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                             С И Ф Т Е   Г А Ф 

 
       Дагъустан Республикадин милли мектебдин У-1Х классра хайи литература 

(лезги мектебда - Лезги  литература), кьилди предмет хьиз, чириз мукьвара са 

асир  тамам жезва: ХХ асирдин 20-йисара эгеч1на, ХХ1 асирдин 15-йисара 

давам жезва. Хайи литература  республикадин мектебра, колледжра  ва 

институтра чирунин   рехъ мадни  давам жедайдал шак алач. Алай вахтунда             

и кар ФГОС-рин бинедал алаз давам жезва. 

       Литература, чун художественный литературадикай рахазва, - халкьдин 

руьгьдин ивир, адан руьгьдин игьтияжрин т1уьн я.   Чи литература, урусрин  

ХХ асирдин ч1ехи зари М.Горькийдин   гафаралди лагьайт1а, - чи дамах я, 

халкьди яратмишнавай виридалайни гуьзел, багьа  ва акьуллу ивир я.  

      Литературада халкьрин вири хъсан терефар: акьул, тарих,  философия, 

психология, искусство… к1ват1 хьанва. Литературада халкьдин вири гуьзел 

терефри, суьгьуьрдин куьк1венвай  чирагъри хьиз, къатидаказ нур гузва. 

Ихьтин чиргъар аялиз къалур тавуна, чир тавуна, абурулай чешне къачун 

тавуна, абурукай тарс хкуд тавуна жедани?!  Гьелбетда, ваъ.  

      Литература сифте нубатда ч1алахъ галаз алакъада ава, ам хайи ч1алан 

емиш, бегьер, устад, ивир я. Гьавиляй литературадин тарсар гузвай муаллимдиз 

халкьдин тарих, ч1ал, фольклор, литература, искусство, музыка  к1ан хьун, 

абур дериндай чир хьун  лазим я.  Анжах  ихьтин муаллимдивай аялриз халис 

тарсарни гуз жеда. 

      Мектебда литературадай лазим гьерекатар кьилиз акъудуниз ва 

гуьзлемишзавай нетижаяр къазанмишуниз илимда литературадин савад 

(образование) лугьуда. 

      Мектебда хайи литература чирунин кьилин мурадар аялриз литературадин 

образование гун  ва  тербия гун я. 

      Алатай йисара гьукуматди литературадин образованидиз: программайриз, 

учебникриз, хрестоматийриз  ва тарсариз ийизвай истемишунар са шумудра  
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дегиш хьана. Абур гьар сефердани, лагьана к1анда, литературадин образование  

ери авайди, тамамди хьуниз талукь тир. Нетижада  программайринни 

учебникрин  диб-бине ва девлетлу тежриба арадал атана. 

       Илим акъваз тавуна вилик физва. Гьукуматдин къурулушни дегиш жезва: 

ада  мектебдин вилик ц1ийи-ц1ийи месэлаяр гьялун эцигзава, реформаяр 

малумарзава, нетижада  методикани дегиш жезва. 

      И вири алахъунар, агалкьунар мектебда к1елзавай  аялриз художественный 

литература - халкьдин руьгь, руьгьдин девлет - чирун патал я. 

 Илим ва техника йигин еришралди вилик физвай ХХ1 асирди ва  ФГОС-ри, 

яни Россиядин Федерациядин гьукуматдин  уьлчмейри, аялриз мектебда вири 

предметрай, абурукай яз  хайи (Лезги) литературадайни, гзаф, дерин  ва 

классдилай классдалди артух жедай чирвилер, инсанпересвилин ва 

ватанпересвилин тербия,  яни  савад (образование),  гун к1евелай истемишзава. 

Россиядин Президентди  тестикьарнавай «Чи ц1ийи мектеб» теклифда 

умуми  образование хкаждай 6 тереф - ругуд истемишун  къалурнава:  

 * образование ц1ийи уьлчмейрал эляч1ун;  

 * т1ебии алакьунар авай аялрин тереф хуьн; 

 *  муаллимрин устадвал хкажун;  

 *  мектебра къулай шарт1ар  тешкилун;  

 *  аялрин сагъламвал хуьн;  

 * мектебриз чпин месэлаяр гьялдай  ихтиярар гзаф гун.  

Дагъустан Республикадин умуми образованидин мектебра алай вахтунда 

жуьреба-жуьре программаяр ишлемишзава: чирвилер гузвай программа, 

яратмишунрин жигьетдай алакьунар хкажзавай программа, спортдин 

программа ва мсб. Месела, лезги мектебра анжах хайи литературдиз талукь 

ихьтин программаяр кардик ква:  

1) Лезги ва Дагъустандин литературайрин программаяр. У-Х1 классар. - 

Магьачкъала, 2012-йис. И программаяр хуьрерин мектебар патал я. 

2) Лезги ва Дагъустандин литератураяр. Шегьердин мектебар патал 

программаяр. У-Х1 классар. - Магьачкъала, 2002-йис. 
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3) Литературадин яратмишунрин дибар. Программа. У-Х1 классар. - 

Магьачкъала, 2001-йис. И программади аялрин алакьун - лезги ч1алал 

литературадин эсерар: макъалаяр, шиирар ва гьикаяяр туьк1уьрун ва кхьин - 

хкажун истемишзава. 

Сифте  т1варар кьунвай кьве программадин кьилин  везифа У-Х1 классра 

к1елзавай аялриз гана  к1анзавай чирвилер, кутуна  к1анзавай вердишвилер ва 

алакьунар  къалурун я, гьавиляй абуруз чирвилер гудай программаяр лугьузва. 

 ХХ1 асирда аялриз  тайин тир образование  (классдилай классдалди артух 

жезвай чирвилеринни тербиядин  дережа) гудай программаяр - образованидин 

программаяр  герек я. 

Аялри У-1Х классра чирзавай предмет - хайи литература - кьве  

предметдин (Лезги литературадин ва Дагъустадин литературадин) эсеррикай 

ибарат хьанва: 2-предметдин эсерриз  20 процентдин чка ганва. Х-Х1 классра 

чирзавай предмет – Дагъустандин литература – 2 предметдин (Дагъустандин 

литературадин  ва хайи литературадин) эсеррикай ибарат хьанва: ина хайи 

литературадин эсерри 20 процентдин чка кьунва.   

Мектебда чирвилер гун тербия гунихъ галаз сих алакъада ава: сад галачиз 

сад авач;  сад галачиз сад тахьун лазим я. Гьавиляй муаллимдиз хайи 

литературадин тарсара    образование ва тербия  санал гузвай программа герек 

я. Ам туьк1уьрун, арадал акъудун ва мектебра ишлемишун Россиядин 

Федерациядин образованидин ва илимдин министерстводи 2-сефер 

кьабулнавай ФГОС-ри  - Федерациядин гьукуматдин образованидин уьлчмейри  

ва РФ-ди 2012-йисуз кьабулнавай «Образованидин законди»   истемишзава. 

 «Россиядин Федерациядин образованидин гьакъиндай» закондин бинеда са 

жерге важиблу  истемишунар эцигнава.   Законда къалурнава:  образование - са 

мурад-метлебдихъ ялзавай,  тербия ва чирвилер гунин нетижада арадал 

къвезвай, к1елзавайди ва общество агакьзавай, к1елзавайдан  ва обществодин  

хийирдиз талукь агалкьун, гьукуматдин уьлчмейриз жаваб гузвай тербиядин,  

чирвилерин, зигьиндин, кьат1унрин, вердишвилерин ва алакьунрин дережа, 

битав къайда,  яни система, я. Образование - инсандин марифатдин суфат я, ам 
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мектебдин, институтдин, обществодин ва халкьдин марифатдин ва аламдин 

(культурадин) таъсирдик кваз  арадал къвезва, обществодин хийирдиз 

элкъвезва ва адан агалкьун жезва.  

Чи мектебди, лезги литературадин тарсари гьукуматдин истемишунриз ва  

уьлчмейриз  - ФГОС-риз (Федеральные государственные образовательные 

стандарты) жаваб гана к1анзава. 

 ФГОСар - гьукуматдин истемишунрин, уьлчмейрин  к1ват1ал я, абур 

к1елзавайдаз умуми, юкьван пешекарвилин, вини пешекарвилин образование, 

алава образование гудайла ишлемишшзава.  

Умуми мектебда ФГОС-рин 2-несилдал эляч1уни муаллимдивай  вичин 

к1валахда ишлемишдай образованидин программа кхьин, а программада гзаф  

фикир аялар инсанпересар ва ватанпересар, халкьдин адетрал, аламдал 

амалзавай инсанар, ч1уру амалар квачир ва демокатический гьукуматдин 

къанунрин  рекье  авай гражданар яз, тербияламишуниз гуда.  

Образованидин законда кхьенвайвал,  Россиядин гьукуматди образованидин 

гьакъиндай тухузвай сиясатдин бинеда ихьтин истемишунар ава: 

* мектебди аялриз  тайин тир образование гун;   

* гьар са аялдин образование къачудай ихтияр  ч1ур тавун; 

* образование мергьяматлуди хьун;  

* образование т1ебии илимдихъ галаз алакъалуди ва диндивай 

къакъуднавайди (светское образование),  гьахълувал ва ихтиярар хуьзвайди 

(демократическое  образование) хьун;  

* уьлведа образование  къачудай чка битавди хьун ва мсб. 

Аялри к1елзавай «Лезги литература» предметдиз  ихьтин  умуми 

характеристика гуз жеда: адахъ вичин тарих, гуьзелвал, метлеблувал, 

къиметлувал ва кьет1нвал ава; Дагъустан Республикадин  умуми 

образованидин мектебдин У-1Х классра, кьилди предмет яз, чирзава.  

Лезги литературади халкьдин  ацукьун-къарагъун ва майишат, тарих ва 

культура, музыка ва искусство, философия ва  психология  къалурзава. Милли 

литература чирун  У-У11 классра халкьдин мецин эсерар (махар, къаравилияр, 
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манияр, мисалар, миск1алар)  абурукай яз «Шарвили»  эпосни, чирунилай 

башламишзава. 

 У-1Х классра   теклифзавай предмет аялрин яшдив  кьадай литературадин 

метлеблу,  къиметлу ва  гуьзел эсеррикай: шииррикайни гьикаяйрикай, 

поэмайрикайни повестрикай, сегьнедин эсеррикай   ибарат я. Ам кьве чкадал 

пай жезва:  

1) У-У11 классра - литературадин эсерар к1елун; 

      2) У111-1Х классра -  хайи литературадин битав курс чирун. 

У-1Х  классра аялри юкьван асиррин  (К.Меликан, М. Къемеран, Я. Эминан, 

К. Саидан, Е. Эминан, А. Гьасанан ва мсб.), ХХ асирдин  (С. Сулейманан, Н. 

Шерифован, Х.Тагьиран, А. Фетягьован, Къ. Межидован, А. Муталибован, 

З.Ризванован, А. Саидован ва мсб.)  ва ХХ1 асирдин  (А. Алеман, М.- Алпанан,  

Х. Хаметовадин, М. Алидин, Абд. Исмаилован, М. Меликмамедован,  С. 

Керимовадин, А. Къардашан ва мсб) зарийрин эсерар к1елзава ва чирзава. 

Художественный эсерар чирунихъ галаз санал аялри литературадин 

тарихдикай ва литературадин критикадикай малуматар, литературадин 

думанар-терминар (гекъигун, гьикая, драма,  кирам, комедия, метафора, роман, 

эпитет ва мсб) чирда. 

Художественный литературадин эсерар  аялрин ч1ал ачухарзавай ва 

девлетлу ийизвай, инсанрихъ галаз  рахаз чирзавай,  культура хкажзавай ва 

аялдин  личность арадал гъизвай гужлу алат я. 

Лезги литературадин образованидин программа алай девирдин илимдинни 

методикадин  истемишунрал -  темадин, тарихдин ва галай-галайвилин  

месэлайрал бинеламиш хьанва. 

Дагъустан Республикадин образованидин ва илимдин министерстводин  

учебный планда У-1Х классра  «Лезги литература» чируниз  гьафте 2 сят чара 

авунва. 

 У-1Х классра  хайи литература чирунихъ ихьтин  кьилин мурадар ава:  
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* савадлу, руьгьдин жигьетдай тамам, вилик фенвай, уьмуьрда активнидаказ 

иштиракзавай, мергьяматлу, жумарт, жемиятда дуьз алакъаяр  кут1униз ва хуьз 

алакьдай инсан тербияламишун, гьахьтин инсан  арадал гъун; 

* аялрин акьул ва кьат1унар гегьеншарун, абуруз чпин алакьунар къалурдай 

рекьер жагъуриз,  мурадар ва къастар кьилиз акъудиз чирун; 

* литеатурадин кьилин эсерар к1елиз, чириз ва анализ ийиз чирун, абурун 

хъсан-писдай кьил акъудиз вердишарун, эсердин къурулушдинни  мана-

метлебдин битаввал аннамишиз чирун; 

* художественный литература - ч1алан устадвал-искусство тирди, искусство 

яшайишдихъ галаз сих алакъада авайди чирун; 

* художетвенный эсер к1елиз, суьгьбетиз, аннамишиз, анализ ийиз яваш-

яваш, классдилай классдалди истемишунар хкажиз, чирун; 

* к1елай эсердиз хас кьет1енвилер жагъурун, абур анализ авун, абуруз 

талукь жуван фикирар лугьун, веревирдер авун ва къимет арадал гъун; 

* чирвилер къачуниз талукь умуми месэлаяр (жуван гьерекатдин мурад  вуч 

ят1а  тестикьарун, ам планламишун ва кьилиз акъуддай рекьер тайинарун, герек 

малуматар жагъурун  ва абур веревирдун,  жуьреба-жуьре ктабрикай, 

гафарганрикай ва Интернетдикай менфят къачун)  гьялиз ва ишлемишиз 

вердишарун. 

«Лезги литература» предметдихъ пуд кьилин    къиметлу тереф ава:   

1) чирвилер гун (ч1ал ва литература чирун);   

2) тербия гун;  

3) образование (чирвилерин к1ват1ал) гун.  

 И пуд терефни гьам чи  милли мектебдин, гьам гьар са предметдин  кьилин 

пуд везифа, пуд тереф,  пуд  важилу месэла - гьамиша гьерекатдик квай са 

битав гьерекат яз гьисабна к1анзава. 

И пуд месэлани хайи литеатура чирунин карда  лап важиблубур я: абур  

мектебда ва  гьар са муаллимдин к1валахда, гьар са тарсуна, сад-садахъ галаз 

сих алакъда аваз, са битав гьерекат хьиз, кьиле физва. Чун абуруз, анжах 

к1елунин йисан  нетижаяр кьадайла, кьилди-кьилди килигзава.  
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И килигунни шарт1унинди жезва: аялриз У-1Х классра  хайи литературадай 

гьихьтин чирвилер, ведишвилер ва алакьунар хьанат1а тайинарзава; 

образованидин дережа анжах аялди  куьтягьай классда къазанмишай къиметри 

къалурзава; аялри къачузвай тербиядин дережа «хъсан» ва «пис» къиметралди 

«къени ва «ч1уру» гафаралди куьтягьзава, абурун кьиле ва рик1е вуч  ават1а 

(т1ебии илимдихъ инанмиш яни, ислам  диндихъ инанмиш яни, хашпара 

диндихъ инанмиш яни, вагьабит диндин инанмиш  яни ва мсб) тайинарзавач. 

Литературадихъ, малум тирвал,  аял тербияламишдай, адан рик1е экуь 

мурадар куьк1уьрдай, илимдал бинелу фикирар авай, веревирдер ийиз 

алакьзавай инсан-личность арадал гъидай зурба къуват ава.  

Литературади аялар жуван хайи халкьдин, къунши халкьарин ва вири 

дуьньядин халкьарин ахлакьдин, марифатдин ва эдебдин вири гуьзел, ислягь, 

къени терефар агудна, ватандин  тамам агьали-гражданин яз, тербияламишна 

к1анзава.  

Литературадин образованиди ихьтин мурадар кьилиз акъудиз куьмек гузва:  

* намус михьи, къени фикирар ва къастар авай, экуь ва азад  гележегдихъ 

ялзавай, инсаниятдиз хийирлу зат1ар теснифиз к1анзавай  тамам кас-личность 

тербияламишун; 

* к1вале, жемиятда  ва дуьньяда кьиле физвай хъсан-пис гьерекатрин жаваб 

гуз алакьдай,  ватандин гражданиндин гьисс авай  ва жавадарвал  вичин хивиз 

къачуз алакьдай инсан тербияламишун; 

* гьакъикъадиз ахлакьдинни марфатдин вилерай килигдай  ва дуьз къимет 

гудай, инсанрин арада авай алакъаяр мадни михьибур ва гуьрчегбур хьана 

к1анзавай; гьахьтин чешнеяр литературадай жагъурдай инсан тербияламишун; 

* литературадин эсеррикай  чирвилер, тербия ва лезет хкудиз алакьдай,  

яратмишунин к1валахдал  машгъул, алакьунар, кьат1унар ва вердишвилер авай, 

вилик физ ашкъи авай, чирвилер гегьеншариз алахъдай инсан тербичламишун. 

Хайи литература чирун вичин мураддив агакьарун  патал муаллимди аялрин 

вилик  ам чирунин  себеб ва делилар эцигда. 



9 

 

Литература чирунин нетижаяр гьар к1елунин йисан эхирда кьада: к1елай 

классдин программа чир хьанвайди тайинарда, аял ч1ехи классдиз акъудда ва я  

маса серенжем, месела, зулуз экзамен хкьун, кьабулда. 

Тарс гун (чи фикирда программади истемишзавай чирвилер гун,  

классдилай классдалди адан образование  хкажун, къени тербия гун ва ватандиз 

вафалу гражданар арадал гъун ава)  - муаллимдин  везифа  ва яратмишунин  

к1валах я. 

 Вилик амаз жуван к1валахдин программа туьк1уьрун – им гьар са тарс  

планламишун, тешкилун, кьиле тухун ва мураддив агакьарун муаллимдин 

алакьунилай ва чирвилерилай,  тежрибада метлеблу тарсар гудай амалар, 

къайдаяр   ишлемишишиз алакьунилай, алай девирдин методикадин къайдаяр 

ва технологияр,  предметрин арада  авай алакъаяр  ишлемишунилай   аслу я. 

 ФГОС-рин бинеда сифте яз эцигнавай метапредмет, метапредметдин 

алакъаяр, метапредметдин къайда думанрихъ-терминрихъ ихьтин мана ава:  

х предметдилай къерехдай аялриз гуз жедай чирвилер;  

х чирвилерин алакъаяр;  

х методикадин са амал, къайда ва я технология. 

 Метапредметдин къайда - им  аялди мектебда ва к1вале чирвилер къачун 

патал кьиле тухузвай вири жуьредин  гьерекатар, аялдилай вичин чирвилер 

артухариз ва вич вилик кутаз алакьун,  фагьумлувилелди ва йигиндиз масадан 

чирвилер ва яшайишдин тежриба вичиз къачун я.  

И жуьреда чирвилер къачун ва образование хкажун илимдинни 

методикадин  тайин ва  битав  къайдадин, системадин, бинедал алаз кьиле фена 

к1анда. 

Образованидин программади муаллимдиз вичин к1валахдин нетижаяр 

вилик амаз планламишун ва абур къазанмишун истемишзава.  

К1валахдин нетижаяр алай девирдин методикада пуд чкадал пайзава:  

      *аялдинбур,  

      *предметдинбур, 

 *метапредметдинбур.  
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Аялдин нетижаяр   ихьтинбур хьун лазим я: текст ачухдаказ, дуьздаказ ва 

йигиндаказ к1елиз хьун; текст устаддаказ к1елун;  к1елай текстинакай  жуван 

фикирар лугьун, жуваз ам хуш хьанани, хьаначни къалурун; вичиз к1елиз хуш 

эсерар, ктабар хьун. 

       Предметдин нетижаяр ихьтинбур хьун лазим я: программада къалурнавай 

эсерар дуьздаказ аннамишиз алакьун;  к1елай эсерар чир хьун;  к1елай эсер 

анализ авунин бинеяр чир хьун;  литературдин илимдин  думанар  ишлемишиз 

чир хьун ва алакьун.  

    Метапредметдин нетижяр ихьтинбур хьун лазим я: к1елай эсердин 

план туьк1уьриз  хьун;  эсердин мана  жуьреба-жуьреда  суьгьбетиз алакьун; 

эсер гьялдайла, жуван фикир тестикьарзавай  агьвалатар, бинер, цитатаяр 

жагъурун;  жуван къейдер тестикьариз алакьун. 

      Метапредметдин къайдади аялриз  жуван  халкьдин,  республикадин ва 

дуьньядин  ч1аларикай, литературадикай,  тарихдикай, географиядикай, 

этнографиядикай, музыкадикай, искусстводикай, философиядикай, 

астрономиядикай ва маса  илимрикай  малуматар чирзава, абур сад-садахъ   

галк1уриз вердишарзава. 

Образованидин программади муаллимдин  вилик ихьтин важиблу месэлаяр 

гьялун эцигнава: 

- аялри  хайи  литература халкьдин  руьгьдин ивир,  милли аламдин-

культурадин  дережа ва ахлакьдин адетар хуьзвай ч1ехи  агалкьун яз гьиссун; 

-  литературадин эсерар к1елун жуван акьулдин, алакьунрин ва ахлакьдин 

дережа хкажзавай, мектебда гузвай  вири предметар  регьятдиз  чирзавай, хъсан 

ва пис  сад-садавай  къакъудиз  вердишарзавай рехъ яз кьабулун; 

- литературадин эсерар к1елуникай авай хийир (к1елунин жуьреяр 

ишлемишун, к1елайдан мана-метлеб  аннамишун, к1елай эсерар гьялуна 

иштиракун, абуруз гузвай  къимет тестикьарун) тайинарун; 

- образование давамарун патал гзаф к1елун, рахунрин ва кхьинрин  ч1алан 

дережа хкажун лазим тирди гьиссун, къаст яз; 
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- лазим эсерар хкягъиз, к1елиз ва аннамишиз, куьмекчи  ктабрикай-

справочникрикай менфят къачуз  алакьун; 

-  рахунрин ва кхьинрин ч1ал гегьеншарун; 

- гуьзелдаказ, галк1ин тавуна  кхьиз ва рахаз  вердишарун.  

И вири месэлаяр гьялунин нетижа яз, аялриз жуван дидедин ч1алал фикириз 

чирна к1анда. Инал чна урусрин ч1ехи алим В.Далян гафар хкин: 

 «Я т1варц1и, я динди, гьатта ч1ехибубайрин ивидини инсан жуван ва я 

маса миллетдин векил тирди тесикьардач. Гьи касди гьи ч1алал фикирзават1а, 

ам гьа халкьдин векил я».   

 Малум тирвал, ц1ийи Образованидин программани, алатай йисара 

акъатайбур хьиз,  чешнединди ва  тахминанди я. Адал бинелу хьана, гьар са 

муаллимди вичин к1валахдин программа  гьазурда ва адай  У-У1-классра 

к1елзавай аялриз  хайи литературдай чирвилер ва  тербия гун  тешкилда 

Теклифзавай методикадин ктабда,  Лезги литературадин образованидин 

программада хьиз, тербиядиз гзаф чка ганва.  

Инал мад сеферда тикрарун  лазим жезва:  аялриз мектебда чирвилер гун ва 

тербия гун - им са гьерекат я; абур сад-садавай къакъудун, сад вилик ва я 

кьулухъ эцигун, кардик кутун еке гъалат1 я. 

Дегь заманрилай инихъ алимри, муаллимри тербиядиз еке къимет гузва. Чи 

девирдин философ ва зари Гьуьсейнов Омар Межидовича вичин «Инсандин 

марифатдин культура» ктабда  кхьизвайвал, инсаниятдин тарих - им сифте 

нубатда адан аламдин тарих я… Инсандин тербиядин дережа   адан 

меденивилелалй  аслу я… Медениятдилай къерехда инсан яшамиш жедач - ам 

гьайвандиз мукьва жеда… Инсан дат1ана медени жез алахъна к1анда…1. 

Гзаф халкьар яшамиш жезвай Дагъустан Республикадин ва Россиядин 

Федерациядин шарт1ара лезги аялриз гузвай тербиядин важилу пай стха   

халкьарин арада дуствал кут1унун, абурун ч1алар чирун, меденият, адетар,  

алам  ва динар  кваз кьун, абуруз гьуьрметун хьана к1анда. 
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Алай базардин  девирда (пулдихъ вири маса гуз, маса къачуз жезва, намусни  

кваз маса  къачузва) чи несилрив агакьзавай тербия кьве чкадал пайна к1анзава: 

……………………………………………………… 

1.Гусейнов О.М., Гусейнова Ж.О. Нравственная культура  личности. - 

Махачкала, 2015.- С.101. 

 

1) къени  тербия (ам зегьметчи хзанда, гьукуматдин мектебда гузва) ва  

2) ч1уру тербия (ам ч1уру ният авай, дявекар, манкьурт1 инсанри, абурун 

к1ват1алри чук1урзава, аялрив, жегьилрив ва дугъри инсанрив агакьарзава, 

телевиденидин бязи каналри ва Интернетди чук1урзава). 

Чи аялрив агакьзавай тербиядин сад лагьай паюнилай кьвед лагьай пай 

гужлуз аквазва. И карди чак къалабулух кутазва. 

Къени тербиядин бинеда халкьдин педагогика, инсанпересвал ва 

ватанпересвал, т1ебии  илимар ава. Гьеле  Х1Х асирдин зари Сфи-эфендиди 

лагьайвал, вири таб я, илим - гьахъ. 

 Ч1уру тербияди, куьрелди лагьайт1а,  аялар ч1уру рекье твазва. 

Чи вири зегьметрин нетижа  ученикди образование (чирвилер ва къени 

тербия) къачун, ам тамам инсан хьун я.  

Алай девирдин урус зари Михаил Задорнова 2016-йисан 26-мартдиз РФ-дин 

телевиденидай лагьана: «Образование чаз виридаз герек я… Эхиримжи йисара 

образование авачир несил: муаллимар, духтурар, полицияр… арадал атанва. 

Абур инсандихъ галаз, са вил Интернетдиз кваз, гьанай жаваб жагъуриз, 

рахада… Образование авайди  инсан я, образование авачирди  лук1».  

Дугъридани,  гьак1 я. Муаллим, педагогикадин ва методикадин илимдинни 

тежрибадин вири рекьер-хуьлер ишлемишиз,  вичи тарс гузвай аялрикай азад 

инсанар ийиз алахъун лазим я. 

«Дагъустандин умуми образованидин мектебдин У-У1 классра лезги 

литературадай  ФГОС-рин бинедаллаз гузвай образованидин мана ва лезги 

литература чирунин методика» (куьрелди «У-У1 классра хайи литература 

чирун») ктаб  арадал гъун патал чна ихьтин к1валахар тамамарна:  лезги ва урус 
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ч1аларал акъатнавай илимдинни-методикадин литратура туп1алай авуна; 

муаллимрин к1венк1вечи тежриба ахтармишна ва чирна; лезги мектебра 

ахтармишунин к1валахар тухвана; кхьена гьазур хьанвай теклифар ва тарсар  

мектебда ахтармишна. Аялриз хайи литература к1анардай ва дериндай чирдай 

методика арадал гъана. 

Ктабда чна  муаллимдиз вичин к1валахда методикадин ц1ийи амалар ва 

къайдаяр, ТСО ва Интернет ишлемишун теклифзава, тарсуна жуьреба-жуьре 

вариантар ишлемишун патал материалар гузва, аялри хкягъай, абуруз бегенмиш 

хьайи эсерар к1елун ихтияр гузва. И  вири месэлайрихъ битаввал ва  

алакъалувал, яни система, хьун лазим тирди тагькимзава. 

У-У1 классра аялриз хайи литературадай гузвай образованидихъ  ва адан 

методикадихъ гзаф умуми терефар ава. Абур, гьар классда гузвай 

образованидикай  кьилди-кьилди рахадайла, тикрар хьун т1ебии кар яз 

кьабулна к1анда. 

Чи меслятар алай девирдин  илимдинни методикадин къайдайрални 

амалрал, муаллимрин (А.Баламирзоева, Ф.Гьажикъурбанова, Гь.Керимханов, 

Г.Межидова, Ф.Несрединов, С.Османова, Гь.Рамазанов ва мсб) к1венк1вечи 

тежрибадал, жуван хсуси тежрибадал (за 3 йисуз С.Сулейманан райондин 

мектебра, 1993-2003-йисара Магьачкъала шегьердин 14-СШ-да ачухай жуван 

«Жегьил литератор» мектебда дидедин ч1аланни хайи литературадин тарсар 

гана) ва ФГОС-рин истемишунрал бинелу хьанва.  

       «У-У1 классра  лезги литература  чирун» ктаб   сифте ва эхиримжи 

гафарикай, кьуд кьиликай (У-У1 классра хайи литературадин  образование;   У-

У1 классра хайи литературадин методика;  У-У1 классра хайи литературадин 

тарсар;  Классдилай къеце тухудай к1валах)  ва теклифзавай ктабрин 

сиягьдикай ибарат хьанва.  

     Чи адрес: 367012, Магьачкъала, Леваневскийдин куьче, 4. Педагогикадин 

институт.  
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                                Сад лагьай кьил        

           У-У1 классра  хайи литературадин образование  

     У-У1 классра аялриз хайи литературадай гана к1анзавай 

образование, чун винидихъ рахай  чешнелу программадал асаслу яз,   

ихьтин паярикай ибарат жезва: 

     * халкьдин мецин  ярамишунрикай ва литературадикай  сифте 

малуматар гун;  

     * фольклордин ва литературадин эсерар к1елун; 

     * литературадин тарихдикай ва илимдикай малуматар гун; 

     * рахунрин ва кхьинрин ч1ал гегьеншарун; 

     * тербия гун. 

У классдиз сифтегьан кьуд йисан  мектеб куьтягьнавай, литературадикай 

хабар авай аялар къвезва. Анжах абур гьамиша тамам тушир юкьан мектебдин 

истемишунрив кьадай  дережада  аваз тахьун мумкин я.  

Гьавиляй хайи литературадин муаллим абуруз  чирвилер ва тербия гунив  

мукъаятдаказ эгеч1да:  

- аялрихъ авай  чирвилерин  ва тербиядин дережа  ахтармишда;  

- «алам», «эдебият», «литература» гафарин-думанрин манна чирда; 

- абур «культурадихъ» галаз  сих алакъада авайди лугьуда;  

- «литература»  халкьдин культурадин са хел тирди рик1ел хкида;  

- аялар У классда чпин вилик акъвазнавай истемишунрихъ галаз танишарда. 

Ч1алан месэла (аялриз ч1ал чир хьун ва ч1ал чирун) важиблуди яз гьисабда, 

гьавиляй абуруз  сифтегьан классра хьанвай чирвилер гегьеншарда. Аялар 

гъавурдик кутада: чун хуьре-к1вале рахазвайди, махар туьк1уьрнавайди  лезги 

халкьдин ч1ал, учебникар, хрестоматияр, газетар, ктабар ва зарийрин эсерар 

кхьенвайди лезги  литературадин ч1ал я.  
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Мектебда аялар литературадин ч1алал рахун лазим я. Ихьтин истемишун 

иллаки нугъатдал рахазвай хуьрерин мектебра мукьвал-мукьвал тикрарна 

к1анда. 

У-У1 классра  аялриз хайи литературадай гана к1анзавай образование 

къалурун патал чна  агъадихъ ц1ийи Чешнедин программадин, ам  муаллимрив 

агакь тавун фикирда аваз, мана ачухзава 

 

1. У классда литературадин образование    

     У классда  аялриз хайи литературадай гузвай образование  сифте 

суьгьбетдилай  эгеч1да ва муаллимди ихьтин месэлаяр ачухарда: 

 * художественный литература, адан мана ва метлеб; 

 * художественный эсерар кIелуни инсандин руьгьдин девлет артухарун, 

умуми алам-культура хкажун; 

* хайи литература - к1елзавай предмет. 

 Литературадикай, гафунин искусстводикай хьиз, сифте баянар гуда. Абурук 

кваз литературадин илимидикай хабарда ва ихьтин думанар-терминар 

ишлемишда:  литература, художественный литература, литературадин 

игит,  литературадин ч1ал, ранг ядай гафар, литературадин критика, 

литературадин илим.  Абур, мукьвал-мукьвал тикрар хьун себеб яз, аялрин 

бейнида акьада ва рик1ел аламукьда.                                                                 

     ЛИТЕРАТУРАДИН ТАРСАРИВ   ХАЛКЬДИН МЕЦИН ЭСЕРАР (МАХАР, 

КЪАРАВИЛИЯР, МИСАЛАР ВА МИСК1АЛАР) ЧИРУНИЛАЙ ЭГЕЧ1ДА. 

    Аялри ихьтин махар к1елда ва  суьгьбетиз чирда: «Пачагь хьайи яц», 

«Вафалу дустар», «Къаридиз куьмек гайи къушар» ва «Тапан кьин кьур 

жанавур». (Ина ва агъадихъ к1елда гафуник чирда гафунин манани ква). 

     Абурун мана-метлебдиз талукь месэлаяр ачухарда: 

х «Пачагь хьайи яц» махуна ахмакьвал ва къанихвал негь авун. Махунин 

кьилин фикир ва художественный кьетIенвилер.  
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х «Вафалу дустар» махуна халис дуствал къалурун. Кьилин игитар ва абурун 

къаматар. 

х Махар туькIуьр хьунин къайда. Абурун темаяр ва кьилин фикирар. ЧIалан 

кьетIенвилер. 

Алава кIелун патал махар муаллимди ва аялри хкяда. (Ихьтин амал 

муаллимди  агъадихъ галай фольклордин ва литературадин эсерар к1елдайлани 

ишлемишда). 

Гьар тарсуна литературадин илимдикай  малуматар гуда. Махар. Инал маха 

рва абурун жуьреяр  чирда.  

Аялар у классдин «Лезги литература» хрестоматиядихъ, думанрин 

к1ват1алдихъ ва маса ктабрихъ галаз танишарда, абур к1елун, абурукай менфят 

къачун  меслят къалурда. 1. 

Фольклордин зарафатдин эсеррикай хабар гуда. 

      КЪАРАВИЛИЯР: «Вишришар»  ва «Квасади кутур цикIен» к1елда. 

    «Вишришар» къаравилида тапархъан Шагьмураданни Исламан къаматар 

ганвайди лугьуда. Адан кьилин фикир ачухарда.  

Литературадин илимда къаравилияр гьихьтин эсердиз лугьудат1а чирда: 

винидихъ т1вар кьунвай ктабдай к1елда. 

     Ахпа мисалар  к1елда ва абурун ихьтин лишанрал аялрин фикир желбда: 

х мисалра хайи халкьдиз, ватандиз авай кIанивал къалурзава, темпелвал ва 

алчахвал негьзава; 

х зегьмет к1анарзава; 

 х девлетлувиликайни кесибвиликай, дуствиликайни юлдашвиликай  

фикирар лагьанва;  

х факай мисалрай ризкьидиз гьуьрметун аквазва; 

х мисалри чIалан гуьрчегвал, акьул, камал къалурзава; 

…………………………………..……. 

Акимов Къ.Х. Лезги литературадин терминрин  к1ват1ал. – Магьачкъала, 

2012. 
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х мискIалра халкьдин акьул, фагьумлувал, яратмишдай алакьун ава; 

Мисалрихъ дуьм-дуьз ва куьчуьрмишнавай мана ава. 

Литературадин илимда абурун лишанар гегьеншдаказ  ачухарнава. 

    Мисалриз миск1алар мукьва я. Абур к1елдайла, аялриз аквада: 

х мискIалриз художественный кьетIенвилер хамс я.  

Литературадин илимда мискIалриз гьихьтин тариф ганват1а, хрестоматиядай 

к1елиз жеда. 

ЛИТЕРАТУРАДИН МАХАР к1елда ва чирда.      

       АБУРУКАЙ ЯЗ  М. ГЬАЖИЕВАН «ГЪАЛИБ ХЬАЙИ КФИЛ»  МАХ  К1ЕЛИЗ ВА 

СУЬГБЕТИЗ ЧИРДА, АГЪАДИХЪ ГАЛАЙ  МЕСЭЛАЯР АЧУХАРДА: 

х «Гъалиб хьайи кфил» эсерда кьуьзуь чубан Юсифан къамат;  

х кицIин вафалувал; дагъвидивай азадвални ватан къакъудиз кIан хьайи 

душманар негь авун;  

х махунин художественный кьетIенвилер; 

х литературадин махарикай умуми малуматар. 

Литературадин думанар: эпитет, олицетворение чирда. 

Литературадин эсерар к1елунив ва чирунив ХУ111-Х1Х асиррин 

литературадин эсеррилай эгеч1да: Кьуьчуьр Саидан, Мазали Алидин, Етим 

Эминан,  Ст1ал Сулейманан ва Ахцегь Гьажидин  эсерар чирда. 

        Кь. Саидан «Чубарук», «Аквазвач заз» ва  «Лянет» шиирар чируниз еке 

фикир гуда. Аялриз ихьтин чирвилер гана к1анзава: 

х Шаирдин уьмуьрдикайни яратмишунрикай куьруь малуматар. 

х «Чубарук» шиирда тIебиатдин шикилар, шиирдин кьилин фикир.  

х Шиирдин чIалан, ам туькIуьр хьунин кьетIенвилер: ранг ядай гафар ва 

рифмаяр. 

х «Аквазвач заз» шиирда шаирдин кьилел атай бедбахтвал къалурун. 

х Ханарин зулумдиз акси фикирар. 

х Эсердин художественный кьетIенвилер. 



18 

 

Литературадин думанар: эсердин тема, кьилин фикир чирда. 

М. Алидин «Ватан», «Кесибвал», «Жегьилриз тавакъу» шиирар к1лдайла, 

аялриз ихьтин чирвилер гуда: 

х Шаирдин уьмуьрдикайни яратмишунрикай куьруь малуматар. 

х «Ватан» шиирдай шаирдиз хайи хуьр рикIивай кIанзавайди акун.  

х Ватандихъ авай муьгьуьббат къалурзавай чIалан такьатар. 

х Шиирдин кьилин манна ва кьилин фикир. 

х «Кесибвал» шиирда халкьдин дуланажагъ къалурун.  

х Шиирдик квай ранг ядай гафар ва абурун метлеб. 

Литературадин думанар: лирика,  лирикадин игит чирда. 

Е. Эминан «Билбил», «ХупI ярашугъ я!», «Тумакь яц», «Ках т1уьр кац» ва 

«К1екрез» к1елдайла, аялриз ихьтин чирвилер гуда: 

х Шаирдин уьмуьрдикайни яратмишунрикай куьруь малуматар. 

х «Билбил» шиирдин тема.  

х Билбилдин къамат ачухарзавай чIалан такьатар.  

х Эсердин кьилин фикир. 

х «ХупI ярашугъ я!» шиирда яшайишдин шикилар, вуч квез ярашугъ ятIа, 

тайинарун.  

х Шиирдин чIалан къешенгвал.  

Предметрин арада авай алакъаяр ачухарда. Музыкадиз талукь яз, Е.Эминан 

чIалариз лезги композиторри теснифнавай авазар авайди лугьуда.  Шаирдин 

эсеррай лезги халкьдин адетар ва алам аквазва.. 

     С. Сулейман шиирар: «Судуяр», «Итимвал хъсан я», «Фекьияр», 

«Девлетлуяр ва чиновникар» к1елдайла, ихьтин чирвилер гуда: 

х Шаирдин уьмуьрдикайни яратмишунрикай куьруь малуматар. 

х «Судуяр» шиирда дуванбегрин къаних суфатар къалурун. Ранг ядай 

гафарин куьмекдалди абурун амалдарвал, фендигарвал ачухарун. Шиирдин 

чIал гуьрчегардай такьатар. 

х «Итимвал хъсан я» шиирдин кьилин фикир. 
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х Алатай замана чи девирдив гекъигуналди С. Сулейманан эсеррин кьилин 

фикир ачухарун.  

Литературадин думанар: эпитет, олицетворение, метафора чирда, 

абурукай хьанвай чирвилер гегьеншарда. 

Предметрин арада авай алакъаяр тайинарда: тарих фикирда аваз, Чи 

Ватандин алатай девирдикай суьгьбетарда. 

    Н. Шерифован шиирар: «Авани?», «ЭкъечIа!» ва «Самур» к1елдайла, 

агъадихъ галай чирвилер гуда: 

х Шаирдин уьмуьрдикайни яратмишунрикай куьруь малуматар. 

х «Авани?» ва «ЭкъечIа!» шиирра кесиб халкьдиз вичин азадвал патал женг 

чIугуниз эвер гун. 

х  Шииррин къурулуш ва чIалан такьатар абурун манадихъ галаз кьун. 

х  Шииррин кьилин фикирар. 

х С. Сулеймананни Н. Шерифован яратмишунрин мукьвавал. 

А. Гьажидин шиирар: «Рабочидин чар» ва  «Хабар це» к1елдайла, аялриз   

Х1Х сирда  Бакудин  фялейрин агъур зегьмет, есиб гьал аквада, гьавиляй 

зариди шегьердиз «зиндан» лугьузва. Шииррин  кьилин фикирар ачухарда  ва 

чIалан такьатар къалурда. 

Предметрин, литературадинни тарихдин, арада авай алакъа тайниарда: 

А.Гьажидин шииррай лезгийрин  фяле синиф арадал атайвал аквазва. 

     У-У1 КЛАССРА  ХАЙИ ЛИТЕРАТУРАДИН ЭСЕРРИХЪ  ГАЛАЗ ДАГЪУСТАНДИН 

ХАЛКЬАРИН ЛИТЕРАТУРАЙРИН КЪИМЕТЛУ ЭСЕРАРНИ К1ЕЛЗАВА 

      У КЛАССДА, МЕСЕЛА,  АВАР ХАЛКЬДИН  ШАИР ЦIАДАСА ГЬАМЗАТАН ВА ДАРГИ 

ХЛКЬДИН ШАИР  АЗИЗ ИМИНАГЪАЕВАН ШИИРАР ЧИРЗАВА.        

Ц1.Гьамзатан  «Филни цвег», «Маймунни харат устIар» ва  «Меци кьилел 

бала гъида» шиирар к1елда.  Шаирдин  уьмуьрдикайни яратмишунрикай куьруь 

малуматар гуда. «Филни цвег» басняда вичин къуватдихъ инанмиш филдин 

лавгъавал, гъвечIи цекврен акьуллувал ва  викIегьвал къалурда.  

Эсердин кьилин фикир аялрив агакьарда. «Вуж акьуллу ятIа, гьам гъалиб 

жеда», – мисалдин мана ачухарда. 
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Литературадин дулам басня гьихьтин эсердиз лугьудат1а чирда 

    Дагъустадин литературадин эсерар: А. Иминагъаеван «Фяледин уьмуьр» ва  

«Зулум куьтягь хьана» шиирар к1елда. Шаирдин уьмуьрдикайни 

яратмишунрикай куьруь малуматар гуда. 

Аялиз заридин шииррай Х1Х асирда фялейрин бахтсуз кьисмет: агъур 

зегьмет, каш-мекь, ихтиярсузвал, хузаинрини десятникри истисмар авун аквада. 

Шаирди фялейриз азадвал патал женгиниз эвер гузва. «Зулумар куьтягь хьана» 

шиирда инкъилабдикай хабар гузва: фялейри чеб зулумдикай хкатунал шадвал 

ийизва. 

Эсеррин художественный такьатар ва кьилин фикир ачухарда. 

Алава кIелун патал   къумукь халкьдин шаир Мегьамед-Эфенди Османован  

«Къумукьрин адет» шиир  к1елда. 

Предметрин Лезги литературадин ва  Лезги ч1алан, арада авай алакъаяр 

ачухарда: Ст1л Сулейманан ва Ахцегь Гьажидин эсерар кхьенвай ч1алан  

мукьвавал  ва чаравал тайинариз вердишарда. 

     ХХ-ХХ1  АСИРРИН ЛИТЕРАТУРАДАЙ  УЬРУЬН ТАГЬИРАН,  АЛИБЕГ ФЕТЯГЬОВАН, ШАГЬ-ЭМИР 

МУРАДОВАН,  ЗАБИТ РИЗВАНОВАН, АЛИРЗА САИДОВАН, ЖАМИДИН  ГЬАЖИМУРАДОВАН, 

ХАНБИЧЕ ХАМЕТОВАДИН, МЕРДАЛИ ЖАЛИЛОВАН, АБДУЛ ФЕТЯГЬАН ВА АРБЕН КЪАРДАШАН  

ЭСЕРАР К1ЕЛЗАВА ВА ЧИРЗВА. 

      Х. Тагьиран «Малла Иса» поэма, «Ахцегьар» ва «Багълара» шиирар  к1елда.  

Са жерге гьерекатар кьиле тухуда: 

Шаирдин уьмуьрдикайни яратмишунрикай куьруь малуматар гуда. 

Куьгьне заманда кесибрин гьал, мавгьуматди халкь вичин зунжурралди 

арушун. Поэмада Малла Исадин къамат. Малла Исадинни кечмиш хьайи 

Шерифан папан арада хьайи рахун ва поэмада адан метлеб. Фекьидин 

къанихвилиз кесибри гайи жаваб. Поэмадин эхиримжи бендерихъ авай метлеб. 

Поэмадин кьилин игитрин къаматар ачухарда. 

Поэмадин кьилин фикир ва  художественный такьатар тайинарда. 

Литературадин думанар: поэма,  литературадин игит, суьрет чирда. 
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     А. Фатахован «Риза»  гьикая ва «Зулун йиф» шиир («ЭМ-ТЕ-ЭС» поэмадай 

къачунвай ч1ук) к1елда.     Алава яз аялриз  Абидин Камилован «Зулун 

шикилар»,  С.Керимовадин «Цуьквер» шиирар теклифда. 

А.Фатахован уьмуьрдикайни яратмишунрикай куьруь малуматар гуда.  

«Риза» гьикаяда етимдин кьисмет,  кьилин игшитрин къаматар ачухарда. 

ЦIийи уьмуьр, цIийи къурулуш мягькемарун патал женгиниз экъечIнавай 

халкьдин баркаллу зегьмет, уьтквемвал ва ватанпересвал къалурда. Гьикая 

кхьинин тегьер ва чIалан къешенгвал тайинарда. 

Литературадин думанар: гьикая, жанр, сюжет, композиция думанар-

терминар чирда. 

     Ш.-Э. Мурадован «Базар-Дуьзуь», «ТIурфан», «Азиз Сулейман»  к1елда. 

Алава яз Саидмет Самуридин «Дагълар»  шиир теклифда. 

Шаирдин яратмишунрин рекьикай куьруь малуматар гуда. 

«Базар-Дуьзуь» ва «ТIурфан» шиирра хайи тIебиатдин шикилар, жегьилри 

дагьдин кукIушар муьтIуьгъарун къалурда. Шииррин чIалан кьетIенвилер ва 

кьилин фикирар ачухарда. 

 З. Ризванован куьруь шиирар: «Диде, к1вал ва чуьнгуьр», «Самур», 

«Паласа», «Гатфар» ва  «Гатун марф»  к1елда. Алава патал Седакъет 

Керимовадин «Цуьквер» шиир теклифда. 

З.Ризванован шиирра диде, хайи ватан кIан хьунин гьиссер. Шииррин 

кьилин фикирар, туькIуьр хьун ва чIалан такьатар. 

Предметрин арада авай алакъаяр къалурда: лезги композиторри З.Ризванован 

чIалариз авазар теснифнава, абур сегьнедилай манидалди лугьузва. 

А. Саидован  «Ашукь яз хьурай» ва  «Дагъви я зун»  шиирар  к1елда.  

Шаирдин яратмищунрикай куьруь малуматар гуда. 

Шиирриин мана ва абур туькIуьр хьунин тегьер къалурда. Кьилин фикир ва 

художественный кьетIенвилер, ватанпересвилин гьиссер къалурзавай такьатар 

тайинарда. Шаирдин фикирар гьакъикъатдихъ галаз кьазвайди малумарда.. 
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Литературадин думанар: гекъигун, метафора, эпитет  тикрарда. 

Алава кIелун патал программади Мегьамед Агъадин «Медалар алай кицI»   

ва  «ШапIа» гьикаяяр, Къадир Рамазанован  «Лезгияр»  шиир ва Абдурагьман 

Межидован «Багьа я», «Гьевес» шиирар теклифзава. 

Предметрин арада авай  алакъаяр къалурун яз,  А. Саидован чIалариз лезги 

композиторри теснифнавай гьавайрин т1варар кьада ва магнитофондилай сад-

кьве мани лугьуда. 

      Гьажимурадов Жамидинан «Чинерар» ва «Лавгъа фере» шиирар к1елда. 

   Шаирдин уьмуьрдикай куьруь малуматар гуда. 

    «Чинерар» шиирдин мана-метлеб, чIалан такьатар ва кьилин фикир 

ачухарда. 

    «Лавгъа фере» басня к1лда, адан мана-метлебдин гъавурда твада.. 

     Лезги шаирдин зарафатдин ва ягьанатдин чIалар  жуьреба-жуьре ктабрай 

алава к1елун меслят къалурда. 

     Литературадин ддуманар: зарафат, хъвер, ягьанат  чирда. 

       Х. Хаметован «Ватан» ва ««Стхадиз кагъаз» шиирар к1елда. Абурай  хайи  

 ватандин шикилар ва агалкьунар, абур инсанриз кIанзавайди къалурда. 

Шаирди вичин эсерда къалурзавай гьерекатар алай йикъан гьаларихъ галаз 

гекъигда. 

Алава кIелун патал Омар Гьуьсейнован «Ватан» шиир ва  Назир Мирзоеван 

«Къизилдин хтар» повестдай чIук  теклифда. 

Предметрин арада вай  алакъаяр къалурун патал  музыка хкяда: X. 

Хаметовадин чIалариз лезги композиторри теснифнавай авазар рик1ел хкида..  

    М. Жалилован  «Фу» поэма, «Зи чил» ва  «Авач  гьунар, чIехи жафа галачиз» 

шиирар к1елда. 

Поэмадада кирамди фу халкьдин девлет, суфрадин шагь тирди тестикьзава.. 

Фаз гьуьрметдай адет рикIел хкида. Фаз талукь сад-кьве мисал лугьуда. 

Поэмадин кьилин мана, художественный кьетIенвилер ва чIалан къешенгвал 

тайинарда. 
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Алава кIелун патал Айнар Султановадин «Зун лезги я!» шиир теклифда.    

А. Фетягьан «Дурнайрин аваз» гьикая к1елда. 

И эсердай инсанрин ислягь зегьмет аквазва. Дяведин йисар рикIел хкизва,  

Мустафадин къамат малум жезва.. Гьикаядин кьилин мана ва художественный 

кьетIенвилер  ачухарда. 

Алава кIелун патал программади А.Фетягьан  «Зи лезги чIал» ва  Седакъет 

Керимовадин «Каруяр» шиирар теклифзава.  

А. Къардашан «Гуьзел баде» шиир к1елда.  

Заридин шиирдай яшлу инсандиз гьуьрмет авун, дагъларин хъсан адетар 

хуьзвайди аквазва.. 

Шиирдин чIал: шаирди вичин гьиссер къалурун патал ишлемишнавай 

такьатар,  кьилин фикир ачухарда. 

Алава кIелун патал А.Къардашан «Диде» а «Ата бубадин сес», Ф. Нагъиеван  

«Пуд мани», Н. Гуьлметован «Дагъ дагълу я лезгидин» шиирар теклифнава.  

Предметрин арада авай алакъаяр къалурун патал «Диде» манидиз  (гьава  М. 

Гьуьсейнован, гафар А. Къардашан, тамамарзава Х. Асланбегова) яб гуз жеда. 

         ХХ-ХХ1 АСИРРИН ДАГЪУСТАНДИН ХАЛКЬАРИН ЛИТЕРАТУРАДАЙ  ТАБАСАРАНРИН  

ЗАРИ АБУМУСЛИМ ЖАФАРОВАН,  НУГЪАЙРИН ЗАРИ АНВАРБЕГ КЪУЛТАЕВАН, 

КЪУМУКЬРИН ЗАРИ МЕГЬАМЕД-СУЛТАН  ЯГЬЯЕВАН, АВАРРИН ЗАРИ МУСА 

МЕГЬАМЕДОВАН  ВА ЛАКРИН ЗАРИ ЮСУФ ХАППАЛАЕВАН  ЭСЕРАР К1ЕЛДА,   МИЛЛИ 

ЛИТЕРАТУРАЙРИКАЙ,  БАЖАРАГЪЛУ ВЕКИЛРИКАЙ КУЬРУЬ МАЛУМАТАР ГУДА. 

    А. Жафарован «Лувар квай зиянкар» повестдай чIукар к1елда. 

Заридин уьмуьрдикайни яратмишунрикай куьруь малуматар гуда. 

Повестда авай тIебиатдин гуьрчег шикилар, хайи тIебиат къалурунин карда 

заридин чIалан устадвал къалурда. Ихтилатчидин гьунар, тIебиат кIан хьун,   ам 

хуьн виридан буржи тирди ачухарда.  

Гьикаядин кьилин фикир ва художественный кьетIенвилер къалурда. 

Литературадинддуманар: повесть,  сюжет, композиция чирда. 

   М.-С. Ягьяеван «Салават» повестдай чIукар к1елда. 



24 

 

Повестда тамуз фейи гадаяр, Расулни Мурад, сурун къванерал дуьшуьш 

хьайивал суьгьбетда. Абдурагьман бубади партизанрин дестедин жегьил 

разведчик Салават рикIел хкизвайди  аквазва. 

Салаватан къилихар, гьерекатар ва къамат, повестдин чIал ва кьилин фикир 

ачухарда. 

Алава кIелун патал  А.Култаеван т1ебиатдикай шиирар,   М. Мегьамедован 

«Тапус» гьикая ва  Ю. Хаппалаеван  «Самурдин къерехрив» шиир  к1елда. 

Литературадин илимдикай малуматар  чирда ва тикрарда:   повесть, 

критика.  

Алава к1елдай эсерар (абур хрестоматияда ганва) прогрраммадин эсеррихъ 

галаз чирда. 

Классдилай къеце к1елдай эсерар ва ктабар (абурун сиягь программада 

ганва) махсус тарсара веревирд ийида. 

У классда хайи литературдикай  гана к1анзавай образование (ам винидихъ 

къалурнава) программада гегьеншдаказ ганва. Анжах тербия (муаллимди 

аялриз гана к1анзавай т1ебии, къени тербия) гафаралди къалурун четин я: ам 

гьар юкъуз, гьар тарсуна, гьар уламда гана к1анзавай, эхир авачир  важиблу  

зат1-тарс-несигьат-чешне-гьерекат я. Адакай чун агъадихъ гегьеншдаказ 

рахада. 

 

             2. У1   КЛАССДА  ЛИТЕРАТУРАДИН  ОБРАЗОВАНИЕ 

     У КЛАССДА ХАЙИ ЛИТЕРАТУРАДАЙ ТАЙИН ОБРАЗОВАНИЕ ХЬАНВАЙ АЯЛРИХЪ ГАЛАЗ  У1 

КЛАССДА К1ВАЛАХУН ВА АБУРУЗ ЧЕШНЕДИН ПРОГРАММАДИННИ ФГОС-РИН ИСТЕМИШУНРИХЪ 

ГАЛАЗ КЬАДАЙ ОБРАЗОВАНИЕ ГУН  МУАЛЛИМДИЗ ЧЕТИН АКЪВАЗДАЧ. 

       ГЬАХЬУНИН ТАРСУНА МУАЛЛИМДИ ИХЬТИН МЕСЭЛАЯР  ГЬЯЛДА: 

* Художественный литературадикай ц1ийи чирвилер гунн (авай чирвилер 

гегьеншарун).  

* Литературади уьмуьр, яшайиш  къалурзавайди ачухарун. 

* Художественный литературадин жинсер.  

* Литературадин игит. 
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      ХАЙИ ЛИТЕРАТУРАДИН ТАРСАРИВ, У КЛАССДА ХЬИЗ,   ХАЛКЬДИН  МЕЦИН  ЭСЕРАР: МАНИЯР ВА МАХАР  

К1ЕЛУНИЛАЙ ЭГЕЧ1ДА. 

      ХАЛКЬДИН  АДЕТРИХЪ, МАЙИШАТДИХЪ ГАЛАЗ АЛАКЪАЛУ  МАНИЙРИК ЛАЙЛАЯР, БЕНДЕР, ЛИРКАДИН  

Ч1АЛАР, ЯСДИН  Ч1АЛАР АКАТЗАВА. АБУР, ГЗАФ ЙИСАРИН ТЕЖРИБАДИ КЪАЛУРЗАВАЙВАЛ,  АЯЛРИ  

ХУШВИЛЕЛДИ КЬАБУЛЗАВА. 

Къагьриманвилин манийрай  («Бахтавар», «Надир шагь кукIваруникай» ва 

мсб)  халкьдин къагьриман рухвайрин къаматар аквазва. Ихьтин эсеррихъ чпин 

кьилин фикирар ва художественный кьетIенвилерни ава. 

Советрин девирдин манияр т1вар-ван авай инкъилабчийрикай, Къази-

Мегьамед Агъасиевакай ва Мукьтадир Айдунбековакай, туьк1уьрнава.  

Литературадин думанар: мани,  манийрин жуьреяр чирда. 

 «Гьуьлуьн шив», «Акьуллу данарбан» махар к1елда: сад суьгьуьрдин, 

муькуьди яшайишдин эсер я. Абурай  иштиракзавайбурун амалар, къилихар,  

гьерекатар аквазва. Халкьдин векилрин хъсан хесетар: азадвилихъ ялун, 

гьахълу тереф хуьн, намусдин михьивал, зегьмет чIугунал рикI хьун я. Махара 

инсандин дамах гвачирвилин, акьуллувилин, гьахъ гвайвилин тарифзава. 

Халкьдин кесиб къатари гьахълувал гьахъсузвилел, жумартвал мискьивилел, 

акьуллувал ахмакьвилел, ватанпресвал хаинвилел гъалиб жедайдахъ  инанмиш 

я. 

Махара акьуллу, фагьумлу инсанар гъалиб жезва. 

Махарин чIал гуьзел я: эпитетар ва гекъигунар гзаф ишлемишзава. 

Мектебда аялри махарин художественный кьетIенвилер тайинарда. 

     ЛИТЕРАТУРАДИН МАХАРИКАЙ Х. ТАГЬИРАН  «БАЛАШАН ЗИЯНКАР КАЦ» К1ЕЛДА.                        

Шаирдин уьмуьрдикайни яратмишунрикай малуматар чирда.  

Махунин мана, кьиле физвай вакъиаяр тайинарда. Эсер халкьдин мецин 

яратмишунриз мукьва хьун къейдда. Махунин кьет1енвилер: эсер  шиирралди 

кхьин,  регьятдаказ к1елиз хьун, угъривал негь авун, ранг ядай гафар гзаф 

ишлемишун къалурда. 

Литературадин думанар: манна, метлеб, ритм, рифма чирда. 

      XVIII-ХIХ АСИРРИН ЛИТЕРАТУРАДАЙ  КЬ.САИДАН, Е.ЭМИНАН, МИРАГЪ МАРДАЛИДИН ВА КЕСИБ  

АДУЛЛАГЬАН ЭСЕРАР К1ЕЛДА. 
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     Кь. Саидан  «Душман ханариз» ва «Тавурай» шиирар к1елда. 

Шаирдин уьмуьрдикай ва яратмишунрикай малуматар чирда..  

Кь. Саид халкьдиз гужарзавай ханариз шаир ачухдиз акси экъечIзава. 

Шаирди вчин ч1алара халкьдин душман са хан ваъ, вири ханар, беглер, 

девлетлуяр тирди тестикьарзава. «Душман ханариз» шиирдин кьилин фикир – 

ханариз акси экъеч1ун я. 

Шиирдин туькIуьр хьуниз фикир гуда, ранг ядай гафар  жагъурда.. 

Кь. Саидан шаирвилин устадвал квекай ибарат ят1а тайинариз алахъда. 

Предметрин (хайи литература, искусство  ва театр) арада авай алакъаяр 

тайинарда: алатай асиирдин 70-йисара художник Абид Азизова чIугур Кь. 

Саидан шикилдиз, художник Айвар Камилова   2012-йисуз Бугъдатепе хуьре 

Кь. Саидаз эцигай гуьмбетдиз ва Лезги театрдин сегьнедилай къалурзавай 

зарияр тир Х.Тагьиранни Къ.Межидован  «Ашукь Саид» тамашадикай 

суьгьбетарда. 

       Е. Эминан  «Дуьньядиз», «Дуьнья гьей», «Яру, ц1ару гуьллуь чит» ва 

«Стхаяр» шиирар к1елда. 

Шаирдин уьмуьрдикайни яратмишунрикай куьруь малуматар чирда. 

«Дуьньядиз» шиирда шаир яшамиш хьайи вахтунин шикилар 

(къайдаяр, адетар, социальный зидвилер ва женг) къалурда. 

Шиирдин кьилин фикир, туькIуьр хьун, чIалан къешенгвал тайинарда. 

«Дуьнья гьей» шиирда вилик кIелай эсердин тема, гьиссер 

тикрар жезвайди къалурда. Шаир девирдин адетриз акси тирди  къейдда. 

Предметрин арада авай алакъаяр къалурда: музыкади Е.Эминан чIалар 

манийриз элкъуьрнава: абурун т1варар кьада.. 

Литературадин думанар: лирика, гипербола, ярж чирда. 

      М. Мардалидин «Етимдикай» ва «Шалбуз дагъдиз» шиирар к1елда. 
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«Етимдиз» шиирда къалурнавай гьалар гьакъикъатдихъ галаз кьазвайди 

тестикьарда. Шиирдин кьилин фикир ва художественный кьетIенвилер 

тайинарда.  

«Шалбуз дагъ» шиирдик социальный фикирар: шаир дагъдин секинвилел 

рази тахьун ква. 

Алава кIелун патал М. Мардалидин «Миграгъиз хтайла лагьай чIал» ва  

«Жуван пеше» шиирар теклифзава. 

       К. Абдуллагьан  «Чир хьанайтIа кIелиз-кхьиз» ва  «Дуьньяда» шиирар 

к1елда. 

Шаирдин уьмуьрдикайни яратмишунрикай малуматар чирда. 

«Чир хьанайтIа кIелиз-кхьиз» шиирдин тема, художественный кьетIенвилер 

ва кьилин фикир ачухарда. Ранг ядай гафар жагъурда. Кесиб Абдуллагьан 

эсерар халкьдин чIалариз мукьва тирди къейдда. 

        ДАГЪУСТАНДИН ХАЛКЬАРИН ЛИТЕРАТУРАДАЙ  дарги зари У.Батираян ва 

къумукь зари Й.Къазакан шиирар к1елда ва чирда. 

У. Батираян  уьмуьрдикайни яратмишунрикай малуматар гуда. 

 «Къаварални кимерал за манияр лагьанай» шиирар к1елда ва веревирдда. 

Шаирдин мурад халкьдиз манияр лугьун, абуруз гьакъикъат къалурун тирди 

ачухарда. Ада вичин девирдин къайдаяр негьзава, девлетлуйри шаирдал жерме 

илит1зава: адан яц тук1вазва. 

«Уьмуьрдикай манийра» гьакъикъат дуьздаказ къалурзава. И шиирдай 

лежбердин къайгъуяр, девирдин зидвилер, инсанрин арада авай барабарсузвал 

аквазва. 

У. Батираян шииратдин кьетIенвилер къейдда. 

      Й. Къазакьан «Итим гьихьтинди хьана  

кIанда» ва  «Сибирдай кагъаз» шиирар к1елда. 

Аялриз заридин уьмуьрдикайни яратмишунрикай малуматар чирда.  



28 

 

«Итим гьихьтинди хьана кIанда» шиирда инсан (тамам инсандиз «итим» 

лугьуда) гьихьтинди хьана к1анзават1а лугьузва: вафалувилин, викIегьвилин, 

гьахъ кардин тариф авунин тарифзава. Намуслу хьуниз эвер гузва..  

«Сибирдай чар» шиирдай Йирчи Къавзакьан вичин  уьмуьр аквазва. 

Шиирдин кьилин фикир ва художественный кьетIенвилер ачухарда.  

Й. Къазакьан шииратдиз дерин мана-метлеб ва художественный 

кьетIенвилер хас тирди къалурда.                                                                

      ХХ-ХХ1  АСИРРИН ЛИТЕРАТУРАДАЙ С.СУЛЕЙМАНАН, АБДУЛ МУТАЛИБОВАН, КЪИЯС 

МЕЖИДОВАН, МУРАДХАН ШИХВЕРДИЕВАН, БАЙРАМ САЛИМОВАН, АБДУЛАР  МАГЬМУДОВАН, 

ЖАМИДИНАН, ИБРАГЬИМ ГЬУЬСЕЙНОВАН, АЗИЗ АЛЕМАН, МУРСАЛ АЛПАНАН, МУЬЗЕФФЕР 

МЕЛИКМАМЕДОВАН, ПАКИЗАТ ФАТУЛЛАЕВАДИН, ФЕЙЗУДИН НАГЪИЕВАН ЭСЕРАР  ЧИРДА. 

     С. Сулейманан  «Жувакай ихтилат» ва  шиирар: «Дидедиз»,  «Веледдиз» 

к1елда. 

Шаирди вичикай авур ихтилатдай адан  залан уьмуьр аквазва. 

«Дидедиз» шиирдиз хвавилин гьиссер, абур къалурзавай чIалан такьатар ва  

кьилин фикир хас я. 

«Велледиз» шиир насигьатдин эсер тирди ачухарда, аялриз тербия гунин 

карда адахъ еке  метлеб авайди къейдда. 

С.Сулейманан шииррин художественный кьетIенвилер ва къиметлувал 

тайинарда.  

Алава кIелун патал программади С.Сулейманан  «Рушариз» ва «Мусурман»,  

Н.Шерифован «Садвал» ва Мемей Эфендиеван «Комсомолар» шиирар 

теклифзава. 

Предметрин арада авай алакъаяр тайинарда: С. Сулейманан чIалариз лезги 

композиторри теснифнавай авазрикай, адан музейдин тарихдикай малуматар 

гуда. 

     А. Муталибован  «Ватан» шиир  к1елда ва хуралай  чирда. 

Шаирдин уьмуьрдикай ва яратмишунрикай малуматар гуда. 

Шаирдиз хайи ватан гзаф кIанзавайди къалурда: ада вичин  вафалувал 

къалурун патал ишлемишнавай чIалан такьатрикай менфят къачуда. 
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Алава к1елун патал А.Муталибован «Багьаханум» ва «Хуьруьн булах» 

шиирар, Балакъардаш Султанован «Бат1рак Агьмедан кьиникь» поэма 

теклифнава. 

Предметрин арада авай алакъа тайинарда: А.Муталибован ч1алариз 

композиторри теснифнавай авазрин т1варар кьада. 

Литературадин думанар тикрарда: гипербола, ярж. 

    Къ. Межидован «Урусатдин цуьк» пьесадай чIук к1елда. 

Заридин уьмуьрдикайни яратмишунрикай малуматар чирда. 

«Урусатдин цуьк» пьесадай лезги жегьил чубандинни урус рушан къаматар  

аквазва. Кирам ктIай адетрал хъуьрезва. Пьесадин жегьилар игитар чпин 

мурадрив агакьзава: ихьтин нетижадикай эсердин кьилин фикирни ибарат 

жезва. 

Алава кIелун патал программади Къ.Межидован  «Лекьрен капаш»,  Имам 

Асланован «Лезги чIал» эсерар теклифзава. 

Литературадин думанар: диалог, монолог, пьеса, драма, комедия чирда ва 

тикрарда.. 

Аялриз литературадин критикадикай сифте  малуматар гуда. 

Къ.Межидован гьикаятдикай С.Агьмедован, Гь.Гашарован ва масс алимринни 

критикрин  фикирар раижда. 

Предметрин арада  авай алакъа къалурда: Къ.Межидованни Лезги театрдин 

алакъайрикай малуматар гуда.  

     М. Шихвердиеван «Рагъ къаршиламишзава» повестдай чIукар к1елда. 

Писателдин уьмуьрдикайни яратмишунрикай малуматар чирда. 

«Рагъ къаршиламишзава» повестдин тема, композиция ва кьилин къаматар 

тайинарда. Вакъифан уьмуьр ва къамат веревирдда: гележегдикай умуд хкат 

тавун хъсан лишан, хесет яз гьисабиз жеда. 

Повестдин кьилин фикир ва художественный кьетIенвилер жагъурда.. 

Алава кIелун патал программади М. Гьажиеван «Къарагуьз» гьикая 

теклифзава. 
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Литературадин думанар: сюжет, композиция, литературадин игит  чирда 

ва чирвилер гегьеншарда. 

     Б. Салимован «Ядигар» поэмадин ч1укар к1елда. 

Шаирдин умуьрдикайни яратмишунрикай малуматар чирда. 

Поэмадай хайи тIебиатдин лишанар ва халкьдин баркаллу зегьмет, вагьши 

душманди чи ислягь уьлкведал хабарни авачиз гьужум авун аквазва. 

 Гъалибвал патал халкьдин садвал къалхан хьанва.  

Бубадиз хци, къене портсигарни туна, посылка ракъурун ва бубадилай хтай 

чарчин таъсир к1елзавайда гьиссзава.  Бубайрин крар рухвайри давамарун 

аквазва. 

Поэмадин кьилин фикир ва художественный кьетIенвилер тайинарда. 

Алава кIелун патал программади Б. Салимован «Лацу къванерикай риваят»,  

Лезги Няметан «КцIар» ва  «Хуш хьана заз» шиирар теклифзава. 

Литературадин думанар:  поэма, художественный къамат чирда. 

    А. Магьмудован «Стхаяр» гьикая к1елда. 

Гьикаяда мехъерин адатар ва игитрин къаматар ачухарда. 

Гьикаядин кьилин фикир ва композиция тайинарда. 

Алава кIелун патал А. Магьмудован  «Булахдал» гьикая,  И. Шерифован ва 

Сажидинан ватандикай шиирар теклифнава. 

Литературадин думанар: пейзаж, лирика, литературадин эсер чирда ва 

тикрарда. 

     Жамидинан  «Шурва» ва «Масадаз атIай фур» шиирар к1елда. 

«Шурва» шиирда кирамди кьве чин алай инсанар русвагьзава, авамвилел 

хъверзава. «Масадаз атIай фур» шиирдин кьилин фикир – кирамди масадаз 

писвал тавуниз эвер гузва.  

Жамидинан эсеррин художественный кьетIенвилер жагъурда.  

Алава кIелун патал Жамидин «Куьмекдиз ша, гьерекат»,  Ханбиче 

Хаметовадин  «Верхи тар» шиирар теклифнава. 
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     Литературадин думанар: хъвер, зарафат, сатира ягьанат  к1елда, чирда ва 

чирвилер гегьеншарда.  

      И. Гьуьсейнован «РикIин кIусар» шиир  к1елда. 

«РикIин кIусар» шиирдай инсанрал, ватандал ашукь заридиндин фикирар ва 

гьиссер аквазва.  

Эсердин художественный кьетIенвилер тайинарда.  

Алава кIелун патал программади И.Гьуьсейнован «Алкьвадрин дереда», «Зи 

уьлкве» ва  «Лезгистанда мелер ава» шиирар,  Буба Гьажикъулиеван 

«Мариядин тар» ва «Дагъда сел» гьикаяяр телифзава. 

Предметрин арада авай алакъа ишлемишда:  И. Гьуьсейнован чIалариз лезги 

композиторри теснифнавай авазар рик1ел хкида. 

     А. Алеман «Дагъда марф» ва  «Херосима» шиирар к1елда. 

Шаирдин яратмишунрин рекьикай  малуматар гуда. 

А.Алеман тIебиатдин шиирар к1елда, абурун художественный кьетIенвилер 

жагъурда 

 Литературадин думанар: везин, ритм, рифма чирда ва тикрарда. 

Алава кIелун патал  программади А.Алеман «Билбил» ва «Жанлу хазина» 

шиирар теклифнава. 

     М. Алпанан «Ирс» ва  «Веси» шиирар к1елда. 

Заридин уьмуьрдин ва яратмишунрин рекьикай малуматар чирда. 

  

Заридин эсеррай ватан кIан хьунин гужлу фикирар ва  гьиссер аквазва. 

Кирамди бубайрин ирс хуьниз эвер гузва.  

Алава к1елун патал программади М.Алпанан «Лезги ч1ал», Тажидин 

Агьмедханован  «Булах» ва  «Ачкар» шиирар теклифзава. 

      М. Меликмамедован «Зи бахтуниз акъатай чIал» ва  «Зи чил я ам» шиирар 

к1елда. 

Заридин шииррик дидедин чIал ва хайи чил кIан хьунин гужлу гьиссер 

квайди тайинарда. 
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Шииррин чIалан кьетIенвилер, абурун куьмекдалди эсердин кьилин мана 

ачух жезвайди тестикьарда. 

Алава к1елун патал М.Меликмамедован «Вуч хъсан я!» ва «Гьай тагайт1а 

ватанд ванциз», Адул Фетягьан «Лезги къилих» ва Ахцегь Алмасан 

«Лезгистан» эсерар къалурнава. 

Литературадин думанар тикрарун ва  чирвилер гегьеншарун теклифзава. 

П. Фатуллаевадин «Цуьк» ва  «Бубу» шиирар к1елда. 

Заридин шииррай тIебиатдин шикилар ва шаирдин хуш майилар аквазвайди 

лугьуда. 

Кирамди вичин эсера  чIалан такьатар: эпитетар, гекъигунар ва масабур  

ишлемишзава.  

Алава кIелун патал П.Фатуллаевадин «Марф»,  Рачаб Хибиеван «Зун дагъ я» 

шиирар теклифнава. 

      Ф. Нагъиев «Зи чIал» шиир к1елда. И эсердай кирамди  дидедин чIалал 

дамахзавайди, адан михьивал хуьниз эвер гузвайди аквазва. 

Шиирдин кьилин фикир ва чIалан такьатар тайинарда. 

Алава кIелун патал Ф.Нагъиеван «Мидаимвал» ва «Агь», С. Керимовадин 

«Лезги руьгь»,  Загьидин Гьасанован  «Дурнайрин мани» ва  «Салигьан 

гъалатI» гьикаяяр  теклифзава. 

Литературадин  тарихдиз   ва критикадиз талукь яз, лезги шиирар туькIуьр 

хьуникай малуматар гуда. 

      ДАГЪУСТАНДИН ХАЛКЬАРИН ЛИТЕРАТУРАДАЙ ЭФФЕНДИ КЪАПИЕВАН, РАСУЛ ГЬАМЗАТОВАН,  

МЕГЬАМЕД АТАБАЕВАН  ВА ЮСУФ БАЗУТАЕВАН ЭСЕРАР К1ЕЛДА ВА ЧИРДА. 

Дагъустандин халкьарин ХХ асирдин литературайрикай куьруь малуматар 

гуда. Абурун бажарагълу векилар ва кьилин эсерар тайинарда. 

      Э. Къапиеван  «Интуристдихъ галаз рахунар» ва  «Дагъда марф» гьикаяяр 

к1елда. 

Заридин уьмуьрдикайни яратмишунрикай малуматар  чирда.  
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«Интуристдихъ галаз рахунар» эсердин бинеда гьакъикъатда хьайи агьвалат 

эцигнава. Сулейманан къамат жанлуди хьанва. Ада вич вири уьлкведин шаир 

хьунал дамахзава. Эсердай халкьарин дуствал, кьилин фикир ва 

ватанпересвилин гьиссер аквазва. 

«Дагъда юргъ» гьикаяда тIебиатдин шикилар къалурнава. Зариди ранг ядай 

гафар, гекъигунар булдалди ишлемишнава. «Дагъда юргъ» пейзаждин эсер 

тирди малумарда.  

Литературадин думанар: эпитет, гипербола, пейзаж  тикрарда ва чирвилер 

гегьеншарда. 

     Р. Гьамзатован «Лезгияр» и  «Дурнаяр» шиирар к1елда. 

Шаирдин уьмуьрдикайни яратмишунрикай малуматар чирда.  

«Лезгияр» шиирда дагъустанвийринни гуржийрин арада дуствал, гьуьрмет, 

муьгьуьббат авайди ачухарда. Шиирдин кьилин фикир ва художественный 

такьатар тайинарда. 

«Дурнаяр» шиирдик квай  инсанпересвилин гьиссер ачухарда. Эсердин 

художественный кьетIенвилер ва гьавиляй ам  манидиз элкъуьн тестикьарда. 

Алава кIелун патал Р. Гьамзатован «Маша»,  «Дуствиликай кьиса» ва  

«Хуьруьг Тагьиракай гаф» эсерар теклифзава. 

     М. Атабаеван «Зи асир» ва «Фурма» шиирар к1елда. 

Шаирдин яратмишунрикай куьруь малуматар чирда. 

«Зи асир» шиирда кирамди вичин девирдикай ийизвай фикирар раижда.  

Алава кIелун патал къумукь шаиррин ч1алар теклифнава. 

    Ю. Базутаеван «Маса жуьре марф» ва  «Тарар» шиирар к1елда. 

Шаирдин яратмишунрикай малуматар чирда.  

Шиирра ганвавй тIебиатдин шикилар, абурун  художественный кьетIенвилер 

ва кьилин фикир тайинарда. 
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Алава кIелун патал Ю.Базутаеван «Диде», Шагьвелед 

Шагьмарданован «Йиф» ва «Яргъирушав суьгьбет», Шамил Къазиеван 

«Хазина» шиирар теклифнава. 

У1  классда алава к1елдай эсерар (абур хрестоматияда ганва), У классда 

хьиз, тарсара программадин эсеррихъ галаз к1елда ва чирда, классдилай къеце 

к1елдай эсеррикай (абурун сиягь программада ганва) махсус тарсара 

суьгьбетарда. 

 Литературадин эсерар к1елунин ва чирунин нетижа яз, аялрин рахунрин ва 

кхьинрин ч1ал гегьеншарда. Абур тарсара ва мектебда  литературадин ч1алал 

рахаз,  литературадин ч1алал кхьинрин к1валахарни тамамариз вердишарда.  

 У-У1 классра аялриз  Чешнедин программади хайи литературадай гузвай ва 

гана к1анзавай чирвилер (образование) къалурдайла, чи суьгьбет к1анзни-

дак1анзни методикадин жуьредихъ элкъвезва. Ихьтин «рехнедикай», 

фикирзава, муаллимриз са зарарни жедач, куьмек хьун мумкин я. 

 

                                          3. Тербия гун     

     Аялар чи бахт, гележег ва умуд я. 

     Аялри чун, диде-бубаяр ва ч1ехи несилар, гележегда чпин амалралди, 

краралди ва агалкьунралди шадарун патал абуруз  дуьз тарс (чирвилер) ва дуьз 

тербия (т1ебии тербия) гана к1анда.  

     (Сивел мукьвал-мукьвал «дуьз тербия» ва  «т1ебии тербия»  мягькем 

ибараяр къвезва, вучиз лагьайт1а дуьньяда ва жуван гьукуматда  чал гьалтнавай 

девир ч1уруди хьанва:  са патахъай, гьукуматди халкьдиз дуьз тербия гузва, 

муькуь патахъай,  ч1улав къуватар ч1уру тербия гуз алахъзава). 

     Россиядин гьукуматдин мектебда гузвай светский (илимдал бинелу, т1ебии)  

тербия (чун адан терефдарар я)  вири мектебдихъ (директордихъ, адан 

куьмкчийрихъ, муаллимрихъ ва мсб) галаз алакъалу я  ва абурулай аслу я 

    Тербиядикай чпин  камаллу фикирар дегь заманрилай эгеч1на гзаф 

арифдарри, алимри, зарийри, муаллимри, сиясатдин ва жемиятдин карчийри 

лагьанва. 
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       Тербия, эдеб (литература), алам (меденият, культура) сих алакъда авай, 

сада-сад тикрарзавай, сада-сад гужлу ийизвай гафар, думанар (терминар) я: 

эдебди инсан тербияламишзава;   тербияди алам арадал гъизва;  алам авайди  

вири терефрихъай  марифатлу  инсан жезва. 

     Лезги халкьдин мисал ава: Аял кьеп1инамаз, дана епинамаз вердишарда.  

      Анжах к1вале, яни хзанда,  ва мектебда аялриз тербия гун - четин кар я. Ам, 

жегьил несилриз тербия гун, гьамиша муаллимдин, адан далудихъ галай 

алимдин, абурун кьилел алай образованидинни илимдин  идарайрин регьберрин 

фикирда хьун лазим  я. 

       Винидихъ т1вар кьунвай ктабда профессор О.М.Гьуьсейнова кхьизвайвал,  

«жегьил несилдиз тербия гун алай вахтунда важиблу месэладиз элкъвенва… 

Халкьди, жемиятди арадал гъанвай медениятди  (аламди, культуради)  аялар 

руьгьдин ц1ийи-ц1ийи дережаяр къазанмишиз, абур артмишиз вердишарда… 

Литературади, ам гьиссерин бинедал арадал атанвай илим яз, аял гьиссерин 

куьмекдалди тербияламишда: адаз еке таъсир  к1елзавай художественный 

эсерди, адан  кьилин игитри ва жанлу къаматри ийида…» 

       Тербиядин к1валах  аялриз хайи ватандикай ва халкьдикай, Дагъустан 

Республикадикай ва Россиядин Федерациядикай, абурун картаяр къалуру-

нилай, пайдахрикай ва гимнийрикай   суьгьбетар авунилай башламишда. 

       Гимн думандин-терминдин мана ачухарна, Дагъустан Республикадин гимн 

(гафар -  Р.Гьамзатован, музыка -   М.Къажлаеван, лезги ч1алаз  элкъуьрайди -  

Мерд Али)  ачухдаказ,  ван акьалтна,  ат1уз-ат1уз  к1елда: 

 

                         Вац1ар катзава дагъларай гьуьлуьхъ, 

                        Лекьери лув гуз дагъларин кьилихъ, 

                        Вун - зи чими къул, 

                        Вун - зи къулай кьеб, 

                        Зи кьин я михьи - хайи Дагъустан.   

 

                       Ваз вафалувал эмир я рик1ин,    
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                      Зи уьмуьр, нефес, зи мани эркин, 

                      Дуствилин хизан - гъетер хьиз къалин, 

                     Чан зи гъвеч1и халкь, чан зи халкь ч1ехи! 

   

                     Стхавал, намус, игитвал кьет1ен - 

                     Гьа ихьтинди я ви руьгь, ви беден! 

                     Хайи Дагъустан, Россия хайи - 

                     Санал ала чун са рекье даим!  

 

                    Ваз вафалувал эмир я рик1ин, 

                    Зи уьмуьр, нефес, зи мани эркин, 

                    Дуствилин хизан -  гъетер хьиз къалин, 

                    Вун - зи гъвеч1и халкь, вун - зи  халкь ч1ехи -  

                                                                         Дагъустан! 1. 

      Гимн  - им кьет1ен фикирар квай, инсандин руьгь хкажзавай шиир тирди 

лугьуда, гьавиляй  аялар  гьар са  гафунин, ибарадин ва куплетдин гъавурда 

твада. 

     Мумкинвал жагъурда:  аялрив  урус ч1алал лугьузвай гимндиз  яб гуз тада.                       

    Гьукуматдин са зурба марекатдал Россиядин Федерациядин Президент 

В.В.Путина лагьана: «Чна чи гележег мягькем дибдал эцигна к1анда. И дибни  

ватанпересвал я. Чна гьикьван гьуьжетар авурт1ани,  чи уьлкведин мягькем 

диб вуч хьуй ва я тахьуй, лугьуз, маса са зат1ни жагъуриз жедач. Мягькем диб 

- им  жуван адетриз ва тарихдиз,  руьгьдин ивирриз, чи агъзур йисарин  

аламдиз, Урусатда  вишералди халкьар ва ч1алар дуствилелди яшамиш хьунин 

махсус тежрибадиз гьуьрмет авун я… Чна Урурсатдин пачагьлухда ва 

Советрин Союзда  тербиядин ва чирвилер гунин жигьетдай  хьайи лап хъсан 

тежриба тамамдаказ ишлемишун я».2.  

        Президентдин сивяй акъатай эхиримжи гафари, иллаки тербиядин  ва 

чирвилер гунин карда Советрин Союздин тежриба  ишлемишун теклифуни, 

муаллимрик кьет1ен гьерекат, шад  руьгь кутазва.  
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         Тежриба чир хьуни ва ам ишлемишуни   муаллимдин к1валах  жанлу 

ийизва, педагогикадин илимди теклифзавай  ц1ийивилер  ишлемишуни - лувар 

кутазва.  

   Са алимди лагьайвал, тежриба рик1елай алудун - им  къачагъвал, им хаинвал 

я.  Инсандивай вичин хайи ч1алал, халкьдин  тарихдал, аламдал  ва милли 

тежрибадал  дамахиз жеда,  абур авачт1а - халкьни авач.                    

       Тербия гун, сифте нубатда,  аялрин ихтияррихъ ва сагъламвилихъ, абурукай 

тамам инсанар-гражданар  тербияламишунихъ галаз алакъалу авун важиблу я.  

     Гьеле 1924-йисуз Виридуьнядин Миллетрин Лигади  Женева шегьерда 

«Аялрин ихтияррин декларация» кьабулнай. И важиблу документ 1959-йисуз 

ц1ийи хъувуна: ООН-ди «Аялрин ихтияррин декларация» кьабулна. Адан 

бинедал мад ч1ехи документ - ООН-дин Конвенция тестикьарна.  Адахъ галаз  

Россиядин къанунарни  туьк1уьрнава: РФ-дин «Образованидин гьакъиндай» 

закондин са параграф школьникрин ихтиярриз талукь я.  И вири документрай 

аялриз гьихьтин фикир гузват1а аквазва.  

     Аялрин сад лагьай иесияр ва векилар дидеяр ва бубаяр я. Абурун хиве аялар 

хуьн ва тербияламишун (диде-бубадиз вафалу яз, ватан ва  халкь к1анз, ч1ехи-

гъвеч1идаз гьуьрмет ийиз, зегьметдал рик1 алаз) ава. Диде-бубайри чпин 

к1валах, гьелбетда,  мектебдихъ ва муаллимрихъ галаз сих алкъадада аваз  

кьиле тухвана к1анзава.  

     Гьукуматдин вири идараяр (бахча, мектеб, образованидин управление ва 

мсб) аялрин ихтияяр хуьниз мажбур я. 

     Муаллимдилай аялриз дуьз тербия гуз алакьун гзаф меслайрилай аслу я: 

муаллимдин акьулдин ва образованидин дережа, аялри к1вале къачунвай 

тербия, аялриз муькуь предметрин тарсара гузвай тербия, куьчедин тербия, 

радиодин ва телевиденидин тербия.  

 

…………………………………………………………… 

        1.Гимн Республики Дагестан. - Дагъустан Ресубликадин гимн. - «Лезги 

газет»,  2016-йисан 3-март.                     
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      2. О патриотическом воспитании молодежи. - «Голос профсоюза 

молодежи», 2 ноября 2015. 

 

      Мад са важиблу месэла  ама - ам муаллимдин-тербиячидин рик1 аялрал 

хьун я: аялар к1андай муаллим аялризни к1ан жеда.1.. 

     Инал чун дуьз тербиядикай   рахазва, вучиз лагьайт1а, винидихъ лагьайвал,  

дуьньяда, чи уьлкведа ва республикада ч1уру тербияни  ава, ам гьатта артмиш  

жезва. Гьак1 хьайила, чна тербия, са бязи диде-бубайри  ва муаллимри хьиз,  

кьве чкадал пайзава: къени  тербия ва ч1уру тербия. Малум тирвал, халкьдин 

тежрибадани тербия  кьве чкадал пайзава: «дуьз тербия» ва «ч1уру тербия». 

     Дуьз тербия кьилиз акъудун  (аялдикай диде-буба, халкь ва  ватан к1анзавай, 

т1ебии фикирар ва чирвилер авай  инсан гьазурун) патал муалимди  са жерге 

педагогикадин къайдаяр, амалар ишлемишна, чешнеяр къалурна, веревирдна 

к1анзава. Жуван тарсара адетриз, амалриз, тербиядиз талукь гафар, дуламар, 

мисалар  (адет, алам, межлис, мехъер, насигьат, суьгьбет, кинофильм, 

культура, художественный эсер, чешне, абур, эдеб ва мсб) ишлемишна, аялрин 

фикир желбна, к1анзава.  

       И вири гафарин кьилин мана са гафунал - алам (культура) - лугьуз жеда. 

Бакуда 2012-йисалай «Алам» т1вар алай лезги журнални акъудзава. 

     Тербиядихъ, малум тирвал, педагогикада ва тежрибада са шумуд жуьре ава: 

эдебдин тербия, халкьдин тербия,  диде-бубадин тербия, диндин тербия, т1ебии 

тербия, илимдин тербия, патриотвилин тербия, интернационалиствилин тербия, 

зегьметдин тербия, гуьзелвилин тербия ва мсб.2. 

      Илимдин тербия чна сад лагьай чкадал эцигзава, вучиз лагьайт1а чун ХХ1 

асирда, илимдинни техникадин девирда, яшамиш жезва, йигин камалди вилик 

физва.  

……………………………………… ……………………………………… 

     1.Рамалданова Р. Тербиячидин к1валахда кьилинди … - «Лезги газет», 2015-

йисан 23-апрель. 

      2. Педагогическая энциклопедия. - М., 1965. 
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     Анжах эхиримжи вахтара ч1улав къуватар илимдин рехъ (аялриз гузвай 

тербия) диндин рекьелди эвез ийиз, халкь  мич1и асирриз хъивегьиз  алахъзава. 

     Инсаниятдиз илимдин рехъ (илимдин тербия) герек тирди, герекзавайди чаз 

дуьньяда т1вар-ван авай, зурба инсанрин: алимрин, зарийрин, жемиятдин 

векилрин,  муаллимрин  уьмуьррай, абурун  ктабрай аквазва.  

     Месела, Х1Х асирдин ч1ехи алим ва зари Алкьвадар Гьасан-эфендиди (1834-

1910) вичин несилриз ихьтин «Веси» (ихьтин макъамра  веси гаф, т1вар хьиз, 

ч1ехи гьарфунилай кхьизва) туна: 

     «За жуван рухвайриз, стхайриз, мукьвабуруз ва маса зи дустариз веси ийизва: 

Куьн муьгьуьббатдалди ва туьк1вена яшамиш хьухь. Куьне куьн  кьил  

элкъуьрдай къугъунрикай, ч1уру рекьерикай, ичкибазвиликай ва маса  кутуг 

тавур крарикай хуьх. Жув илимдиз ва маса халкьдиз хийирлу кардиз бахш ая.  

Дасмалчидин гъилиз темен гудалди жуван гъил ат1ун хъсан я… 

   Куьн арада дуствал аваз яшамиш хьухь, пис  инсанрихъ  галаз  алакъаяр 

жемир. Девирдихъ, девирдин инсанрихъ  галаз  к1вач-к1ваче аваз алад. Гьамиша 

дуьз рекьеваз алад». 1908-йисан 28-февраль.1. 

      Алимдин «Весидал» алава хъийин. Ада вичин «Асари Дагъустан» ктабда  

лезгийриз эвер гузва:  куь  аялрив к1елиз тур, лугьузва. Вичелай чешне къалурун 

яз, ада вичин  рухваяр к1елиз Урусатдин меркездиз, Сант-Петербург шегьердиз, 

ракъурнай.  

      Фикир гайила, чаз ашкара жезва:  Гьасан-эфендиди вичин «Весида» са гафни 

диндикай лагьанвач, несилриз  анжах илимдин рехъ кьун къалурнава: «Жув 

илимдиз…бахш ая» кхьенва. 

    Алкьвадар Гьасан-эфендидин «Веси» гьар са муаллимдиз герек авай, гьар са 

аялдиз к1елна к1анзавай, гьар са диде-бубадив агакьарна к1анзавай эсер я.  Ам, 

гьелбетда, лезги халкьдизни, ам к1елзавай маса хакьарин векилризни талукь я.  
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    Ихьтин, савад ва илим вине кьазвай, фикирар Алквадар Гьасанан шиирикни 

ква. «Куьгьне  ханлар, беглер квадрин, элягъин» шиирда зариди фекьияр 

……………………………………….. 

      1.Алкьвадар Гьасан-эфенди. Веси. - «Куьредин ярар» журнал, 2014-й., 20-ч. 

русвагьзава: 

 

                            Фекьийри твазва фитне-фасадвал, 

                            Дин багьна кьаз, халкьдиз ийиз инадвал. 

                            Душманвилер артух жезва гьар юкъуз, 

                            Урус халкьдиз  мидя хуьнин футфа гуз    

                            Бязибур ухшар жезва ачкарриз: 

                            Кьил чуьнуьхда, тум аквада ашкардиз. 

                            Сир чуьнуьхиз к1анда  бязи алимриз, 

                            Балк1андиз хьиз, галт1ам ягъиз  илимдиз.   

     А.Гьасан-эфендидин девирда чирвилерихъ  ва илимдихъ еке къимет авай, 

абур гузвай муаллимдиз гзаф гьуьрмет авай.  

    Ихьтин фикирар  алимдин  ктабрикай («Мамнунан к1ват1ал» «Мамнунан  

гьебеяр» ва мсб) хкатзава:  са шиирда вичиз дерин чирвилер гайи муаллим  

Ахцегь Мирзе Алидин тарифарзава  ва адаз Худадивай регьимар т1алабзава. 

     А.Гьасан-эфендиди, гьеле сухта яз амаз, вичин муаллимдиз ихьтин жумлаяр 

квай шиир бахшна: «За вун гьамиша жуван лап хъсан  суьгьбетчи яз гьисабзава. 

Вуна вири межлисрал эх-абур гъизва… Вахъ галаз  суфрадихъ ацукьиз чун гзаф 

шад я…»                           

    А.Гьасанан «Весидихъ» галаз алакъалу яз, аялриз илимдин тербия гуникай 

кьил къакъудзавай муаллимрихъ элкъвена,  шаир Мерд Алиди  вичин са 

макъалада лагьанай: «Жанабияр, аялар, жаванар тербия алаз ч1ехи авун чи 

везифа тушни бес? Чахъ  акьуллу, бахтлу аялвал тахьайла, бес чаз акьуллу, 

бахтлу  кьуьзуьвал ни къурмишда? Бес чна чун  «ракьун» желеда тваз 

тадани?!» 
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      Т1ебии тербиядин тереф хуьзвай, диндиз акси  фикирар гзаф арифдарри, 

алимри ва зарийри, абурукай яз, лезгийрини лагьанва. Месела, алай девирдин 

зари Зулфикъар Къафланова  са  шиирда кхьизва: 

 

                            Къванер сад я    

                            Килисадин, 

                            Миск1индин. 

                            Ибадатра кап1завай 

                            Гъилер сад я, 

                            К1вачер сад я 

                            Инсанрин. 

                            Ик1 ят1ани, 

                             Кьве дин физвай 

                             Рекьер сад туш,  

                             Абурун ч1ал - 

                             Эвер сад туш.  

      Муаллимдивай кирамдин паталай алава хъийиз жеда: дуьньяда аллагь сад я, 

лугьузват1ани, динар  сад туш, абур гзаф ава, чебни сад-садаз  ухшар туш, 

аксибурни ава.       

      Винидихъ галай сиягьда чна эдебдин (ахлакьдин, марифатдин) тербиядин 

т1вар сифте кьунва. Тербиядин жуьрейрин чкаяр тайинарун шарт1унин кар я. 

Гьакъикъатда тербия гзаф хилер алай, амма битав, жуьрейриз пай тавуна, гьар 

ацалтайла гудай, лазим чешне къалурдай, нетижа истемишдай, чарасуз герек 

авай,  муракаб зат1 (хесет, гьисс, лишан, марифат, гьерекат, руьгьдин девлет ) я.  

    Эдебдин тербия инсанриз герек авайди, лазим тирди гзаф алимрин ва 

зарийрин эсеррикай хкатзава. Месела, ХУ111 асирдин шаир Чепиви Наврузан 

(1685-1740) «Бязибуруз килигна зун» шиирда ихьтин бейтер ава: 

 

                               *Ахлакь сифте герек зат1 я инсандиз. 

                                Тахьайт1а, ам ухшар жеда къабандиз. 
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                               *Гьардаз чир жен: илим - ч1ехи гьунар я. 

                                Илим - балк1ан, иес - адан чамар я.   

                                *Авам ксар татаб жеда, алукьда. 

                                 Алим фидин, фена, кук1ва  ацукьда.  

      И бейтер ч1ехи чарарал  кхьена, классдин доскадилай куьрсаруниз, вири 

шиир аялри хуралай чируниз лайихлу я.                        

      Эдебдин тербиядиз чи девирдин ч1ехи алим Абдусалам Гьуьсейнова (ам А. 

Гьасан-эфендидин тухумдин векил, философиядин илимрин доктор, академик я) 

«ахлакьдин къизилдин къайда» лугьузва. Адан фикирдалди, алатай асирра 

эдебдин бинеяр, ч1ехи арифдарар себеб хьана, арадал атана. Эдебдин тербия 

халкьарин  яшайишдихъ, илимдихъ, дуьньядин динрихъ, культурадихъ, 

литературадихъ, искусстводихъ галаз алакъалу я.  Эдебдин тербия алай вахтунда 

чи жемиятдизни лазим я.1. 

     Девирар  дегиш жезва… Къанни вад йис вилик  СССР чук1урна, чаз 

социализм герек туш, лагьана, капитализм арадал хкана: заводар ва  фабрикар, 

колхозар ва совхозар к1удна, радиодин, телевиденидин, художественный 

литературадин темаяр  михьиз дегишарна - аялриз ван къвезвайди ва аквазвайди 

гьарай-эвер, чуьнуьх-гуьнжуьх, ягъун-кьиникь, бейкарвал,  гьашер амалар ва 

маса бегьемсуз гьерекатар хьана. Жемият-общество кьве чкадал пай хьанва:  

девлетлуярни кесибар; девлетлуйрин къуллугъдал, къваларал угърияр, 

къачагъар, гьашерар ва маса намус авачирбурни  ала. 

      Телевизор зегьметдикай ва зегьметчийрикай рахазмач: адан вири къаналра 

фялединни лежбердин чка угърийрини  къачагъри кьунва; къалурзавай 

гунуграйни инсанриз  ахлакьсуз агьвалатар,  гьерекатар, шикилар  аквазва,  

абуру  тамашачийриз  к1анзни-так1анзни ч1уру тербия гузва. 

       Анжах ик1 хьун дуьз туш: жегьил несилриз ахлакьдин тербия, т1ебии 

тербия, зегьметдин тербия гун лазим я. Гьавиляй лезги литературадин 

программадик зегьметдиз талукь эсерарни, У классда Мерд Алидин «Фу» поэма 

хьиз, ква. Ихьтин эсерар алай девирдин литературада мадни ава. Месела, 

Абдурашид Рашидован «Чилин регьбер» поэма къалуриз жеда. Адай жегьил 
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агроном Къардашан ва совхоздин лежберинни багъманчийрин бегьерлу, 

гьакъисагъ ва шад зегьмет аквазва. СССР-дихъ галаз  совхозни чк1ана, кирамди 

гьайиф ч1угвазва:  

 …………………………………………. 

1. Ахлакьдин къизидин къайда. - «Лезги газет», 2015-йисан 30-апрель. 

 

                                        Гьайиф! Гьайиф! Куьнуь хьтин вирт авай 

                                        Гуьзел совхоз гьукумдарри чук1уна, 

                                        Мал-девлетни машгьур  хьана, дамах гвай, 

                                        Мар-мар хьана, кьилин акьул лап курна. 

                                         

                                        Инсанарни к1вахьна вири куьчейра, 

                                        Кар-кеспидин бине михьиз къакъатна, 

                                        Къай къекъвена гуьллуь багъдин гуьнейра, 

                                        Югъ-къандавай кесибвилиз аватна…
1
. 

                                        

    Чи аялривай,  дерин мана квай  художественный ктабар амачиз (социализм 

чук1урна, капитализм эхцигнавай уьлкведа чапханайрай ктабар ахкъатзавач, 

гьавиляй ктабрин туьквенарни амач) са нелайни, са квелайни чешне къачуз, 

тербия къачуз жезмач. Муаллимдиг гьални четин хьанва. 

    Халкьдиз руьгьдин т1уьн гузвай художественный  литература, гьукумат 

хуьзвай сиясат к1вачерик  вегьена, халкь базардин рекьера туна: вик1егьбурукай 

«тамун невеярни» угърияр, ажузрикай девлетлуйрин лук1арни гьашерар 

ийизва… Гила дуьньядиз  ИГИЛ хьтин завални акъатнава:  ч1уру тербиядик 

акатавай  дагъустанви жегьилар (абурук лезгиярн  ква) Сириядиз физва ва чеб 

паталди са метлебни авачир дяведа телеф жезва. 

       Малум тирвал, вагьабизмади ва адан «т1варун стха» тир  салафизмади араб  

уьлквеяр (Алжир, Дубай, Египет, Ливан, Ирак, Сирия, Тунис ва мсб), 

                                           
1
 А.Рашидов. Чилин регьбер: поэма. - «Самур», 2015, № 4, 67-76-ч.       
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Афгъанистан, Индия… кьунва. Гила абур СССР-дин виликан республикайра ва  

чи уьлкведани  чинеба-эквеба чк1изва,  акваз-акваз гегьенш жезва. 

       Гьукуматрин мектебра ц1ийидаказ чирзавай «Динрин тарих ва алай 

девирдин культура» предметдихъ еке метлеб ава: къуй, аялриз дуьньяда 

гьихьтин илимар, динар, культураяр ва гьалар ават1а чир хьурай.  

       Аялар гъавура туна к1анда: жуваз хуш диндиз ибадат авун гьар са инсандин 

вичин ихтияр я; садазни садал  так1ан дин илит1дай ихтияр авач. 

     Гьак1 хьайила, чи уьлкведа мусурманри ибадатзавай дин  кьве чкадал («адет 

хьанвай ислам» ва «адет тушир ислам») паюн, са  диндин кьве хел,  суфизм ва 

салафизм (вагьабизм), сад-садаз акси эцигун дуьз жезвач. Садбурун миск1инар 

агална, муькуьбурун миск1инар ахъаюналди уьлкведа  секинвал бажагьат жеда. 

Гьукуматди инсанрин арада тербиядин к1валах гужлу авуна к1анда.  

      Аялдикай жуван ватан ва халкь к1андай, абуруз вафалу инсан гьазурун патал 

муаллимди винидихъ къалурнавай вири  рекьер, къайдаяр ва амалар, абурукай  

ибарат технологияр ишлемишна к1ан жезва. 

      И жигьетдай еке къуват ва метлеб ч1ехи марекатрихъ, к1ват1алрихъ, 

собранийрихъ, ачух тарсарихъни ава. Ихьтин марекатриз т1вар-ван авай 

инсанриз (зегьметдин, дяведин, илимдин, литературадин, искусстводин, 

спортдин ва маса рекьерин векилриз ва иштиракчийриз)  теклифзава, аялри 

абурун суьгьбетриз яб гузва. 

     Ихьтин марекатар  Ахцегьрин, Кьасумхуьруьн, Магьачкъаладин ва маса 

хуьреринни шегьеррин мектебра ва институтра  тешкилзава. Месела,  ихьтин 

ч1ехи марекат 2015-йисан эхирда  Магьакъаладин  15-нумрадин  мектеда кьиле 

фена. Аниз  шегьердин яшлу инсанриз, Дагъустандин гьукуматдин технический 

университетдин студентриз теклифнавай: ч1ехи ва жегьил несилрин векилар сад-

садахъ галаз гуьруьшмиш хьана. Хъсан к1елзавай, къени тербия авай аялрин ва 

студентрин т1варар кьуна, абуруз пишкешар гана. Марекат гурдудаказ, «Зун 

Россиядин Федерациядин патриот я!» эвергунин лувак кваз, иштиракичйриз 

таъсирдайвал  тешкилнавай.  
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      Вири дуьньядин ва  чи гьукуматдин гьалар ч1уру патахъ дегиш хьанвай 

шарт1ара   аялриз  гьар юкъуз, гьар са тарсуна къени тербия гун герек жезва, 

тахьайт1а  абур  ч1уру тербиядин таъсирдик акатун мумкин я.  

           Къени тербиядик  хзандин тербия,  мектебдин тербия, жемиятдин 

тербия, т1ебии тербия акатзава. Чи фикирда  михьи хзан, дуьз тербия гузвай 

мктеб, михьи жемият ава. 

  Чун яшамиш жезвай уьлкве, Россиядин Федерация, адак акатзавай Дагъустан 

Республика  светский (илимдиз къуллугъзавай) республикаяр я: абур, РФ-дин  

Кьилин къанундал - Конституциядал бинелу яз, гькуматдин мектеб диндивай 

къакъуднава, аялриз мектебра диндин тарсар гузвач.  

        Малум тирвал, гьеле 1918-йисуз РСФСР-дин ЦИК-ди «Миск1ин 

гьукуматдивай ва мекдебдивай къакъудун» т1вар алай къарар кьабулнай. 

       СССР чк1ана, социализм инкарка, капитализм хтайла, диндиз къуллугъ 

авунни адаз гзаф чка гунни  гзаф хьанва; диндин тербия  гужлу жезва (диндин … 

идарайриз  чпин газетар, журналар, медресаяр, институтар, туьквенар, радио,  

телевиденин каналар  ава), ам  илимдин тербия арадай акъудиз алахъзава.  

      Ихьтин шарт1ара  муаллимриз гьукуматрин мектебра к1валахун ва аялриз 

илимдал бинелу  тербия  гун лап четин жезва. 

      Малум тирвал, чи гьукуматда 4 ч1ехи дин ава: ислам, чувуд, хашпара, будда. 

2012-йисалай чи мектебра динрин  тарихдиз талукь тарсарни гузва: ц1ийи 

предметдин т1вар «Диндин культурайрин бинеяр ва светский ахлакь» я. Аялриз 

и программадай жуваз хуш  тема хкядай ихтияр ганва. 

    Ц1ийи предмет чириз  Дагъустандин аялриз Дербентда, Россиядин 

виридалайни къадим, вичин яшар 5000-лай алатнавай шегьерда, 2015-йисуз 

ачухнавай «Дуьньядин медениятринни динрин музейди» са т1имил кьванни 

куьмек гуда. 

        Ихьтин инанмишвал  а кардикай ибарат я хьи, ц1ийи музей вичин ивирар-

экспонатар  республикадин хуьрериз ва шегьерриз тухунив ва чкадин 

агьалийриз къалурунив эгеч1нава. Дуьньядин медениятрин ва динрин ивирриз 
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килигдай мумкинвал Ахцегьрин аялриз ва абурун диде-бубайриз хьана («Лезги 

газет», 2016-йисан 4-февраль). 

   Са ахтармишуни къалурзава: 2012-2013-к1елунин йисуз Кьибле Кавказдин 

Федеральный округдин  мектебрин 4-классра  110 агъзур аялди ц1ийи 

предметдай чирвилер ва тербия къачузвай; абуру  ихьтин темаяр хкяна: 

1) «Исламдин культурадин  бинеяр» - вири аялрин 38 процентди, 

2) «Дуьньядин динрин ва культурайрин бинеяр» - 26 процентди, 

3) «Хашпара культурадин бинеяр» - 15 процентди.1. 

И рекъемри къалурзава: 26 % аялри (гьелбетда, диде-бубайрин меслятдалди)  

чпиз мукьва динрин темаяр хкязава,  тарих хьиз, дуьньядин динрин бинеяр 

чирзава, яни диндихъ ваъ, культурадихъ, тарихдихъ ялзава.  

Миск1инрин кьадар гзаф жезвайвал, лезги шегьерра, хуьрера ва к1валера 

бязи диде-бубайри, зарийри, муаллимри ва гьатта алимрини лазимвал  авазни 

авачиз Аллагьдин,  диндин векилрин  т1варар кьазва. И карди аялриз дуьз рехъ 

хкягъиз манийвалзава. 

Дуьньядин тарихда, литературада илимдин рехъ кьунвай, диндиз акси 

экъеч1завай, диндин истемишунар зарафатрал вегьезвай век1егь алимар, зарияр 

хьана. Ирандин ч1ехи алим ва шаир  Омар Хаяма вичин са рубаида лугьузва:  

 

                           Вуна зун халкь авуна, эй, аллагь. 

                           Гила вуна писди я лугьузва. 

                           Бес вучиз вуна зун 

                           Писди яз халкьна?! 

                                                       ( Ц1арба-ц1ар  таржума). 

 Яшайишда кьуд патахъай аквазвай гьахъсузвилери Етим Эмин «Чи 

уьмуьрар» шиирда  «зяйи ийидай дин» йикъал гъана.  

Ихьтин мисалар мад гъиз жеда. 

Тарсуна гузвай тербиядихъ, муаллимди вичелай къалурзавай чешнедихъ  

зурба къуват ава. Са мисалда лугьузва: аялдин кьисмет муаллимдилай 

эгеч1зава.  Халис муаллим (алай девирда, гьайиф хьи,  чаз гьар жуьре 
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муаллимар аквазва, гьавиляй чун халис муаллимдикай рахазва)  хуьруьн, 

шегьердин дамах я. Халис 

 муаллим халкьдин рик1елай алатзавач, адан т1вар   несилри тикрарзава ва  ада  

тарс гайи мектебдал эцигзава. Месела, фадлай Мегьарамдхуьруьн 1-мектебдиз  

Мегьамед Гьажиеван, Миграгърин мектебдиз Зияудин Зейналован, Мирагъ-

Къазмайрин мектебдиз Мевлид Бекерован т1варар ганва. 

…………………………………….. 

1. «Черновик», 2012-йисан 5-октябрь.   

 

Тербиядикай рахадайла, муаллимдивай аялриз  Иосиф Виссарионович 

Сталинахъ галаз алакъалу  ихьтин са дуьшуьшдикай суьгьбетиз жеда. И.В. 

Сталин вуж  ят1а  лагьана, башламишда: 

-  Са сеферда Ч1ехи регьбердив хабар агакьна, бес алакьунар авай духтур-

хирург  Войно-Ясенецкий  Валентин Феликсовича  юкъуз медицинадин 

институтда кафедрадин зеведишвалзава, студентриз лекцияр к1елзава ва  

азараханада  инсариз операцияр ийизва, анжах  нянрихъ хашпара клисадиз 

физва, ана  кешишдин везифаяр тамамарзава. Бес адаз жаза гана к1анда. 

 Сталина духтурдиз вичин патав эверна, жузуна: 

  - Гьуьрметлуди, Куьне гьар жуьре азаррикай къутармишун патал  инсандин 

беденда  ат1ун тавунвай, жуван вилералди такунвай гъвелни бажагьат ама. 

Анра са чкада хьайит1ани Куьн руьгьдал расалмиш  хьанани?   

Гьелбетда, духтурдиз санайни инсандин руьгь акунач, ада хиялдай  «руьгь» 

«намусдив» гекъигна, регьбердиз ихьтин амалдар жаваб гана: 

- Пара гьуьрметлу Иосиф Виссарионович, Куьн инсандихъ намус жедайдан 

ч1алахъ яни? 

- Эхь, зун инсандихъ намус жедайдан ч1алахъ я, - лагьана регьберди («Лезги 

газет», 2015-йисан 19-февраль). 

Духтурдин суалдикай хкатзава: «руьгь», «намус» хьиз, таквадай, амма 

инсандиз гзаф герек авай, важиблу  гьисс, ери, лишан я. 
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Им гзаф метлеблу дуьшуьш  ва гекъигун  авачир хьтин  суални жаваб я. Ам 

рик1ел хвена, муаллимдивай  вичин тарсара ва  маса марекатра ишлемишиз 

жеда. 

Инал Буйнакск шегьердин педколледждин  Р.В.Якобсон муаллимдин гафар 

тикрариз жеда: «Дуьньядал са аллагь ала - ам чирвал я, са шейт1анни ала - ам 

авамвал я». 

За, и ц1арар кхьизвай касди,  фадлай  к1вале,  мектебда,  жемиятда  аялриз 

т1ебии  тербия гуникай  лугьузва,  тикрарзава  ва  макъалаяр  кхьизва.  

Рик1ел хкин: «Аялриз ахлакьдин тербия гун» («Коммунист», 1978-йисан 12-

май), «Мектеб - медреса?!», «Патриотизмдин тарсар» ва мсб. Алай йисан сифте 

кьиле, Сирияда са лазимвални авачиз  кьейи лезги жегьилар рик1е аваз, 

«Т1егъуьндикай тербияди хуьда» макъала  мад  жуван  халкьдин  газетдиз 

акъудна («ЛГ», 2015-йисан  29-январь).  

Ахтармишунри къалурзава:  мектеда к1елзавай аялри ва мехъердай яшдиз 

акъатнавай жегьилрини чпин газетрай, радиодай ва телевиденидай ван хьайи 

хабарар, малуматар, эвергунар михьибур яз кьабулзава, абур  ч1алахъ жезва ва 

регьятдаказ ч1уру рекьериз физва. Абуруз дуьз рехъ къалурзавай, дуьз тербия 

гузвай  диде-бубаяр, муаллимар, несигьатчиярни кьериз-ц1аруз гьалтзава. Чун 

ихьтин гьалдал вучиз атанва лагьайт1а, СССР гужуналди чук1урна, уьлкведа 

базардин къайдаяр хтурдалай гуьгьуьниз,  чаз сиясат, идеология (!),  герек авач, 

лагьана,   гьукуматди тербия рик1елай ракъурнава. Алатай йисара  са шумуд 

несил тербия галачиз ч1ехи хьана, эвлемиш хьана, яшайишдиз гьахьнава. Гила, 

къанни ирид йисалай,  тербия (!) чкадал хкиз к1анзава. 

Тербия авачир шарт1ара, рагъул це балугъ кьаз регьят я лугьудайвал, 

фекьияр, фалчияр, фахрачияр, зегьметчи халкьдиз зарар гузвай к1ват1алар 

арадал хтана, винел акьалтна, истисмарчийриз элкъвенва. Ирак. Сирия ва маса 

уьлквейрин чилел гужуналди  Ислам гьукумат, куьрелди ИГИЛ,  тешкилиз 

алахънавайбурни гьабурукай я. 

 Дуьняда ислягь инсанрин, иллаки дугъри жегьилрин, кьилел къвезвай  

мусибатрикай кхьиналди, заз инсанрин вилер ачухиз, абуруз дуьз рехъ 
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къалуриз, жегьилар ч1уру таблигъатдикай, гьерекатрикай ва  рекьерикай хуьз 

к1анзава. 

Ихьтин фикир авай методистдиз ва муаллимдиз  чпин художественнй 

эсерралди зарийрини куьмек гузва.  И мукьвара  «Лезги газетдиз»  Нажмудин 

Шихнебиеван «Дидедин гьарай…» гьикая акъатна. 1.  

……………………………………………….. 

1.Шихнебиев Н. Дидедин гьарай… Гьикая. - «Лезги газет», 2016-йисан 10-

март. 

 

Гьикая к1елайла, чун гъавурда акьуна: заридин  ц1ийи эсер алай девирдин 

лап т1ал алай месэладиз талукь я: Вагьабан дин гвай инсанриз араб уьлквейра  

«Исламдин гьукумат» тешкилиз к1анзава, ихьтин мурад кьилиз акъудун патал 

абуру гзаф уьлквейрик ц1ай-ялав кутунва. «Дидедин гьарай…» гьикаядай 

малум жезва: авай-авачир са хва, ИГИЛ-дин терефдал эляч1на, вичин 

уьмуьрдивай ва дидедивай  къакъатна… Бахтсуз шикилди к1елзавайбуруз гзаф 

таъсирзава. Чаз ам, Н.Шихнебиеван гьикая,  гьар са классда  к1елуниз лайихлу 

тирди акуна.  

        Муаллимди сифте нубатда  вичи тарс гузвай аялар  Россиядин 

Федерацияда, Дагъустан Республикада  ва дуьньяда гьихьтин  гьерекатар кьиле 

физват1а, абуруз гьихьтин тербия герек ят1а  гъавурда твада. 

   Сирия гьукуматда кьиле физвай дяведикай, Европадин гьукуматра инсанар 

хъиткьинарзавай дуьшуьшрикай, тамара гьатзавай   дагъустанви жегьилрикай  

суьгьбетар яргъалди, саки гьа юкъуз,  авуна к1ан  жезва. 

       Гзаф вакъиаяр, гьерекатар, ягъунар-кьиникьар аялриз телевизоррай, 

телефонрай, планшетрай аквазва, мумкин я, дуьз гъавурда такьун, дуьз 

аннамиш тавун. Гьавиляй абуруз муаллимдин куьмек, чешне герек я. 

      Аялар чи республикада арадал атанвай гьаларин гъавурда тун патал 

муаллим гзаф месэлайрикай: халкьдин  адетрикай, т1ебиатдин  агьвалатрикай, 

инсанрин инанмишвилерикай, илимдикай, дуьньядикай… рахана к1ан жезва. 

Месела,  муаллимдивай  лугьуз жеда: 
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       - Лезгияр - Кавказдин къадим халкьарикай сад я… Адахъ алатай асирра 

вичин инанмишвилер ва динар хьана: заратиш, чувуд, хашпара, ислам… Дегь 

заманра лезгийрин ч1ехи аллагь Рагъ тир, адан къвалав 20-далай гзаф гъвеч1и 

аллагьар  (абуруз гъуцар  лугьуда, гьардан хивени са везифа авай) жедай. 

Месела: 

        Алпан - ц1ун гъуц я. Чи халкьдин къадим т1вар алпанар (албанар), 

уьлкведин т1варни - Алпанистан тир. 

        Атар -  ракъинин гъуц я. 

        Мен -  вацран   гъуц - дишегьли я.  

        Тар - бегьердин ва берекатдин гъуц я. 

        Тавар - цин гъуц - дишегьли я. 

        Алапехъ - мич1ивилин гъуц ва мсб.1. 

      Муаллимди давамарда: 

       -  Лезгийрин гъуцар  Самур дереда авай са кьакьан дагъдин кук1вал к1ват1 

жедай; адаз гилани Гъуцарсув (Гъуцарин сув) лугьузма. Сув - къадим лезгийри 

дагъдиз лугьудай. Алай вахтунда чна сув дагъдин цененрив гвай чкадиз 

лугьузва. 

        Гила а дагъдиз Шалбуз лугьузва, - дагъдин шикил къалурда. - Гъуцарсувун 

этегрив, кьибледихъай сятдин гьерекатдиз аксидаказ башламишна, ихьтин 

хуьрер гва: Къуруш, Теки, Миграгъ, Миски, Чепер, Лгар, Йыгул ва Игъир. 

Абурун яйлахрай Шалбуздал (адан кьакьанвал, гьуьлелай алцумайла, 4142 метр 

я) акьахдай рекьер, жигъирар ава. 

     Шалбуз дагъ мусурманри ибадат ийизвай  пак (михьи) мескен  (чка) я. Ана  

Сулейманан п1ир, пак  инсанрин сурар ва  миск1ин ава.  Эхиримжи йисара 

мугьманхана эцигнава ва маса къулайвилер тешкилнава. 

     Муаллимдивай мадни лугьуз жеда: 

    -  Чи девирда мектебдиз тефенвай аялдизни чизва: дуьньядин иеси Рагъ я - 

рагъ авачт1а, яшайишни авач… Рагъ хкахьайт1а, мурк1ади кьуна, дуьньяни, 

т1ебиатни,  инсаниятни  михьиз терг жеда 
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      Дуьньядихъ, вири  алемдихъ, балаяр, вичин къанунар ава: абур дат1ана 

элкъвезва, дегиш жезва ва  вилик физва; алемдин вахтунихъ ва мензилдихъ я 

эвел, я эхир авач. И къанунриз санлай диалектика, аквазвай зат1ариз  материя 

лугьуда. Чун диалектикадиз табий хьана к1анда. Яни: жуван вилералди акван, 

ни къвен, т1еам акван ва  гьиссин. 

       Хъукьвави зари Демир Беган фикирдалди, дуьньядал алай са диндизни 

вилер авач, абуру чпин кар япаралди ийизва. Яни: т1ебиатдин ва яшайишдин 

агьвалатар, гьерекатар аа крар такуна лугьузва ва такуна тестикьарзава. 

      Муаллимди аялриз вичин фикиррикай-хиялрикай, мурадрикай-метлебрикай,  

………………………………………………………. 

     Ризванов З., Ризванов Р. История лезгин. - Махчкала, 1990. - С. 32-36. 

 

инанмишвилерикай хабар гуда: 

      - Зун, балаяр,  материалист я, яни  зун вилериз аквадай зат1арихъ инанмиш 

инсан я. Заз Рагъ аквазва, за Ракъини чаз гузвай бахтарикай  (экв, нур, чим) 

менфят къачузва. За гьар пакамахъ Ракъиниз салам гузва: 

     - Салам-алейкум, чан Рагъ! Вун сагърай, чаз экв, нур, чим гузвай! - лугьузва. 

      Ахпа Ракъиниз икрамзава. 

      Алай девирдин илимдин ва техникадин агалкьунар аквазвай, акьуллу инсан 

материалист тахьун четин я, мумкин туш.  

      Куьнени гьарда жувакай фикир-фагьум ая, - меслят къалурда муаллимди. - 

Заз куьнни алай девирдин, илимдихъ инанмиш, илимдал амалавай, медени, 

савадлу инсанар хьана к1анзава. 

       Муаллимдин фикир тестикьаруниз куьмек яз теклифин: винидихъ т1вар 

кьунвай Мерд Алиди  гзаф йисара ч1аланни литератуадин муаллимвиле  

к1валахна.  

     Зари алай вахтунда  «Лезги газетдин» литературадин отделдин редактор я. 

Шаирди  вичин са макъалада «тербия» гафунихъ «идея», «идейнивал», 

«идеология» гафар галк1урзава ва кхьизва: 
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      «СССР чук1урдалди вилик  чи зурба «демократри-перестройщикри» чи  

халкьдал ва обществодал чаз «идеология» герек туш лугьудай фикирар 

илит1на. Тапан регьберрин къаст вуч тит1а гила раиж хьана. СССР чук1урна, 

майданда ц1ийи фашистринни нацистрин,  сада-сад иливар тавунин, ачухдаказ 

сада-садахъ галаз дяве авунин, диндин экстремистрин ва  маса лап ч1улав 

фикирар (идеяр) къуватлу авуна… 

       Обществодин битаввал, сагъламвал, гьукуматдин саламатвал таъминарун 

патал  михьи, милли идея, ам жемятдин арада, мектебра гегьеншардай тербия 

герек я. 

      И карда чи  мектеб акьалтзавай несилдин акьул-камалдин, къанажагъдин, 

ахлакьдин, савадлувилин бинеяр, виридалайни артух, ватандашвилин гьиссер 

арадал гъизвай чад, къул хьана к1анда… Ихьтин мураддив агакьун патал чаз  

 

 

ц1ийи програмаяр, учебникар, хрестоматияр, методикаяр лазим я…» 1. 

     Ватан к1ан хьунин, ватан к1анар авунин тербия гун жуван к1валелай, жуван 

хуьрелай башламишна к1анда.  

     Аялриз кьилди хуьрерикай (Ахцегьрикай, Вини Ст1алрикай, Къурушрикай, 

Миграгърикай, Чеперикай ва мсб) кхьенвай ктабар къалурда. Зариди  вичиз  

хуш хьайи  хуьрериз бахшнавай  шиирар к1елда.     

     Нариман Къарибова «Шарвили»  эпосдин сувариз бахшнавай  «Ван 

къведайвал алемдиз!» шиирдай («Лезги газет», 2014-йисан 7-август) вири 

Лезгистан, адан къагьриман рухваяр, абурун игитвилер аквазва: 

 

                                 Чун - Лезги халкь - игит халкь я, 

                                  Эхдай къай, циф, селни хар! 

                                  Чи яракьни дуьзвал, гьахъ я - 

                                  Пак пайдахдин  верехар… 

 

                                  Чун зегьметда лигимбур я,  
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                                   Женгерани - женгчияр! 

                                  Чи гьерекатар йигинбур я, 

                                   К1венк1ве аваз зенгчияр! 

 

                                 Чун  Асретар, Эседар я… - 

                                  Ватан хвейи кьегьалар! 

                                  Вири чаз хас хесетар я: 

                                  Шадиз хуьрер, магьалар…     

      Чи уьлкве 1941-1945-йисарин Ватандин Ч1ехи дяведа фашистрин  

Германиядал гъалиб хьана 70 йис алатна. И рекъем, ч1ехи  сувар хьиз, 

къейднай. 

……………………………………………………. 

      1.Жалилов М. Чаз гьихьтин учебникар герек я? - «Лезги газет», 2014-йисан 

7-август.   

     Гъалибвилин суварин 70 йисаз талукь  тарсар, межлисар  ва  маса  марекатар 

гзаф мектебра кьиле фена. Магьачкъаладин 11-нумрадин гимназияда лезги 

ч1аланни литературадин муаллим И.К.Амахановадин (ам республикадин 

«2012-йисан муаллим» я) тарсар гузвай У-Х1 классра к1елзавай  аялри хуралай 

лезги халкьдин къагьриман рухвайрин - Советрин Союздин Игитрин - т1варар: 

Араз Алиев, Гьасрет Алиев,  Мирзе Велиев, Эсед Салигьов ва Валентин Эмиров  

эзберна. 

     Гъалибвилин сувариз талукь яз газетриз, журналриз ва ктабриз гзаф 

маракьлу, литературадин муаллимдиз иллаки гзаф лазим  хабарар, малумаар ва 

макъалаяр акъатна. 

      Абурукай сад  зари Рамазан Велибегова 2015-йисуз  Магьачкъаладин 

«Мавел» чапханада акъуднавай «Гъалибвилин паркуна» ктаб я. Ам урус ч1алал 

кхьенва, Хив райондин 80 йис тамам хьуниз бахшнава.  

      Ктабда бязи материалар, кирамдин «Гъалибвилин паркуна» т1вар алай 

поэма хьиз, лезги ч1алал ганва.  
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     Литературадин тарсара дяведа кечмиш хьайи кьегьалрикай (зари Багьаудин 

Митаров, муаллим Абдулвагьаб Мегьамедов ва мсб) ганвай суьгьбетар ва 

абурун шикилар,  «Гъалибвилин паркуна» поэма  ишлемишиз жеда. 

     Р.Велибегован поэма лезги литературада сифте яз дяведа рухваяр телеф 

хьайи дидейриз бахшнава. Поэмада гьахьтин дидейрикай суьгьбетзава, абур 

къалурзава, вад хва фротда кьейи дидедин къамат ачухарзава. 

    Поэма  ик1 башламиш жезва: 

 

                          Шадвални  кваз, пашманвални, 

                          К1ват1 жезва  эллер вири. 

                          - Рехъ це куьне, гуьмбетлал фий 

                          Вад хва кьенвай диде ч1ехи. 

 

                         Къагьриман тир и къариди, 

                         Хайи Ватан к1евевайла, 

                         Вад хва дявед рекье туна, 

                         Сусар гъиз лап рекьевайла.         

                                         

                          Садав лаш гвай, садав - туьрез, 

                          Муькуьдавни - билбилдин мез.  

                          Гьарма сад тир дидедин чан, 

                          Бубадизни тир лап масан…  

       Р.Велибегован    «Гъалибвилин паркуна»   ктаб к1елайла, аквазва: Ватандин 

Ч1ехи дяведа вишералди, агъзурралди, милллионралди къагьриманри, чпин 

чанар гьайиф татана, Ватан хвена, Ч1ехи гъалибвал къазанмишна… 

      Яру аскеррин са пай телеф хьана…  Анжах  са пай  сагъ-саламат амукьна,  

ватанриз хтана, ветеранар  хьана. (Ветеран - латин ч1алай къачунвай гаф: 

кьуьзуь аскер лагьай ч1ал я).  

      Тарихдин ц1ийи ктабдикай мухбир Ш.Шихмурадова вичин  макъалада 

кхьизва: «Ихьтин вижевай ктаб майдандиз акъудуналди Рамазан Велибегова 
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лап хъсан  чешне къалурнава: гьич са касни, гьич са  зат1ни рик1елай ракъурна 

виже къведач. Ватан фашизмдикай хвейи кьегьалрикай кхьенвай ктабар чи гьар 

са  райондихъ, гьар са хуьруьхъ хьана к1анда».1. 

      Республикада  Ватандин Ч1ехи дяведа гел галачиз квахьнавай аскерар ва 

офицерар жагъур  хъийизвай  аялрин ва студентрин дестеяр - ТОКС 

(квахьайбурун геле къекъвезвай, квахьайбурун гел жагъурзавай дестеяр) - 

авайди малумардна, абурун к1валахдикай ва агалкьунрикай суьгьбетарна 

к1анда. Месела, 1941-1945-йисара  СССР-дин 30 миллион кьван инсанар 

дяведин къурбандар хьана, абурукай миллионралди инсанар гел галачиз 

квахьнавай аскерар, адетдин зегьметчи гражданар  ва етимарни есирар я. Бес  

абур рик1ел хуьн, абурун сурар кьванни жагъур хъувун, т1варар кьванни  

чкадал хкун герек   

……………………………………………. 

    1.Шихмурадов Ш. Ватанпересвилин руьгьдаллаз. - «Лезги газет»,  2015-

йисан 24-декабрь.  

 

  авачни?! Ава, гьелбетда. 

     Ихьтин суьгьбетрилай гуьгуьниз гзаф аялар жуван хуьряй Ватан хуьз  

фронтдиз фена, квахьай кьегьалрин геле къекъвез  гьевеслу жезва. 

    ТОКС - аялриз ватанпепесвилин тербия гудай рекьерин са жуьре я. ТОКС-

дихъ гзаф терефарни ава,  мектебда ихьтинбур  тешкилиз жеда:  

        а) дяведин ветеранрихъ галаз к1валах тухузвайбур; 

        б) яру партизанрихъ галаз к1валах тухузвайбур;  

        в) армияда авай  офицеррихъ ва аскеррихъ галаз к1валах тухузвайбур; 

        г)  армиядиз фидай яшда авай жегьилрихъ галаз к1валах тухузвайбур; 

        гъ)  зегьметдин  ветеранрихъ галаз к1валах тухузвайбур; 

        гь) аялрихъ галаз к1валах тухузвайбур. 

     Муаллимди ва ада тарс гузвай аялри рик1ел хвена к1анда:  ТОКС - им анжах 

к1валахун, зегьемет ч1угун туш, им тербия  гунни я.  
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     Гьавиляй гьар са  мектебда ТОКС-дин дестеяр тешкилайт1а, абур хьайит1а,  

хъсан я. Ихьтин дестерин кьиле гьам ч1аланни литратурадин, гьам тарихдин, 

гьам географиядин ва я маса муаллим жеда. 

     Дагъустандин лезги районра ТОКС-дин дестеяр авайбур  ва я хьайибур яз 

Ахцегьрин 1-нумрдин ва Вини Ст1алрин юкьван мектебар машгьур я. 

       Ихьтин к1валах СССР-дин виликан республикайрани тешкилнава ва кьиле 

тухузва. Месела, Украинадин  Одесса шегьерда «Жанлу женг» т1вар алай  

женгининни тарихдин клуб кардик ква. Адан членри дяведин йисара гел 

галачиз квахьай аскерар, абурун сурар жагъур хъийизва.  Ик1, абуру  2015-

йисуз  стхавилин сурай  жагъун хъувур са аскердин, дагъустанви  сержант 

Сайпудин Кьураеван,  документар ва мийитдин амукьаяр чпин мукьва-

кьилийрив  вахкана. 70 йисуз гел галачиз квахьнавай буба, ими, стха  жагъун 

хъувун Магьачкъалада еке вакъиадиз -  хажалатдин ва шадвилин накъвар алай 

марекатдиз элкъвена.1. 

        Чи литературада Ватандин Ч1ехи дяведа  игитвилелди телеф хьайи ва  ана  

…………………………………………………. 

     1.Шапиев Н. Без вести не пропавший. - «Новое дело», 26 февраля 2016. 

гел галачиз квахьай аскерриз ва ветеранриз, абуруз хуьрера ва шегьерра 

хкажнавай гуьмбетриз  бахнавай шиирар, поэмаяр, пьесаяр ва маса эсерарни 

ава. 

Абур муаллимдин куьмекдиз къвезва: аялриз гузвай ватанпересвилин,  

игитвилин, къагьиманвилин тербия гужлу ийиз гьазур я. Ихьтин  эсеррин арада 

Х.Тагьиран, Н.Шерифован, А.Муталибован, А.Саидован, Б.Селимован, Мерд 

Алидин ва маса зарийрин  шиирар ава.  

    Ватанпересвилин,  халкьпересвилин, зегьметдин тербиядихъ галаз аялриз 

гуьзелвилин тербияни гана к1анзава. 

   Гуьзелвилин тербиядин гьакъиндай В.А.Сухомлинскийди кхьенай: «Гъиле 

скрипка кьунвай инсандивай ч1уру кар ийиз жедач». Яни: са гъиле чуьнгуьр, 

муьуь гъиле гапур хьун мумкин туш; гуьзелвилин т1ямар авай инсандин рик1  

михьиди жеда. Украинадин арифдар Григорий Сковородади лагьайвал, «хъелни 
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халис иервал сад-садахъ галаз кьадач». 

     Дагъустанда аялриз  милли литература к1анардай, гуьзелвилин тербия гудай 

рекьер, мумкинвилер артух жезва. Месела, 2015-йисуз Магьачкъалада ерли 

ц1ийи жуьредин музей - «Шииратдин театр: А.Пушкиналай 

Р.Гьамзатовалди…» ачухнава. Адан дараматдин гьаятда аялар Пушкинан ва 

Гьамзатован тимталри къаршиламишзава… Ина вишералди шикилриз, 

сегьнедин жуьреба-жуьре тамашайриз килигиз жеда. Шииратдин театрди 

хуьрерин мектебра к1елзавай аялар гуьзлемишзава.  

     Гуьзелвилин тербия т1ебиат хуьнихъ галаз алакъада ава: т1ебиат виридаз 

к1анда, адал виридан рик1 ала. Амма ам хуьз виридалай алакьзавач, белки, 

врил\дан рик1 агакьзавач. Т1ебиатдиз кьасухдай зарар гудайбурни ава… 

     Чи мектебра т1ебиат хуьниз лазим кьадар фикир гузва ва аялрив ихьтин 

тербияни агакьзава. Месела, Докъузпара райондин Ц1ийи Къаракуьредин 

юкьван мектебда ихьтин к1валах А.Эмирчубанов муаллимди  тухузва: адан 

регьбердик кваз аялри экологиядай республикадин мярекатра иштиракзава. 

Ихьтин са конференциядал  Д.Асваровади лагьай фикирар «Дагъустандин 

экология аялрин вилералди» ктабда (2015, урус ч1алал) гьатнава.                                                                 

      Аялриз тербия гунин карда кьилин яракьрикай сад насигьатар я: 

насигьатар, мисалар хьиз, дерин мана квай, гзаф ч1авуз  рифмада авай кьве 

ц1арц1икай ибарат келимаяр я. 

     Насигьатар халкьдин сивера гзаф ава, абур  мисалрин к1ват1алрикни  гзаф 

ква. Месела, «Лезги халкьдин мисалар» ктабда (2012) насигьатри сагъ-са кьил 

(ч1ук)  кьунва.  

     Дерин мана квай, рифмайралди дуьзмишнавай, дуьзгуьн мисалар шаиррин 

эсеррикни  гзаф жезва. Месела, Е.Эмина вичин эсерра халкьдин мисалар гзаф 

ишлемишдай. С.Сулейманан шиирра чал ихьтин мисалар дуьшуьш жезва: 

 

                         Бегьемсуз  меслятдивай яргъаз хьухь.  

                         Хъсан ва дуьз меслят кьабулиз гьазур хьухь. 

                         Хийир авачир т1имилни харж ийимир.             
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                       Хийирлу касдиз гзафни гьайиф къвемир  ва мсб. 

 

     Чна  У-У11 классрин  учебникра-хрестоматийра  жуван «Агалкьунар гьик1 

къазанмишда?» ктабдай къачунвай насигьатар, меслятар  ишлемишнава. 

     Ктабдин сифте гаф аялриз к1елиз жеда:  

 

                  Гьуьрметлу  ватандаш: к1елзавай аял, 

                       студент, муаллим, алим, зари, 

                         къуллугъчи, фяле, лежбер! 

       Адалатлудаказ, халис инсан хьиз, яшамиш хьун - им дат1ана зегьмет 

ч1уугун, женг ч1угун лагьай ч1ал я. Зегьмет акьалт тавуна, вилик гъайи фуни 

нез жедач. 

      Уьмуьрда жуьреба-жуьре агалкьунар къазанмишун инсан жемятдин арада 

марифатлудаказ яшамиш хьунихъ галаз алакъалу я. 

     Алай ХХ1 асирда чи уьлкведа адалатлудаказ яшамиш хьун четин хьанва, 

вучиз лагьайт1а капитализмдин шарт1ари, къайдайри ва къанунри жуван 

зегьметдал фу незвай инсанар к1еве твазва. Вичин  къайгъу ч1угваз, вичин  

ихтияяр хуьз алакь тийизвай инсандиз дуьз рехъ  къалурдай, куьмек гудай кас 

герек жезва. Ахьтин камалэгьлини къвалав жезвач. 

      Аялриз диде-бубайри, муаллимри къагьриман руьгь квай, чеб  азад инсанр яз 

гьиссдай тербия гана, вик1егьдаказ яшамиш жез ва агалкьунар къазанмишиз 

вердишарна к1анда. Ихьтин милли руьгь квай тербия гун ва ам къачун садрани, 

гьатта инсан яшлу хьайилани, геж туш. 

    Лезги халкьдихъ инсандиз ватанпересвилин (ватан к1ан хьунин), 

инсанпересвилин, къагьрманвилин, зегьметдин, марифатдин, гуьзелвилин 

тербия гудай камалу гафар-насигьатар, мисалар ва агъзур йисарин тежриба - 

халкьдин  педагогика ава.   

      Ихьтин меслятар  Дагъустадин, Россиядин ва дуьньядин  алимрин, 

муаллимрин, зарийрин ктабрани гзаф дуьшуьш жезва, Абурукай менфят 

къачуна, заз жуван миллетдин векилриз ватандал ва халкьдал рик1 алай, 
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къагьриман инсанар жедай, яшайишда (к1валин-йикъан уьмуьрда, к1елуна, 

к1валахда, илимда, яратмишунра, спортда, аскервиле ва мсб) еке-еке 

агалкьунар, дережаяр  къазанмишдай  меслятар гуз, рекьер-хуьлер къалуриз 

к1анзава. И пак мураддалди агъадихъх галай меслятар - несилриз насигьатар – 

теклифзава». 1.                                                                            

   И ктабда ганвай насигьатрал алава яз, газетрай  ва журналрай, яшлу инсанрин 

рахунрай къачуна, аялриз  ц1ийибурни  гуз жеда. Месела: 

     * Жуваз акурдакай ва я ван хьайидакай   фикир лугьуз, нетижа хкудиз тади 

къачумир. 

     * Жуван кьилел атай ч1уру дуьшуьш ч1ехи авун рик1из зарар я: т1веррекай 

аслан мийир. 

    * «За авуна к1анда», «зун мажбур я» лугьуз, жуван к1улал ял тежедай парар 

кьамир, гьар са кар, рик1 кутуна, алакьдайвал ая; 

    * Жуваз, мукьвадаз, чарадаз хьайи зарар, хажалат  рик1ив агудна, дерт 

……………………………………………. 

         1.Гьаким Къурбан. Яшайишда агалкьунар гьик1 къазанмишда? 

Магьачкъала: «Мавел», 2007. 

ч1угвамир: жедат1а куьмек це, четинвиляй экъеч1дай  рехъ жагъура, хажалат 

кьезилар ая. 

    * Гьихьтин ч1уру дуьшуьш, кар, гаф  хьайит1ани, жуван гуьгьуьл ч1урмир, 

вик1егь  руьгь кутур. 

    * Алатай  хъсан ва пис дуьшуьшар,  вакъиаяр  ва крар туп1алай хъийимир; 

гележегдикай фикирар ая: ц1ийи рекьер жагъура.  

    Тарихдин алим, Магьачкъаладин гуманитарный муаллимар гьазурзавай  

колледждин директор Я.М.Ханмегьамедова  аялриз, жегьилриз тербия гунин 

карда  сад лагьай чкадал эдебдин тербия эцигзава.1. 

Аялриз эдебдин тербиядин бинеда диде-бубадиз, ч1ехи-гъвеч1идаз 

гьуьрметун авайди,  ам, ахьтин гьуьрмет, гьар са хуьре-к1вале  хьун лазим 

тирди малумарда. Ихьтин фикир тестикьарзавай са  шумуд мисал гъида: 

Диде-буба - вилик, жув - кьулухъ. 
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     Диде-бубадиз - гьуьрмет, жуваз - къимет. 

Ч1ехидаз  ч1ехи гьуьрмет ая. 

К1валин ч1ехиди – аял я, хуьруьн ч1ехиди - агъсакъал. 

Агъсакъал атайла, ким къарагъда. 

Гьуьрмет къалурзавай  кьисаярни  куьрелди суьгьбетиз жеда. Гьахьтин 

махарни рик1ел хкида. 

- Ч1ехидаз  к1вале, хуьре гьуьрмет авун чи халкьдин адет я, - лугьуда 

муаллимди. - Халкьдин патай еке гьуьрмет къазамишай, дагъдин Агъа Макьар 

хуьр куьчарна, аранда, Кайи к1еле лугьудай чкадал, ц1ийи хуьр (адакай Ц1ийи 

Макьар хьанва) кутур Магьмудан Агьмед лугьудай зурба инсандин т1вар 

хуьруьн са куьчедал эцигнава ва зари Шагьабудин Шабатован «Агьмед буба» 

ктаб акъудна.2. 

Бубарин насигьатар, мисалар хьиз, яшлу инсанри  аялриз, жегьилриз 

мукьвал- 

…………………………………………….   

     1.Эдебдин тербия - сифте чкадал. - «Лезги газет», 2015-йисан 18-июнь.   

    2.Шабатов Ш. Агьмед буба. - Магьачкъала, 2015. 

 

 

мукьвал эзберун - имни ч1ехибуру гъвеч1ибуруз тербия гунин са жуьре  я. 

Ам фадлай адетдиз элкъвенва. 

Аялриз эдебдин, милли руьгьдин тербия гунин карда еке къуват бубайрин 

весийрихъ ава.  Чаз печатда  эпосдин кьилин игит Шарвилидин, шаиррин:  

А.Гьасанан, З. Ризванован ва Ф. Нагъиеван   весияр малум я. Абурукай аялриз 

хабар гана, суьгьбетарна к1анда. (А.Гьасан-эфендидин весидикай чун раханай). 

Шарвилиди, лезги халкьдин къагьриман хци, вичин халкьдивай вуч 

т1алабзава? Вуч истемишзава? Гьар са классда Шарвилидин «Веси» к1елун 

кутугнава, бязи ч1укар инал чнани тикрарзава: 

 

                             Зи чил, зи халкь, са ч1аузни 
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                             Пайи-паяр жемир куьн, 

                             Я йифизни, я юкъузни 

                                Чара хьунал  къвемир куьн.  

 

                             Лезги чил куьн патал фу-яд, 

                             Гьам алук1дай патал я, 

                             Лезги чил - им я куь кьуьд-гад, 

                              Куь къанажагъ, кеф-гьал я. 

 

                              Зи чил, зи халкь, куьн мус к1еве 

                              Гьатайт1ани, атана, 

                              Акъвазна зи сурун хиве, 

                                   Гьарай пудра, лагьана: 

                               «Шарвили! 

                                                  Шарвили! 

                                                                 Шарвили!» 

                             Женг ч1угваз зун хкведа…                             

  Забит Ризванован «Весида» гзаф фикир  дидедин ч1ал хуьниз, ватандиз 

вафалу хьуниз,  халкьдин къадим тарих чируниз ва дуствилелди яшамиш 

хьуниз ганва. 

    Ф.Нагъиева вичин фикирар весидин къайдада кхьенва, гьавиляй абуруз 

«Лезги халкьдивай зи т1алабун» т1варни ганва. Кирамди лезгийривай гьар 

экуьнахъ ва  ксудайла ихьтин дуьа к1елун т1алабзава: 

       «Гьина зун хьайит1ани, зун лезги я. Захъ жуван халкь ава,  захъ жуван чил 

ава. Къе зи  халкьни, зи чилни кьве патал пай хьанва. Гьар са  юкъуз,  гьар са 

макъамда зи халкь, зи чил агудун паталди за жувалай алакьдай  гьар са кар 

кьилиз акъудда. За жуван  ч1ал хуьда. За жуван адетар хуьда. Гьина аваз 

хьайит1ани, гьар са  чкадал за лезгияр к1ват1да, абуруз жувалай алакьдай 

куьмекар гуда. Зи халкь сад хьана аквадалди, зи  рик1 шад жедач! Сагърай 

лезги халкь! Амин!» 1. 
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Муаллим гьар са тарсуна аялрин сагъламвал хуьнин, абур чпин сагъламвал 

хуьз вердишарунин къайгъуда  хьана к1анда. И месэлаяр гьялун патал  

педагогикадин  амалар жагъурда ва ишлемишда. 

 Чаз тежрибадай аквазва: гзаф муаллимди аялривай суьрейра дуьз ацукьун, 

жаваб гудайла къарагъун, доскадив дуьз акъвазун, к1елдайла  (кхьидайла)  

вилеринни ктабдин (дафтардин) арада 70 см кьван мензил хьун ва маса  

сагъламвал хуьдай шат1ар кьилиз акъудун истемишда. Ихьтин истемишунар 

(сифтегьан классра  хьанвай вердишвилер бес яз гьисабна) ч1ехи классра 

тийизвай муаллимарни  ава. 

 Аялрин сагъламвал хуьдай ва  абур чпин сагъламвал хуьз  вердишардай са 

жерге меслятар, насигьатар ва  упражнениярни ава. Абур У-У1 классрин 

учебникра-хрестоматийрани ганва.  

Аялрин сагъламвал хуьдай упражненияр муаллимдивай халкьдин мецин 

эсеррай ва тежрибадай, педагогикадин ктабрай, журналрай ва газетрай къачуз, 

………………………………………..…….. 

        1.Нагъиев Ф.Р. Лезги халкьдивай зи т1алабун. -  «Садвал рик1еваз», 2003. 

3-7-ч. 

 

жувавай туьк1уьриз  ва ишемишиз жеда. 

 Ихьтин  упражненияр У-У1 классра,  аялар машгъуларзавай къугъунар хьиз, 

абурун фикир желбзавай мисалар, миск1алар, тачмажаяр  ва я суалар хьиз, 

ишлемишда. 

Месела,  упражненийрин  са к1ват1алдиз ихьтин кьил гуз жеда: «Иер гада, 

иер руш гьик1 жеда?» Муаллимди гадайривай хабар кьада: 

- Ваз жувакай иер гада хьана к1андани? 

- Эхь, - жаваб гуда абуру. 

Муаллимди рушаривай хабар кьада: 

- Ваз жувакай иер руш хьана к1андани? 

- Эхь! - рушарни рази я. 



63 

 

- Низ жувакай иер гада ва я иер руш хьана к1анзават1а, гьада ихьтин 

меслятар кьилиз акъудда ва упражненияр ийида, - муаллмди гьисабда, аялри 

дафтарда кхьида: 

Сад лагьайди, гьар са аял цин дуст жеда: пакамахъ, нисинихъ ва нянрихъ 

гъилер чин ва к1вачер чуьхуьда; гьафтеда садра гьамадиз фида; михьиз 

чуьхвенвай ва уьтуь янвай парталар алук1да. 

Кьвед лагьайди, дуьз акъвазда, дуьз къекъведа, дуьз къаткида  ва дуьз нефес 

ч1угвада. Юкьван тарциз дуьз акъвазна, жигерриз михьи нефес къачуз к1анда. 

Тембекдин гум кутадач. К1валин, классдин  гьава мукьвал-мукьвал дегишарда. 

Пуд лагьайди, гатуз вац1а, гьуьлле чуьхуьда,  бедендиз рагъ гуда, амма куз 

тадач. Зулуз гарукай, хъуьт1уьз мекьивикай хуьда. Гатфариз  сала, багъда 

к1валахда, т1ебиатдикай лезет хкудда. 

Кьуд лагьайди, гьар юкъуз булахдин, вац1ун михьи яд хъвада. Чайдиз, 

кофедиз гзаф чка гудач. Ички ерли герек авач. П1ап1рус ч1уквадач. Яд къарих 

рекьидалди хъвада. 

Вад лагьайди, фу, хуьрек  жакьвана, яваш-яваш неда. Абур недайла, циз 

хуп1да. Хуьрекдилай гуьгъуьниз салан майваяр (афни, памадур, келем, чич1ек, 

серг..), багъдин емишар (ич, чуьхвер, п1ини, хват…), салан хъчар неда. 

Ругуд лагьайди, гьар са инсандиз гьерекат герек я. Къекъведа, пакамахъ ва 

нянрихъ михьи гьавадал сейрда.   

Чун гзаф  миллетрин  республикда, уьлкведа яшамиш жезва: гьар 

миллетдихъни  вичин ч1ал, вичин адетар, вичин  культура, вичин игьтияжар ва 

истемишунар ава.  

Тарсара Дагъустан Республикадикай ва Россиядин Федерациядикай  куьруь-

куьруь малуматар гуз, аялар юлдашрихъ галаз  дуствилелди ва стхавилелди  

яшамиш жез тербияламишда.  Абур къал-макъал тийиз, къуншидиз гьуьрметиз, 

маса культурадин векилдин амалар эхиз вердишарна к1анда. 

Америкадин алим, психолог ва зари Дейл Карнегидикай (1888-1955) 

малуматар гуз жеда: ада  аялрин мефт1едив к1валахиз тадай рекьер,  аялар чеб-
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чпихъ галаз дуст жедай  месэлар ахтармишна ва  «къал-макъал квачир 

алакъаяр» илим арадал гъана. 

   Аялдин рик1е са мурад куьк1уьруьн патал,  мурад кьилиз акъудиз куьмек 

гун патал, ам  са къастунал желбун патал,    адан зигьин хци авун патал  алимди 

«Гьар йикъан манифест» туьк1уьрнава.  

 Гьар са халкьдихъ «къе жедай кар  пакадал вегьемир» мисал ава. Ихьтин 

мисал-насигьат фикирда аваз, алимди аялариз «Гьа и къе!» авун патал ц1уд  

меслят - ц1уд кар (ийидай, ийиз жедай, авун к1анзвай, авун хийир тир) 

къалурнава.  

 Абур чна куьрелди лугьузва:  

  * Гьа и къе - зун бахтлу жеда: зи бахт за жуван  гъиле кьада! 

  * Гьа и къе - зун жуван хзандиз ухшар жеда, жемиятдиз къуллугъда. 

  * Гьа и къе - за жуван бедендин къайгъу ийида: чуьхуьда, зарядка ийида,  

гелкъведа, михьидаказ алук1да. 

  * Гьа и къе - за темпелвал гадарда, гзаф к1елда, жуван чирвилер хкажда, 

акьуллу к1валахарда. 

 * Гьа и къе -  зун ахлакь авай, марифатлу, масадаз  чешнелу  инсан жеда.  

 * Гьа и къе - зун мергьяметлу, жумарт, масадаз хийир гудай инсан жеда. 

 * Гьа и къе - за са-са кар, нубат-нубатда ийида, абур  вири кьилиз акъудда. 

     * Гьа и къе - за жува авун лазим  тир вири к1валахар кхьида: вуч мус авун 

лазим ят1а къалурда  ва гьа тартибда аваз тамамарада. 

     * Гьа и къе - за жуван планда хзандиз куьмек гудай ва ял ядай вахтарни  

къалурда, абурни гьар юкъуз кьилиз акъуда. 

    * Гьа и къе -  заз са куьнихъайни кич1е туш: заз, за гьар сятда вуч авун лазим 

ят1а, чизва. За гьак1 ийида! Заз диде, буба, вахар, стхаяр, мукьваяр, муаллимар  

ва юлдашар к1анда, абурузни зун к1анда. 

    И манифест аялрив кхьиз туниз  ва гьар са аялди  вичин  уьмуьрда  

ишлемишуниз лайихлу я.  
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Анжах муаллимди аялриз лагьана к1анда: «Балаяр, и амалар  зани жуван 

уьмуьрда ишлемишзава, гьавиляй зун жуван рик1ик квай, ният авунвай 

к1валахар вахт-вахтунда тамамариз, кьилиз акъудиз агакьзава). 

    Муаллимди Д.Карнегидин  ктабар жагъурда (абур чи библиотекайра, 

Интернетда  ава), абурукай сад кьванни к1елайт1а,  мадни хъсан жеда.1. 

    Аялриз гузвай къени, халкьдин адетрад бинелу  тербиядин жанлу 

хилерикай сад хзандин тербия я. Ам к1вале хзанди гузва: аялдиз диде-буба 

к1анарзава, диде-бубадиз - аял к1анарзава. 

 Хзандин тербия ватандин, мергьяматлувилин, зегьметдин, гуьзелвилин 

тербиядихъ галаз сих алакъада жеда, абур санал, са битав гьерекат хьиз,  кьиле 

фида. Хзандин тербиядик муаллимдин пайни ква: ада хзандин тербияда       

иштиракзава. 

Мектебда кьиле тухудай тербиядин к1валах муаллимди, гьелбетда, аялрин 

диде-бубайрихъ алаз алакъада аваз кьиле тухуда. Абурун, муаллимднни диде- 

бубадин, арада авай алакъайри аялдиз таъсирда  ва ам гьамиша «тербиядин 

кьефесда» кьазва ва классдилай классдалди вилик тухузва, адан  марифат ва 

гражданвилин лишанар артмиш жезва.  

Муаллим  жуьреба-жуьре хзанрай (девлетлу ва кесиб, къуллугъчи ва 

…………………………………… 

    1.Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. 

Перевод с английского. - Киев, 1991. 

нехирбан) къвезвай аялриз са виляй килигда. Аяларни вири сад туш, гьардаз 

вичин къилих хас я: девлетлудан аялдик дамах хьун, ада ажуздан кефи хун 

мумкин я. Ахьтин аялдин амалрикай диде-бубадиз  хабарда ва надинждаз 

туьнбуьгь авун т1алабда.  

 Муаллимдин гъавурда  такьур  диде-бубадиз В.И.Сталинан чар к1елда. 

 1938-йисуз Сталинан хва Василийди мектебда хъсан к1елзавачир ва надинж 

амаларзавай. Адан амалрикай  классдин муаллим Матышин СССР-дин Ч1ехи   



66 

 

Регьбердиз  чар кхьена. Сталина 1938-йисан 8-июндиз муаллимдиз  жаваб 

гана: вичин хцин тахсирар хиве кьуна, багъишламишун т1алабна ва адаз вири 

аялрихъ галаз са виляй килигун тагькимна.1. 

Чна фикирзава, регьбердин чарчин  таъсирдик гьар са диде-буба вичин 

аялдив, гьа регьбер хьиз, эгеч1да. 

Литературадин тарсара аялриз гузвай тербия таъсирлуди хьун патал гьар са 

муаллимди диде-бубайрихъ галаз алакъаяр кут1унда ва  вичин к1валах, кьве 

терефдин зегьметни са рекье харжун мурад яз, тешкилда. 

 Ихьтин фикир тежрибалу маллим Ишреф Жаватован ктабдикайни хкатзава.  

Ана мисалрин куьмекдалди ихьтин месэлаяр веревирднава: Ч1ал миллетдин 

гуьзгуьни я абурни; Чирвилер къуватни я яракьни; Ч1ехи несилрин крар - 

жегьилриз ядигар; Чи руьгьдин хазина; Ширин меци къванни хъуьтуьларда; 

Вуч цайит1а, гьам гуьда ва мсб. 2. 

     Газетриз ва журналдиз акъатзавай макъалайрай аквазва: чи гзаф муаллимар, 

иллаки яшлу несилдин векилар, тербиядин месэлайфрал машгъул я. Еке 

тежриба 

авай муаллим-методист  Ф.Н.Несрединова  аялар чеб-чпиз тербия гуз 

вердишарун теклифзава.  

      Хайи  литературадин муаллимди сифтедамаз,  тербиядин ведишвилерив 

эгеч1далди,  вичин к1валахда ихьтин са шумуд эрзиман-месэла эцигайат1а 

хъсан я: 

………………………………………. 

   1. Сталин В.И. Сочинения. Т. 14.- М.,1997. - С. 252.  

  2.Жаватов И. Хизан, мектеб, низам. - Кьасумхуьр: «Куьредин ярар», 2014. 

      - аял вичи-вич вердишардай фикирдал гъин; 

      - аялдиз вичин ва  юлдашрин уьмуьрдикай фикирдай чирвал гун; 

      - инсанвилин дережадин чешне хкягъиз чирин;  

      - аялдин акьулдин, инсанвилин дережадин, зегьметдин, зигьиндин ери 

хкаждай рекьер къалурин. 
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      Ихьтин темайрай: «Зун зи тербиячи я»,  «Зун гьихьтин тербиячи жеда?», 

«Вучиз закай тербиячи жедач?»  ва маса  темайрай гъвеч1и сочиненияр  кхьиз  

турт1а, хъсан нетижайал къведа».1. 

      Аялриз гузвай тербия  милли искусстводихъ  (художникри ч1угунвай 

шикилрихъ, гуьмбетрихъ, къапарихъ,  къизилдин, гимишдин ва маса жуьреба- 

. 

жуьре багьа  ивиррихъ) ва  музыкадихъ  (гьавайрихъ, манийрихъ, гимнийрихъ) 

галк1уруни хъсан нетижаяр гуда.  

     Алай девирдин техникади тарсара музыкадин эсерар ишлемишдай 

мумкинвал гузва. Ик1 гьар са классда аялривай лезги  манийриз  ва «Гьажи-

Давуд» гимндиз (гафар Омар Гуьсейнован,  музыка Мегьамед Гуьсейнован, 

лугьузва Тарлан Мамедова) яб гуз жеда. 

 СССР чк1урна, социализмадин эвез капитализм хкайдалай гуьгъуьниз 

Россиядин Федерациядин  мектебра, абурукай яз лезги мектебрани, тербиядин 

месэлаяр юндикай хкатнава.  

Ихьтин гьалар аквазвай  зари А.Рашидова кхьизва: «Эгер са халкьдивай 

идеология къакъуднават1а, ам эхир - пехир хьунал къведа. Советрин девирда Коммунистрин  

партиядихъ инсанрин зигьиндиз тагьсирдай мягькем идеология авай. Адахъ галаз  уьлкведа 

мягькем низам, къайдани  авай. Алай вахтунда гьар жуьредин  партияр арадиз гъанва.  

    Амма  халкьдин гегьенш къатар рик1ин сидкьидай абурухъ садахъни инанмиш туш. 

Кьилин себебни ам я хьи, жемятдихъ галаз абурун алакъа авач. Абурухъ  инсанар чпихъ 

инанмишардай идеология авач. Алай вахтунда инсанар,  иллаки 

……………………………………….. 

 1.Несрединов Ф.Н. Лезги литературадин тарсара аялрин инсанвилин 

дережа ва низамлувал хкажунин тербия гун. - «Куьредин ярар», 2015, № 2. -  

27-29-ч 

жегьилар,  дериндай инанмишардай мягькем, зигьиндиз таъсирдай идеология 

арадиз гъун герек я» . 1.. 

     Малум я: диде-бубайриз, муаллимриз, зарийриз ва жемиятдин маса 

къатаризни (чна инал «вири» гаф ишлемишзавач) чи аялар акьуллу, камаллу, 
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инсанперес, ватанперес, зегьметдал рик1 алай ва маса къени амалар квай 

инсанар хьана к1анзава. 

     Аялрин  «маса къени амалрик» бязи муаллимри ихьтин хесетар, лишанар, 

гьиссер кутазва: к1еве авайдан (азарлудан, яшлудан, гъил кьадай касс 

авачирдан  ва мсб)  язух атун ва адаз куьмек гуз к1ан хьун; набуд юлдашдин 

язух атун ва адаз куьмек гун; ракьара гьатнавай, хер хьанвай гьайванрин, 

къушарин язух атун, абур   

азад хъийиз алахъун.    

      Аялрин инсанпрерсвилин гьиссер ахтармишун патал махсус тестер 

гьазурзава ва классда ишлемишзава.2. 

       Муаллимди  аялрик к1анивилин ва язухдин гьиссер, къени хесетар кутазва, 

абур к1еве авайдаз, вагьшит гьайвандизни кваз)  куьмек гуз вердишарзава. 

Халкьдин адетар рик1ел гъизва ва абурукай менфят къачузва. Месела: яд 

хъвазвай аялдик, инсандик, гьайвандик, гьатта гъуьлягъдикни хуькуьрун  

къадагъа я;  шарагар галай сик1, жанавур, сев, мирг… ягъун гунагь я; циц1ибар 

ахъайнавай вечрез, шарагар галаз хтанвай кациз  хъуьтуьл чкаяр гьазурда ва 

мсб. 

Литературадин тарсара аялриз гузвай тербиядиз талукь яз,  лагьана к1анда: 

2015-йисуз,  чна винидихъ хабар гайивал, Россиядин Федерациядин 

Президентдин Къарардалди  чи уьлкведа Мектебда к1елзавай аялрин гьерекат 

арадал хкиз эгеч1нава. Им лап хъсан кар я: чаз, чи аялриз ва  диде-бубайриз, 

гьахьтин гьерекат - тербиядин меркез герек я.  

…………………………………..… 

      1.Рашидов А. Тербиядин к1валах вини дережадиз. - «Лезги газет», 2013-

йисан 31-январь 

      2. Тест на человечность: особые дети в обществе.- «Учительская газета», 

3  

ноября 2015 г. 

Ихьтин хабардин гьакъиндай  зари Мерд Алиди «Лезги газетда» кхьизва:  
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«РФ-дин Президнт В.Путинан Указдалди чи аялар ва жаванар гьеле мектебра 

амаз тупламишзавай, тербияламишзавай, яни санал агудна, къуватлу  

ийизвай ц1ийи тешкилат арадал хканва. Лугьун хьи, виликан чи пионеррин, 

комсомолрин жергеяр  гуьнгуьна гьат хъийида. 

Амма гьам меркезда, гьам чкайрални акъатзавай хейлин  газетра, 

Интернетда и ц1ийивилиз акьалт1ай ч1улав рангар ягъиз алахъзавайбур т1имил 

авач. Абурук а такьатар чпин гъилевай, яни гьар вуч хьайит1ани майдандиз 

акъудиз алакьзавай сиясатчиярни, журналистарни  публицистарни, зариярни 

квачиз туш. Абурун гьисабрай, ц1ийи  тешкилатди чи аялар мад коммунистрин 

фикир-хиялдин, мурад-метлебдин къайдадиз, системадиз, хкун мумкин я…  

   Эхиримжи 20-25 йисуз ханвай аялар къе  гъиле-к1ваче къуват авай  жегьилар 

я… Абур са карни алакь тийидай,  за са макъалада кхьейвал,  

«квадарнавай несилар»  я. Чи «демократри» Советрин уьлкве чук1урна, 

жегьилар тербиясуз туна, «тамара тунва»… ИГИЛ-диз фидай йикъал гъанва… 

Тек са кар тайин я: пионеррин тешкилатри аялар агудзавай, 

тербияламишзавай, к1елунал, зегьмедал, спортдал, искусстводал, маса хийирлу, 

эдеблу  крарал желбзавай…» 1. 

Шаир Мерд Алидин макъадикай ихьтин фикир хкатзава: «Эхь, чи аялар,  

жаванар агуддай, абуруз гьукуматдин (къени!)  тербия гудай тешкилат герек я!» 

Ихьтин фикирдал, чаз малум тирвал, гзаф муаллимар, алимар ва аялрин диде-

бубаярни ала.  

Тербиядин нетижа тир аламни чи уьлкведа юндикай хкатнава. 

«Перестройка» лугьудайда неинки Советрин 70 йисан девирда арадал атай 

хъсан адетар (зегьметдал, чирвилерал, искустводал рик1 хьун, Ватан к1ан хьун, 

инсандин, обществодин вилик жавабдарвал, несилрин гьакъиндай 

къайгъударвал ……………………………………………… 

        1.Жалилов М. Россиядин школьникрин гьерекат… Адакай низ кич1езва? 

Вучиз? - «Лезги газет», 2015-йисан 17-декабрь. 

ва мсб) дибдай ч1урна. Гьак1 асирралди чи халкьдиз хас хьайи адетарни 

(гъвеч1и-ч1ехи чир хьун, вагьанпересвал, хванахвавал, сад-садан къаршидиз 
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фин, т1ебиатдив къадирлудаказ эгеч1ун, нефсинал сергьят эцигун, ягь-намус 

хуьн, чалкечирвал, чиркинвал ва бижвал негь авун ва мсб) терг хьана,  

 - кхьизва М.Алиди. - Инсандивай инсанди саки  вири ерияр къакъудна, 

анжах пул к1ват1унин, девлет паталди вири зат1арилай, алакъайрилай ц1ар 

ч1угунин гьиссер артухарна… Чи хуьрера эхиримжи 10-15 йисан вахтунда  

диндин, алвердин идараяр  мектебрилай гзаф хьанвайла, чун газетра гьи 

«адетдин культурадикай» рахазва? Ихьтин шарт1ара «адетдин алам», 

«дагъустанвидин  эдеблувал»  вуч яз кьан?!  Ам гьик1 тайинарин?  Гьи 

алверчиди  вич эдебсузди, дугъри инсанар алдатмишзавайди я лугьуда? Исятда 

экстрасенсар, аяндарар, «вири азарар сагъарзавай»  жерягьар гьикьван хьанва?! 

Абурун ихтиярда гьукуматди хейлин СМИ-ярни тунва, абуру халкьариз чпин 

«сеансарни» къалурзава. Гзафбур абурун ч1алахъни жезва. Бес ибур эдеблубур 

яни?.. Абурун   

ч1ехи пай диндиз къуллугъзавай, чпин утагъарни кваз «Аллагьдин к1валериз» 

элкъуьрнавайбур я. Яраб абурукай вуж эдеблуди, вуж эдебсузди ят1а? Кьил 

акъатзавач» («Лезги газет», 2016-йисан 25-февраль).  

Инсандин  алам ва эдеб,  аял ч1авалай вичин хзандилай ва муаллимдилай, 

хуьрелай ва  шегьердилай чешне къачуна, арадал къвезва. Аялар патал 

муаллимдин суьретдихъ, чешнедихъ ва  гьиссерихъ, адан гьар са камунихъ ва 

гафунихъ  кьет1ен метлеб ава.  

Аялриз муаллимдин гьерекатрай ва вилерай адаз чеб гьикьван к1анзават1а 

аквада. Абуруз  муаллимди  ийизвай  таъсирни гзаф екеди я: диде-бубадиз 

табий тежезвай аял  анжах вичиз тарс гузвай  муаллимдин гафуниз килигда, 

муаллимдин вили, кьил агъузна, акъвазда.  

Гьавиляй муаллим вичин амалрал ва гьерекатрал (вич аялрин вилера пак 

инсан яз амукьун патал) гзаф мукъаят хьана к1анда. 

     Ихьтин фикирар тестикьарун яз, советрин ч1ехи педагог  А.С.Макаренкодин 

гафар рик1ел хкун кутугнава. Ада лагьанай: 
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     «Аялдиз вири зат1ари: инсанри, шейэри, вакъиайри, виридалай вилик ва 

яргъалди инсанри тербия гузва. Абурукай сад лагьай чкадал диде-бубаяр ва 

муаллимар ала». 

       А.Макаренкоди гьисабзавай инсандиз тербия гузвай зат1арик, гьелбетда, 

сифте нубатда  алам (культура) акатзава.  

     Гьайиф хьи, чи бязи хуьрерихъни чешне къачуниз лайихлу алам авач, белки, 

ам ама, анжах  ам эхиримжи йисара гуьнгуьникай хкатзава, ч1уру ниятар 

авайбурун маканриз элкъвезва. Ихьтин гьалариз, гьелбетда, рехъ гана виже 

къвезвач, анжах и кар анжах гьукуматдин идарайрилай алакьда. 

Хуьруьн алам  хкаждай  рекьерикай  «Лезги газетда» мухбир 

Д.Шерифалиева вичин фикирар лугьузва. Ада кхьизвайал, сифте нубатда 

инсанриз  алам,  эдеб гафарин мана ачухарна к1анда… Ахпа халкьдин арада 

гъавурдик кутунин таблигъат тухун гегьеншарин… Культурадин идарайрин, 

библиотекайрин, театрдин  к1валахар гужлу ийида… СМИ-рин гунугрин 

таъсирлувал хкажин… Шак алачиз, культура  авай хуьре экономикани  арадал 

хкведа. Ихьтин серенжемри жемиятдиз руьгьдин кесибвиляй экъеч1из куьмек 

гуда. 1. 

Яшайишда дуьшуьш жезвай хъут1алрай кьил акъудна, муаллимди аялар  

писни хъсандан, эдебдинни эдебсуздин,  ягьдинни намусдин, эдеблуданни 

эдебсуздан гъавурда туна, абурун фикир-фагьумдин, акьул-камалдин, эдебдин 

дережа хкажда.   

Эхиримжи йисара чи уьлкведа гьар са йис са важиблу месэладихъ, са 

ивирдихъ галк1урун адетдиз  элкъвезва: ик1, месела, 2014-йис культурадин, 

2015-йис литературадин йисар хьана.  

Муаллимди, гьар са гъилевай йис квехъ ят1ани «галк1уруниз»  килиг 

тавуна, гьар са тарсуна  аялрин тербиядиз, эдебдиз  ва аламдиз  дат1ана  фикир 

гуда ва вичин тарсарин нетижаяр хкажда.  

……………………………………….. 

     1.Шерифалиев Д. Хуьруьн культура гьик1 хкажда? - «Лезги газет», 2016 

йисан 25-февраль. 



72 

 

 

Тербиядин важиблу хилерикай сад халкьарин арада дуствал твазвайди 

(интернациональность) хьана к1анда. «Дуьнья гуьзелвили къутармишда»  гафар 

инкар тавуна, абурухъ  галаз «дуьнья дуствили къутармишда» гафарни лагьана, 

аялриз чирна,  тикрарна, мукьал-мукьвал  ишлемишна к1анда. 

Гзаф халкьарин макан, гзаф ч1аларин уьлкве тир Дагъустанда  дуствал 

мадни гзаф герек я. Гьавиляй чи мектебра «дуствилин тарсар» тухузва, абур 

Дуьньядин халкьарин ч1аларин йикъаз талукь яз, гузва. Месела, ихьтин са тарс 

жегьилриз Магьачкъалада, Шииратдин театрда, гана. Анал къейд авурвал,  

инсаниятдин виридалайни багьа хазина дуствал я, ам ширин ч1ала (ам дидедин 

ч1ал я) арадал гъизва. Чна жуван дидедин ч1ал чирна, хвена, гегьеншарна, 

гуьрчекарна к1анда. Дуствилин алакъаяр, тарсар, суьгьбетар мукьвал-мукьвал 

тухун, дидедин ч1ал рик1елай алуд тавун меслят хьана. («Лезги газет», 2016-

йисан 25-февраль). 

Муаллимди хайи литературадин   тарсара   ва классдилай къеце гузвай 

чирвилер ва тербиядин к1валах тарихдихъ, философиядихъ, психологиядихъ, 

логикадихъ ва маса литературадиз  мукьва илимрихъ, учебный предметрихъ 

галаз алакъалу авурт1а, нетижаяр шаксуз мадни деринбур, гегьеншбур, 

таъсирлубур  ва къиметлубур  жеда. 

Яшайишда икьван зурба дережа  кьазвай муаллимди хайи литературадин 

тарсара аялриз гузвай чирвилерихъни тербиядихъ, гьелбетда, вичин тайин 

мурад-метлеб, тартиб ва нетижа хьана к1анда. 

 

             4. Аялрин гьерекатар 

 
Хайи  литературадай тайин тир образовавие  къачун патал  аялри жуьреба-

жуьре  гьерекатар кьиле тухузва,  к1валахар ийизва ва тапшуругъар 

тамамарзава. 

У-У1 классра к1елзавай аялри хайи литературадин тарсара тамамарна 

к1анзавай гьерекатрик ва тапшуругърик  акатзава: 
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-  муаллимдиз дикъетдивди яб гун ва ц1ийи-ц1ийи чирвилер къачун; 

- устаддаказ к1елиз ва кхьиз чирун; 

- литературадин ч1ал чирун ва адал рахун; 

- литературадин темайрай хурун ва кхьинрин к1валахар (изложение, 

сочинение, гьикая, рецензия, доклад,  реферат ва мсб.) тамамарун; 

-  программадилай къерехдай тир чирвилер къачун; 

- т1ебии тербия къачун. 

Абур муаллимди  фагьумда, планламишда  ва гьар са классда, адан 

кьет1енвилер фикирда кьуна, кьиле тухуз зегьмет ч1угвада. 

 Хайи литература чирзавай тарсара аялдив вири жуьре  гьерекатар:  

 х гъавурда твадай (объяснительный), 

 х чирвилер къачудай (познавательный), 

 х чирвилер алакъалу ийидай (коммуникативный), 

 х чирвилер галаз-галаз гудай (регулятивный) 

 х регулятивный ва мсб кьиле тухуз тада.  

Нетижада аялрилай  ихьтин  к1валахар: 

- жуван ватандин, халкьдин тарихдихъ,  ч1алахъ, культурадихъ, 

литературадихъ ва искусстводихъ  галаз  мукьувай таниш жез, абурал дамахиз; 

-  к1елай эсердин игитдин кьисметдиз, алакьунриз, къаматдиз фикир гуз ва  

къимет гуз; 

- эсердин игитрин амалриз, ахлакьдиз, гьерекатриз фикир гуз, абур 

халкьдин культурадив гекъигиз; 

- к1елай эсердин ч1алаз фикир гуз, ам нугъатдин ч1алав гекъигиз, нетижаяр 

хкудиз ва къейдер ийиз; 

- жув эсердин игитрив гекъигиз,  абурун чкадал вичи вуч ийидайт1а 

тайинариз, жуван дережа хкажиз; 

-  эсердин тема, важиблу месэла, сюжет ва композиция тайинариз;  

- вичин фикирар дуьз ц1арц1е тваз, ачухдаказ  лугьуз ва кхьиз - алакьун 

лазим я. 

                      а) У классда  хайи литературадай тухудай  
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мецин ва кхьинрин кIвалахар 

Таниш текстер (художественный эсеррин, газетрин ва илимдикай асантдиз 

кхьенвайбур) ван акъудна, устадвилелди ва зарбдиз кIелун. 

Хуралай чирнавай художественный текстер ва я абурун чIукар устаддиз 

кIелун. 

ГъвечIи эпический эсердин ва я адан чIукунин мана суьгьбет (хуралай ва 

кхьена) авун. Суьгьбетдик, изложенидик шикил чIугунин элементар кутун. 

КIелай эсердай сочинение (гьарда жуван фикирар) туькIуьрун (хуралай ва 

кхьена): суалриз гегьенш жавабар гун ва литературадин игитрикай суьгьбет 

авун. 

Гафарин куьмекдалди хуралай шикил чIугун. Махар, къаравилияр, мисалар, 

мискIалар ва маса куьруь-куьруь эсерар теснифун. 

КIелай литературадин эсердикай, килигай шикилдикай, кинофильмдикай ва 

телепередачадикай фикирар лугьун, абуруз къиметар гун. 

Предметрин арада алакъаяр кут1унда. Месела,  дидедин чIалан тарсара 

аялриз к1елай текст суьгьбетиз, план туьк1уьриз, изложение ва солчинение 

кхьиз, хайи литературадин тарсара ч1алан месэлаяр гьялиз чирда. 

б) У1 классда хайи литературадай тухудай 

 мецин ва кхьинрин кIвалахар 

Художественный, илимдин ва газетрин текстер, абурун чIукар, гьам хуралай 

чирнавайбурни, ачухдиз, устадвилелди кIелун. 

Шикил чIугуннн элементар квай ва я квачир эпический гъвечIи эсердин мана 

суьгьбет (куьруьз, галай-галайвал) авун ва адай изложение кхьин. 

КIелзавай эсердикай жуван фикирар лугьун (хуралай ва кхьена), яни 

сочинение кхьин, суалриз тамам жавабар гун ва литературадин игитрикай 

суьгьбетун. 

ГъвечIи эпический эсердин ва я чIукунин, хрестоматиядай къачунвай 

текстинин план туькIуьрун. 
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Гафарин куьмекдалди шикил чIугун. Гьикая теснифун. Мах, басня ва я 

гьикая ссгьнеламишун. 

КIелай литературадин эсердикай, художникди чIугунвай шикилдикай, 

килигай кинофильмдикай ва я телепередачадикай фикирар (хуралай ва кхьена) 

лугьун, абуруз къиметар гун, эсердин игитар ва гьерекатар вичиз бегенмиш 

яни, тушни ачухарун. 

И вири к1валахар, гьерекатар аялри литературадин ч1алал тамамарда. 

Предметрин арада алакъаяр кут1унда. 

 

                  в) Аялрин чирвилерин, алакьунрин  

       ва вердишвилерин  дережа 

Аялри к1елунин йисуз У-1Х классра хайи литературадай 

къазанмишдай агалкьунар: чирвилер, алакьунар ва вердишвилер  

вилик амаз планламишда. Абур пуд чкадал пайда: аялдинбур, 

предметдинбур ва  метапредметдинбур. 

Аялди къазанмишдай агалкьунар яз гьисабда: ч1ал инсаният 

рахазвай, алакъалу ийизвай зурба алат яз гьиссун; художественный 

литература ч1алан девлелувал, устадвал, гуьзелвал, яни  искусство, яз 

гьиссун; ч1ал ва литература халкьдин девлет, милли культура яз 

гьисабун; ч1алан чешнейриз яб гана, жуван рахунриз къимет гуз 

алакьун. 

Предмет (Лезги литература ва адан са пай яз чирзавай 

Дагъустандин литературадин эсерар) чирна, къазанмишзавай 

агалкьунрик акатзава: хайи литертурадин ч1алан  (рахунрин, 

лексикадин, грамматикадин  ва кхьинрин) ва гьуьрметдалди рахадай  

уьлчмеяр чир хьун; ч1алан сесер ва паяр чара ийиз, сад-садав 

гекъигиз, нетижа хкудиз хьун; кхьейди ахтармишиз алакьун; 
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грамматикадин, орфографиядин ва пунктуациядин къайдаяр кхьинра 

ишлемишиз алакьун; жуван гьерекатрал вил алаз хьун. 

Метапредметдин жигьедай къазанмишдай агалкьунар яз гьисабда: 

маса чешмейрай ц1ийи чирвилер, малуматар жагъурун;  юлдашрихъ 

галаз, марекатра дуьз алакъаяр кут1унун патал ч1алан кутугай 

такьадар (гафар, ибараяр, ранг ядай гафар, мисалар ва мсб.) 

ишлемишун; жуван фкирар мадни ачухдаказ, метлеблудаказ ва 

дериндай лугьуз  алахъун; суалар вугуз ва ц1ийи чирвилер къачуз 

алакьун. 

Аялриз сифтегьан классра литературадикай хьанвай  чирвилер У-

1Х классра къачудай чирвилерихъ, У-1Х классра милли 

литературадай къачузвай чирвилер урус литературадай гузвай 

чирвилерихъ галаз  алакъалу ийида. У-1Х классра хайи 

литературадин тарсара  муаллимди,   Образованидин программадин 

истемишун яз,  ихьтин  са жерге месэлаяр гьялда: 

- аялри милли литература, жуван халкьдин руьгьдин ва  

культурадин къиметлу ивир яз, чирун; 

-  милли литература ч1алан устадвал  яз кьабулун; 

- литературадин ч1ал чизвайди, адал рахаз, кхьиз алакьзавайди  

къалурун; 

- литературадин гьар са  эсер, эвел-эхир  авай тамам, метлеблу, 

к1елзавайдаз  чирвилер ва тербия гузвай  яратмишун яз,  к1елун ва 

рик1ел хуьн; 

- литературадин илимдин малуматри эсерар дериндай к1елиз ва 

чириз куьмек гузвайди аннамишун; 
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- алава чирвилер къачун патал аялрив литературадин  илимдин 

ктабар,ТСО-дин тадаракар ва  Интернет ишлемишиз тун. 

 

г) V классда аялри къачун лазим чирвилер,  

алакьунар ва вердишвилер 

КIелзавайбуруз чир хьун лазим я: 

– кIелай эсеррин сюжет, иштиракзавай ксар (игитар) ва абурун алакъа; 

– литературадин илимдикай чирай малуматар (композиция, завязка, 

кульминация, развязка ва мсб;  

– халкьдин ва литературадин махарин арада авай тафават; 

– программади хуралай чирун истемишзавай текстер. 

КIелзавайбурулай алакьун лазим я: 

– кIелай ва чирай эсер вакъиайриз, чIукариз паюн;  

– кIелзавай эсердин вакъиайрин арада авай вахтунин ва себебринни 

нетижайрин алакъаяр тайинарун; 

– кIелзавай эсердин текстинай гекъигунар, эпитетар, метафораяр ва маса 

ранг ядай гафар жагъурун, предложенида абурун метлеб ачухарун; 

– эсердин игитдин характеристика туькIуьрун; 

– художественный, илимдин асант ва газетрин таниш текстер дуьздаказ ва 

зарбдиз кIелун; 

– хуралай чирнавай художественный эсерар устадвилелди кIелун; 

– гъвечIи эпический эсердай ва я эпический эсердин чIукунай изложение 

(хуралай ва кхьена) теснифун; 

– литературадин эсердин игитдикай хуралай ва кхьена суьгьбетун; 

– гъвечIи эпический эсердин ва я ч1ехи эпический эсердин чIукунин план 

туькIуьрун; 

– кIелнавай литературадин эсердикай, килигай искусстводин эсердикай, 

ахьтин шикилдикай фикирар лугьун ва абуруз къиметар гун; 
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– литературадин учебник-хрестоматияда ва кIелай ктабра ганвай 

малуматрикай, къейдерикай ва алавайрикай менфят къачун.                 

 

              гъ) У1 классда  аялри  къачун лазим чирвилер, 

                                 алакьунар ва вердишвилер 

     VI классда аялри лезги ва Дагъустандин литературайрай   са жерге чирвилер, 

алакьунар ва вердишвилер къачун ва к1елунин йисан эхирда  агъадихъ галай 

истемишунриз жавабар гуз ва тапшуругъар тамамариз  алакьун лазим я. 

КIелзавайбуруз чир хьун лазим я: 

– кIелай эсеррин тIварар ва кирамар-авторар; 

– кIелай эсеррин гъерекатринни (сюжетдин) игитрин  арада авай алакъаяр; 

– литературадин илимдикай чирай малуматар (литературадин игит, 

игитдин къамат,  рахунар  ва мсб.); 

– программади хуралай чирун истемишзавай эсерар. 

                                       КIелзавайбурулай алакьун лазим я: 

– зариди гафарин куьмекдалди чIугунвай шикилар хиялдиз гъун; 

– кIелзавай эсердин вакъиаяр, чIукар ва я паяр сад-садавай чара авун;  

– кIелзавай эсердин вакъиайрин арада авай вахтунин, себебринни 

нетижайрин алакъаяр тайинарун; 

– кIелзавай эсердай художественный такьатар жагъурун ва абурун манна-

метлеб ачухарун; 

– кIелзавай эсердин кьилин игитдиз, адан амалар ва гьерекатар фикирда 

кьуна, характеристика гунн; 

– художественный, илимдин асант ва газетрин текстер дуьздаказ, зарбдиз 

кIелун; 

– гъвечIи эпический эсерар ва я чIукар куьрелди хуралай суьгьбет авун, 

абурай изложенияр кхьин; 

– кIелай эсердай хурун ва кхьинрин сочинение теснифун; 
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-  к1елай эсердикай жуван фикирар лугьун, суалриз тамам жавабар гун, 

игитрикай суьгьбетун; 

– эпический эсердин ва я адан чIукунин план туькIуьрун; 

– кIелай литературадин эсердикай ва килигай искусстводин эсеррикай 

фикирар лугьун, абуруз къиметар гун, вакъиаяр ва игитар бегенмиш яни ва я 

тушни къейдун. 

 Литературадин  чешнелу программа  ачухайла, чи виле  художественный  

эсеррин т1варар акьазва, гьасятда фикирдизни   абур аялри к1елун ва чирун  

лазим тирди къвезва. 

Анжах бязи эсерриз талукь малуматрин  гуьгъуьна  литературадин  илимдин  

думанар, яни терминар, литературадин тарихдиз талукь малуматар  

къалуравайди садлагьана кьат1узвач.  

Литература чирун патал аялриз адан думанарни чир хьана к1анда: 

литература чирун - им  литературадин эсерар, абуруз талукь илим ва абурун 

тарих - пуд  важиблу  зат1 санал, сад-садахъ галаз алакъада аваз, -  чирун я. 

Литература ик1 чируниз  профессор Гьажи Гь. Гашарован ахтармишунри: 

макъалайри, рецензийри ва ктабри куьмекда. Ада 50 йисуз  Дагъустандин 

гьукуматдин унивеситетда к1валахзава, студетриз лезги литературадикай 

лекцияр к1елзава ва муаллимар гьазурзава. Литературадикай 500-далай гзаф 

илимдин к1валахар ва ктабар  кхьена. Алимдин ч1ехи ктабрикай сад «Лезги 

литературадин тарих» я.1.  

Ихьтин алакьунар ва агалкьунар авайвиляй  профессор  Гь.Гашаров «Виш 

Зурба Лезги» ктабдик ква.2. 

Литературадин алимрикай ва критикрикай малуматар  муаллимдивай  

жуьреба-жуьре  газетрай, журнарай ва ктабрай жагъуриз жеда. Абурун  

яратмишунар  Дагъустандин  алимри ва критикри: С.Агьмедова, Къ.Акимова, 

Р.Къадимова, Ф.Нагъиева,  М.Желилова, З.Къурбановади, А.Мирзебегова ва 

мсб ахтармишзава.   

Месела, зари Мерд Алиди «Кук1ушрилай кук1ушрихъди…» макъалада 

Гь.Гашарован  ктабдиз еке къимет гузва: 
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 ………………………………………. 

   1. Гашаров Гь.Гь. Лезги литературадин тарих. - Магьачкъала, 2011. 

   2. .Акимов К.Х. Сто выдающихся лезгин.- Махачкала: «Мавел», 2916. 

«И йикъара  чи дуст, арха, ч1ехи стха ва амадаг, т1вар-ван авай алим ва 

муаллим, литературовед, фолклорист, публицист Гьажи Гьуьсейнови Гашарова  

вичин кьет1ен юбилей къейдзава. Ада Москвада аспиратура куьтягьна, алимви- 

лин дережа къазанмишна, ватандиз хтана, вичи к1елай ДГУ-да к1валахиз 50 

йис тамам хьанва… Зи рик1ел тебрикдин ц1арар къвезва:  

                    Вуч лугьун ви алимвилиз - 

                    Руьгьдин ч1ехи гьакимвилиз! 

                    Чи ирс, акьван деринвилин, 

                    Акъудзавай даим виниз! 

                    Ви рик1 сагърай! Ви эл сагърай! 

                    Къалин дувул, чихел сагърай!» 1. 

    Профессор Гь.Гашаровакай  ихьтин тарифдин гафар гзаф инсанривай, 

иллаки муаллимривай, лугьуз жеда. 

У-У1 классра  к1елзавай  аялриз хайи литературадай  гузвай  образование 

тайинардайла,  абуру чирун патал теклифзавай, программадик ва учебникрик-

хрестоматийрик  кутазвай эсерар муаллимди к1елун, абурун   мана-метлеб 

дериндай чирун лазим я.  Ахпа абур вичи  тарс гузвай  аялрин  алакьунрихъ,  

вердишвилерихъ ва психологиядихъ  галаз кьазвайди тайинарда: кьазвайбур 

вичин к1валахдин  программадик кутада, кьан тийизвайбур (абур 

Образованидин министестводин чешнелу прраммадик кваз хьайит1ани) хкудда. 

    Инал лагьана к1анда: «Лезги газетдиз», «Самур» журналдиз, ктабриз  ва маса 

СМИ-ийриз акъатзавай вири  эсерар, гьелбетда,  къиметлубур, аялриз теклиф 

жедайбур, лезги халкьдин философиядихъ, психологиядихъ галаз кьадайбур  

туш.  

    И месэладин гьакъиндай 2014-йисуз «Алай вахт» газетдиз   «Литература 

бегьемсуз кар хьиз» векъи  макъала акъатна. Адан кирам    Гь.Нурмегьамедова  

гьахълудаказ кхьизва: «Алай вахтунда литературадихъ бегьерлудаказ  вилик 
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фидай  еке мумкинвал хьанва - азаддаказ яратмишиз жезва. Анжах зарийривай 

ихьтин мумкинвал я шииратда, я гьикаятда, я драматургияда жавадарвилелди  

…………………………………….……. 

1.«Лезги газет», 2014-йисан 16-октябрь.  

 

аннамишиз, ишлемишиз  жезвач» («Настоящее время», 29.08.20). 

    Аялриз программадилай къецяй  литературада дурумлудаказ к1валахзавай 

зарийрикай :  Сардар Абилакай,  Саиратакай, Шихмурад Агъакеримовакай,  

Фазил Аслановакай, Этибар Багъировакай,  Эйваз Гуьлалиевакай, Халидин 

Эльдаровакай ва мсб  малуматар гуда. И кар патал  «Лезги зарияр» куьмекчи 

ктабдикай менфят къачуда. 

    Аялар лезги ашукьрикай, манидаррикай, къавалрикай хабардар ийида:  им 

гьар юкъуз  техникадин алатар: магнитофон, радио, телевидение, телефон…  

гъилик квай девирда регьят ва хийирлу кар я. 

   -  Чи ватан, Лезгистан, ашукьринни зарийрин макан я, - муаллимди т1вар-ван 

авай ашукьрин т1варар (Ашукь Абдуллагь, Ашукь Абдул, Ашукь Садуллагь, 

Ашукь Нуьсрет, Ашукь Осман, Ашукь Сакит, Ашукь Адил, Ашукь Шемшир,  

Ашукь Алихан…) кьада  ва сад-кьве манидихъ яб гуз тада. - Гзаф ашукьри  

Хуьруьг Тагьиран ч1алар чуьнгуьрдихъ галаз лугьудай. Анжах са  Ашукь 

Садуллагьа  (1904-1952-йисар яшамиш хьайи ашукь Хуьруьгай тир, ам зари  

Тагьиран к1еви дустни тир) Хуьруьг Тагьиран ч1алар  («Чибур я», «Иервал 

вуча?!»,  «Гьуьруь»  ва мсб) лугьудай.  

      Ашукь Садулагьанни зари Тагьиран алакъайрикай  К.Казимован «Самур 

дередин авазлу билбил» макъалада (ам ашукьдин 100 йисан юбилейдиз талукь я)  

кхьенва. («Лезги газет», 2014-йисан 6-ноябрь). 

     Аялриз   дуьньяда  авай гьаларикай, кьиле физвай  ягъун-кьиникьрикай, 

дявейрикай  (жуьреба-жуьре ч1улав къуватри аялар ички ч1угунин, хъач  

ч1угунин, диндин, къал-макъалдин, дяведин  рекьериз ч1угвазва;  Сирияда кьиле 

физвай   мусурман диндин дяведиз тухузва, алцур хьана фейибур элкъвена 

хквез- 
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вач,  нубат алачир яракьлу  женгера  телеф жезва ) суьгьбетарда.1. 

     Ихьтин мисалар, макъалаяр газетра, журналра  мадни ава.  Абурукай 

муаллимдивай гегьеншдаказ менфят къачуз жеда. 

 ………………………………. 

1. «Лезги  газет», 2015-йисан 29-январь. 

 

 

     Аялриз хайи литература чирунин карда кьилин игит, кар алайди муаллим я. 

Адан хиве неинки  аялриз вичин предмет чирун ва т1ебии тербия гун ава, ада 

гьак1  аялар уьлкведа ва дуьньяда авай  сиясатдин ва экономикадин гьаларикай, 

дидедин ч1алан, литературадин, тарихдин ва маса  месэларикай хабардар авуна 

к1анзава.  

     Абурукай  аялар патал важиблуди дидедин ч1алан месэлаяр я. 

     Газетриз акъатзавай макъалайрай малум жезва:  

     * лезги ч1алак гзаф урус, туьрк, араб ва маса гафар акахьзава, ч1алан 

къурулуш дегиш жезва; 

     * михьи лезги ч1алал рахадайбурун кьадар т1имил жезва; 

     * лезги ч1ал  са шумуд ц1уд йисалай  квахьдай ч1аларин сиягьдик акатзава. 

     Лезги ч1ал хуьн патал алимри, муаллимри ва зарийри (абурун  кьиле 

Ф.Нагъиев, М.Меликмамедов, Ф.Несрединоа, С.Османова ва мсб ава) 

истемишзава:  

     - дидедин ч1алаз талукь месэлаяр вилик эцигдай ва гьялдай жемиятдин идара 

- Ассоциация тешкилин; 

     - республикадин сиясатдин ва экономикадин гьерекатар дидедин ч1алар 

хуьнихъ элкъуьриз тан; 

     - дидедин ч1алал акъатзавай газетрин, журналрин ва ктабрин, радиодин ва 

телевиденидин гунугрин ч1ал халкьдин ч1алаз мукьва ийин; 

    - зарийриз къителу эсерар теснифдай ва басмадай акъуддай шарт1ар 

тешкилин; 
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   - гьар са хуьруьн, поселокдин ва шегьердин жемятди, мергьматлу фондари   

гьукуматдин мектебдин патахъай къайгъударвал ч1угван; 

   -  дидедин ч1алан ва литературадин ц1ийи учебникар, хрестоматияр ва маса 

ктабар басмадай  вахт-вахтунда акъудин; 

   - к1вале, хзанда  диде-бубаяр аялрихъ галаз (иллаки шегьердин шарт1ара) хайи 

ч1алал рахун дат1ана меслят къалурин ва мсб. 

    Бязи алимри, зарийри ва художникри, абурун арада  Алмас Герейхановни ава, 

дидедин ч1алаз тимтал-гуьмбет эцигун ва аяларив патал кьин - «За жуван 

дидедин ч1ал лап хъсандаказ чирда!» - кьаз тун теклифзава. 

     Муаллимди  аялрив  дидедин ч1алан  месэлайрикай ва жемиятдин 

теклифрикай чпин фикирар лугьуз тада ва лазим къейдер ийида. 

   Ихьтин гьерекатрин нетижа яз, арадал къвезвай чирвилер (чирвилерин 

к1ват1ал, савад - образование)  гьар са аялдиз гележегда гзаф герек жеда.  

Абурун рик1ел  алимри, муаллимри ва зарийри  ктабдикай, чирвилерикай,  

илимдикай ва образованидикай  лагьанвай  камалу гафар хкида. М.Задорнован 

гафат тикрар хъийида: «Савад авайди инсан я, савад авачирди -  лук1».  

 

 

 

 

 

 

 

                         4. ФГОС-рин ИСТЕМИШУНАР 

       ФГОСар – гьукуматдин истемишунрин, уьлчмейрин  к1ват1ал я, абур 

к1елзавайдаз умуми, юкьван пешекарвилин, вини пешекарвилин образование, 

алава образование гудайла ишлемишзава.                                

Умуми мектебда ФГОС-рин 2-несилдал эляч1уни муаллимдивай  вичин 

к1валахда ишлемишдай образованидин программа кхьин, а программада гзаф  

фикир аялар инсанпересар ва ватанпересар, халкьдин адетрал, аламдал 
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амалзавай инсанар, ч1уру амалар квачир ва демокат гьукуматдин къанунрин  

рекье  авай ватандашар яз, тербияламишуниз гуда.  

Образованидин законда кхьенвайвал,  Россиядин гьукуматди образованидин 

гьакъиндай тухузвай сиясатдин бинеда ихьтин истемишунар ава: 

* мектебди аялриз  тайин тир образование гун;   

* гьар са аялдин образование къачудай ихтияр  ч1ур тавун; 

* образование мергьяматлуди хьун;  

* образование т1ебии илимдихъ галаз алакъалуди ва диндивай 

къакъуднавайди (светское образование),  гьахълувал ва ихтиярар хуьзвайди 

(демократическое  образование) хьун;  

* уьлкведа образование  къачудай чка битавди хьун ва мсб. 

Аялри к1елзавай «Лезги литература» предметдиз  ихьтин  умуми 

характеристика гуз жеда: адахъ вичин тарих, гуьзелвал, метлеблувал, 

къиметлувал ва кьет1енвал ава; Дагъустан Республикадин  умуми 

образованидин мектебдин У-1Х классра, кьилди предмет яз, чирзава.  

Лезги литературади халкьдин  ацукьун-къарагъун ва майишат, тарих ва 

культура, музыка ва искусство, философия ва  психология  къалурзава. Милли 

литература чирун  У-У11 классра халкьдин мецин эсерар (махар, къаравилияр, 

манияр, мисалар, миск1алар)  абурукай яз «Шарвили»  эпосни, чирунилай 

башламишзава. 

 У-1Х классра   теклифзавай предмет аялрин яшдив  кьадай литературадин 

метлеблу,  къиметлу ва  гуьзел эсеррикай: шииррикайни гьикаяйрикай, 

поэмайрикайни повестрикай, сегьнедин эсеррикай   ибарат я. Ам кьве чкадал 

пай жезва:  

1) У-У11 классра – литературадин эсерар к1елун; 

      2) У111-1Х классра –  хайи литературадин битав курс чирун. 

  Х-Х1  классра   ч1ехи зарийрин эсерар «Дагъустандин литературадин» 

тарсара к1ел хъийида. 

Художественный эсерар чирунихъ галаз санал аялри литературадин 

тарихдикай ва литературадин критикадикай малуматар, литературадин 
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думанар-терминар (гекъигун, гьикая, драма,  кирам, комедия, метафора, роман, 

эпитет ва мсб) чирда. 

Художественный литературадин эсерар  аялрин ч1ал ачухарзавай ва 

девлетлу ийизвай, инсанрихъ галаз  рахаз чирзавай,  культура хкажзавай ва 

аялдин  личность арадал гъизвай гужлу алат я. 

Лезги литературадин образованидин программа алай девирдин илимдинни 

методикадин  истемишунрал –  темадин, тарихдин ва галай-галайвилин  

месэлайрал бинеламиш хьанва. 

Дагъустан Республикадин образованидин ва илимдин министерстводин  

учебный планда У-1Х классра  «Лезги литература» чируниз  гьафтеда 2 сят чара 

авунва. 

 У-1Х классра  хайи литература чирунихъ ихьтин  кьилин мурадар ава:  

* савадлу, руьгьдин жигьетдай тамам, вилик фенвай, уьмуьрда активнидаказ 

иштиракзавай, мергьяматлу, жумарт, жемиятда дуьз алакъаяр  кут1униз ва хуьз 

алакьдай инсан тербияламишун, гьахьтин инсан  арадал гъун; 

* аялрин акьул ва кьат1унар гегьеншарун, абуруз чпин алакьунар къалурдай 

рекьер жагъуриз,  мурадар ва къастар кьилиз акъудиз чирун; 

* литературадин кьилин эсерар к1елиз, чириз ва анализ ийиз чирун, абурун 

хъсан-писдай кьил акъудиз вердишарун, эсердин къурулушдинни  мана-

метлебдин битаввал аннамишиз чирун; 

* художественный литература  – ч1алан устадвал-искусство тирди, 

искусство яшайишдихъ галаз сих алакъада авайди чирун; 

* художественный эсер к1елиз, суьгьбетиз, аннамишиз, анализ ийиз яваш-

яваш, классдилай классдалди истемишунар хкажиз, чирун; 

* к1елай эсердиз хас кьет1енвилер жагъурун, абур анализ авун, абуруз 

талукь жуван фикирар лугьун, веревирдар авун ва къимет арадал гъун; 

* чирвилер къачуниз талукь умуми месэлаяр (жуван гьерекатдин мурад  вуч 

ят1а  тестикьарун, ам планламишун ва кьилиз акъуддай рекьер тайинарун, герек 

малуматар жагъурун  ва абур веревирдун,  жуьреба-жуьре ктабрикай, 
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гафарганрикай ва Интернетдикай менфят къачун)  гьялиз ва ишлемишиз 

вердишарун. 

«Лезги литература» предметдихъ пуд кьилин    къиметлу тереф ава:   

1) чирвилер гун (ч1ал ва литература чирун);   

2) тербия гун;  

3) образование (чирвилерин к1ват1ал) гун.  

 И пуд терефни гьам чи  милли мектебдин, гьам гьар са предметдин  кьилин 

пуд везифа, пуд тереф,  пуд  важиблу месэла - гьамиша гьерекатдик квай са 

битав гьерекат яз гьисабна к1анзава. 

И пуд месэлани хайи литература чирунин карда  лап важиблубур я: абур  

мектебда ва  гьар са муаллимдин к1валахда, гьар са тарсуна, сад-садахъ галаз 

сих алакъада аваз, са битав гьерекат хьиз, кьиле физва. Чун абуруз, анжах 

к1елунин йисан  нетижаяр кьадайла, кьилди-кьилди килигзава.  

И килигунни шарт1унинди жезва: аялриз У-1Х классра  хайи литературадай 

гьихьтин чирвилер, вердишвилер ва алакьунар хьанат1а тайинарзава; 

образованидин дережа анжах аялди  куьтягьай классда къазанмишай къиметри 

къалурзава; аялри къачузвай тербиядин дережа «хъсан» ва «пис» къиметралди 

«къени ва «ч1уру» гафаралди куьтягьзава, абурун кьиле ва рик1е вуч  ават1а 

(т1ебии илимдихъ инанмиш яни, ислам  диндихъ инанмиш яни, хашпара 

диндихъ инанмиш яни, вагьабит яни ва мсб) тайинарзавач. 

Литературадихъ, малум тирвал,  аял тербияламишдай, адан рик1е экуь 

мурадар куьк1уьрдай, илимдал бинелу фикирар авай, веревирдер ийиз 

алакьзавай инсан-личность арадал гъидай зурба къуват ава.  

Литературади аялар жуван хайи халкьдин, къунши халкьарин ва вири 

дуьньядин халкьарин ахлакьдин, марифатдин ва эдебдин вири гуьзел, ислягь, 

къени терефар агудна, ватандин  тамам агьали-гражданин яз, тербияламишна 

к1анзава.  

Литературадин образованиди ихьтин мурадар кьилиз акъудиз куьмек гузва:  
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* намус михьи, къени фикирар ва къастар авай, экуь ва азад  гележегдихъ 

ялзавай, инсаниятдиз хийирлу зат1ар теснифиз к1анзавай  тамам кас-личность 

тербияламишун; 

* к1вале, жемиятда  ва дуьньяда кьиле физвай хъсан-пис гьерекатрин жаваб 

гуз алакьдай,  ватандин гражданиндин гьисс авай  ва жавадарвал  вичин хивиз 

къачуз алакьдай инсан тербияламишун; 

* гьакъикъатдиз  марифатдин вилерай килигдай  ва дуьз къимет гудай, 

инсанрин арада авай алакъаяр мадни михьибур ва гуьрчегбур хьана к1анзавай 

инсан ьербияламишун;  

* гьа хьтин чешнеяр литературадай жагъурун ва тербиядин к1валахда 

ишлемишун; 

* литературадин эсеррикай  чирвилер, тербия ва лезет хкудиз алакьдай,  

яратмишунин к1валахдал  машгъул, алакьунар, кьат1унар ва вердишвилер авай, 

вилик физ ашкъи авай, чирвилер гегьеншариз алахъдай инсан тербичламишун. 

Хайи литература чирун вичин мураддив агакьарун  патал муаллимди аялрин 

вилик  ам чирунин  себеб ва делилар эцигда. 

Литература чирунин нетижаяр гьар к1елунин йисан эхирда кьада: к1елай 

классдин программа чир хьанвайди тайинарда, аял ч1ехи классдиз акъудда ва я  

маса серенжем, месела, зулуз экзамен хкьун, кьабулда. 

Тарс гун (чи фикирда программади истемишзавай чирвилер гун,  

классдилай классдалди адан образование  хкажун, къени тербия гун ва ватандиз 

вафалу гражданар арадал гъун ава)  - муаллимдин  везифа  ва яратмишунин  

к1валах я. 

 Вилик амаз жуван к1валахдин программа туьк1уьрун – им гьар са тарс  

планламишун, тешкилун, кьиле тухун ва мураддив агакьарун муаллимдин 

алакьунрилай ва чирвилерилай,  тежрибада метлеблу тарсар гудай амалар, 

къайдаяр   ишлемишиз алакьунилай, алай девирдин методикадин къайдаяр ва 

технологияр,  предметрин арада  авай алакъаяр  ишлемишунилай   аслу я. 

 ФГОС-рин бинеда сифте яз эцигнавай метапредмет, метапредметдин 

алакъаяр, метапредметдин къайда думанрихъ-терминрихъ ихьтин мана ава:  
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* предметдилай къерехдай аялриз гуз жедай чирвилер;  

* чирвилерин алакъаяр;  

* методикадин са амал, къайда ва я технология. 

 Метапредметдин къайда - им  аялди мектебда ва к1вале чирвилер къачун 

патал кьиле тухузвай вири жуьредин  гьерекатар, аялдилай вичин чирвилер 

артухариз ва вич вилик кутаз алакьун,  фагьумлувилелди ва йигиндиз масадан 

чирвилер ва яшайишдин тежриба вичиз къачун я.  

И жуьреда чирвилер къачун ва образование хкажун илимдинни 

методикадин  тайин ва  битав  къайдадин, системадин, бинедал алаз кьиле фена 

к1анда. 

Образованидин программади муаллимдиз вичин к1валахдин нетижаяр 

вилик амаз планламишун ва абур къазанмишун истемишзава.  

К1валахдин нетижаяр алай девирдин методикада пуд чкадал пайзава:  

      * аялдинбур,  

      * предметдинбур, 

 * метапредметдинбур.  

Аялдин нетижаяр   ихьтинбур хьун лазим я: текст ачухдаказ, дуьздаказ ва 

йигиндаказ к1елиз хьун; текст устаддаказ к1елун;  к1елай текстиникай  жуван 

фикирар лугьун, жуваз ам хуш хьанани, хьаначни къалурун; вичиз к1елиз хуш 

эсерар, ктабар хьун. 

       Предметдин нетижаяр ихьтинбур хьун лазим я: программада къалурнавай 

эсерар дуьздаказ аннамишиз алакьун;  к1елай эсерар чир хьун;  к1елай эсер 

анализ авунин бинеяр чир хьун;  литературдин илимдин  думанар  ишлемишиз 

чир хьун ва алакьун.  

    Метапредметдин нетижяр ихьтинбур хьун лазим я: к1елай эсердин 

план туьк1уьриз  хьун;  эсердин мана  жуьреба-жуьреда  суьгьбетиз алакьун; 

эсер гьялдайла, жуван фикир тестикьарзавай  агьвалатар, бинеяр, цитатаяр 

жагъурун;  жуван къейдер тестикьариз алакьун. 

      Метапредметдин къайдади аялриз  жуван  халкьдин,  республикадин ва 

дуьньядин  ч1аларикай, литературадикай,  тарихдикай, географиядикай, 
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этнографиядикай, музыкадикай, искусстводикай, философиядикай, 

астрономиядикай ва маса  илимрикай  малуматар чирзава, абур сад-садахъ   

галк1уриз вердишарзава. 

Образованидин программади муаллимдин  вилик ихьтин важиблу месэлаяр 

гьялун эцигнава: 

– аялри  хайи  литература халкьдин  руьгьдин ивир,  милли аламдин-

культурадин  дережа ва ахлакьдин адетар хуьзвай ч1ехи  агалкьун яз гьиссун; 

–  литературадин эсерар к1елун жуван акьулдин, алакьунрин ва ахлакьдин 

дережа хкажзавай, мектебда гузвай  вири предметар  регьятдиз  чирзавай, хъсан 

ва пис  сад-садавай  къакъудиз  вердишарзавай рехъ яз кьабулун; 

– литературадин эсерар к1елуникай авай хийир (к1елунин жуьреяр 

ишлемишун, к1елайдан мана-метлеб  аннамишун, к1елай эсерар гьялуна 

иштиракун, абуруз гузвай  къимет тестикьарун) тайинарун; 

– образование давамарун патал гзаф к1елун, рахунрин ва кхьинрин  ч1алан 

дережа хкажун лазим тирди къаст яз гьиссун; 

– лазим эсерар хкягъиз, к1елиз ва аннамишиз, куьмекчи  ктабрикай-

справочникрикай менфят къачуз  алакьун; 

–  рахунрин ва кхьинрин ч1ал гегьеншарун; 

– гуьзелдаказ, галк1ун тавуна  кхьиз ва рахаз  вердишарун.  

И вири месэлаяр гьялунин нетижа яз, аялриз жуван дидедин ч1алал фикириз 

чирна к1анда. Инал чна урусрин  алим ва зари В.Далян гафар хкин: 

 «Я т1варц1и, я динди, гьатта ч1ехи бубайрин ивидини инсан жуван ва я 

маса миллетдин векил тирди тесикьардач. Гьи касди гьи ч1алал фикирзават1а, 

ам гьа халкьдин векил я».   

 Малум тирвал, ц1ийи Образованидин программани, алатай йисара 

акъатайбур хьиз,  чешнединди ва  тахминанди я. Адал бинелу хьана, гьар са 

муаллимди вичин к1валахдин программа  гьазурда ва адай  У-У1-классра 

к1елзавай аялриз  хайи литературадай чирвилер ва  тербия гун  тешкилда. 

 

                                   5. Тербия гун    
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Теклифзавай методикада  программади истемишзавай  тербиядиз гзаф чка 

кьазва. Тербиядикай чун винидихъ раханват1ани, лугьудай  гафар мадни 

ама. 

Дегь заманрилай инихъ алимри, муаллимри тербиядиз еке къимет гузва. Чи 

девирдин философ ва зари Гьуьсейнов Омар Межидовича вичин «Инсандин 

марифатдин культура» ктабда  кхьизвайвал, инсаниятдин тарих – им сифте 

нубатда адан аламдин тарих я… Инсандин тербиядин дережа адан 

меденивилелай  аслу я… Медениятдилай къерехда инсан яшамиш жедач – ам 

гьайвандиз мукьва жеда… Инсан дат1ана  инсанрин юкьва, коллективда  хьун 

т1ебии адет ва чарасузвал я». 

Гзаф халкьар яшамиш жезвай Дагъустан Республикадин ва Россиядин 

Федерациядин шарт1ара лезги аялриз гузвай тербиядин важиблу пай стха   

халкьарин арада дуствал кут1унун, абурун ч1алар чирун, меденият, адетар,  

алам  ва динар  кваз кьун, абуруз гьуьрметун хьана к1анда. 

Алай базардин  девирда (пулдихъ вири маса гуз, маса къачуз жезва, намусни  

кваз маса  къачузва) чи несилрив агакьзавай тербия кьве чкадал пайна к1анзава: 

къени  тербия  ва ч1уру тербия. Къени  тербия (дуьз тербия) къачунин  нетижа 

-  ученикди тамам образование (чирвилер ва къени тербия) къачун, ам тамам 

инсан хьун я.  

Алай девирдин урус зари Михаил Задорнова 2016-йисан 26-мартдиз РФ-дин 

телевиденидай лагьана: «Образование чаз виридаз герек я… Эхиримжи йисара 

образование авачир несил: муаллимар, духтурар, полицияр… арадал атанва. 

Абур инсандихъ галаз, са вил Интернетда  аваз, гьанай жаваб жагъуриз, 

рахада… Образование авайди  инсан я, образование авачирди –  лук1».  

ХХ асирдин эхирда чи уьлкведа общественно-политический курс дегиш 

хьайила, мектебра аялриз, хуьрера жегьилриз т1ебии, илимдин, материалист 

тербия гун зайиф  хьанва. Ам хкаж хъувун, гележегдин несилар инсанпересар 

ва ватанпересар яз тербияламишун чарасуз  лазим тирди, ам халкьдин заказ яз 

кьабулун лазим тирди малумарзава гьукуматдин регьберри («Голос 

профобразования», 20.06.18.). 
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    Лезги  халкьди  муаллимдиз, аялдиз чирвилер ва тербия гузвай инсандиз 

хьиз, гьамиша гзаф гьуьрметзава ва еке къимет гузва. Халкьдин ч1ала ихьтин 

гафар ва мисалар ава: «Аялдиз кьеп1инамаз,  данадиз  епинамаз тербия гана 

к1анда. Тербияди аялдикай  итим ийида. Тербия хьанвай инсан яргъалай чир 

жеда». Алатай асирра бубади вичин 7-8 йис хьанвай хва  мектебдиз   к1елиз 

гъидай ва  адаз тарс гудай  муаллимдиз лугьудай: «Чан малим, за жуван бала ви 

гъиле  вугузва: адан як ваз  хьуй, к1арабар - заз». Им лагьай ч1ал тир: «За ваз зи 

хва гатадай ихияр гузва, анжах  адакай савадлу инсан  ая». 

      Муаллимдиз  гьуьрметзавай,   адаз вири ихтиярар гузвай гафар, ибараяр ва 

мисалар маса халкьарихъни ава.  Месела, Японияда  ихьтин мисалар ава: «Диде  

–  зун дуьньядал акъудайди я, муаллим – закай инсан авурди», «Ви будани диде 

Цавузни Чилиз ухшар я, ви муаллим – пачагь – Ракъинизни Вацраз» (журнал 

«Педагогика», 2009, № 9, с. 94). 

    Чун тербиядиз, педагогика илимдиз хьиз, аялдикай инсан ийизвай 

къайдайринни амалрин пак к1ват1алдиз хьиз,  килигна к1анда. 

    Тербиядихъ,  са шакни алачиз,  зурба къуват ава.  Анжах... Чун  гьи, гьихьтин 

тербиядикай рахазва?   Сифте  нубатда  тербия, гьар са кар хьиз, кьве чкадал, 

кьве жуьредиз пай жезва: къени тербия ва ч1уру тербия. 

     Сивел мукьвал-мукьвал «т1ебии тербия», «дуьз тербия», «къени тербия», 

«ч1уру тербия»  ибараяр къвезва. Вучиз лагьайт1а  гьам дуьньядин гзаф 

уьлквейра ва гьам  жуван  уьлкведа  алай девир къал-макъал, дяве-дара квайди  

хьанва:  са патахъай гьукуматдин идарайри  дуьз тербия гузват1а, муькуь 

патахъай  ч1улав къуватар  чи аялриз (инсанриз) ч1уру тербия гуз алахъзава. 

     Къени тербиядихъ  вичин жуьреяр ава: диде-буба к1анардай тербия, ватан 

к1анардай тербия, инсаният к1анардай тербия,  гуьзелвилин тербия, 

зегьметдин тербия, ч1уру крар так1анардай тербия  ва мсб. 

    Ч1уру тербия – ч1уру  зат, ч1уру зат1 я. Лезги Нямета са шиирда кхьизвайва:  

«Эгер садан эсил ят1а ч1уруди, гичиндавай некни жеда цуруди». 
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     РФ-дин мектебда гузвай светский (илимдал бинелу, т1ебии)  тербия (чун 

адан терефдарар я)  вири мектебдихъ (директордихъ, адан куьмекчийрихъ, 

муаллимрихъ ва мсб) галаз алакъалу я  ва абурулай аслу я 

    Тербиядикай чпин  камаллу фикирар дегь заманрилай эгеч1на гзаф 

арифдарри, алимри, зарийри, муаллимри, сиясатдин ва жемиятдин карчийри 

лагьанва. 

       Тербия, эдеб (литература), алам (меденият, культура) сих алакъада авай, 

сада-сад тикрарзавай, сада-сад гужлу ийизвай гафар, думанар (терминар) я: 

эдебди инсан тербияламишзава;   тербияди алам арадал гъизва;  алам авайди  

вири терефрихъай  марифатлу  инсан жезва. 

     Анжах к1вале, яни хзанда,  ва мектебда аялриз тербия гун  четин кар я. Ам, 

жегьил несилриз тербия гун, гьамиша муаллимдин, адан далудихъ галай 

методистдин ва алимдин, абурун кьилел алай образованидинни илимдин  

идарайрин регьберрин фикирда хьун лазим  я. 

       Винидихъ т1вар кьунвай ктабда профессор О.М.Гьуьсейнова кхьизвайвал,  

«жегьил несилдиз тербия гун алай вахтунда важиблу месэладиз элкъвенва… 

Халкьди, жемиятди арадал гъанвай медениятди  (аламди, культуради)  аялар 

руьгьдин ц1ийи-ц1ийи дережаяр къазанмишиз, абур артмишиз вердишарда… 

Литературади, ам гьиссерин бинедал арадал атанвай илим яз, аял гьиссерин  

куьмекдалди тербияламишда: адаз еке таъсир  к1елзавай художественный 

эсерди, адан  кьилин игитри ва жанлу къаматри ийида…» 

       Тербиядин к1валах  аялриз хайи ватандикай ва халкьдикай, Дагъустан 

Республикадикай ва Россиядин Федерациядикай, абурун картаяр къалуру-

нилай, пайдахрикай ва гимнийрикай   суьгьбетар авунилай башламишда. 

       Гимн думандин-терминдин мана ачухарна, Дагъустан Республикадин гимн 

(гафар -  Р.Гьамзатован, музыка -   М.Къажлаеван, лезги ч1алаз  элкъуьрайди -  

Мерд Али)  ачухдаказ,  ван акьалтна,  ат1уз-ат1уз  к1елда. 

      Гимн  - им кьет1ен фикирар квай, инсандин руьгь хкажзавай шиир тирди 

лугьуда, гьавиляй  аялар  гьар са  гафунин, ибарадин ва куплетдин гъавурда 

твада. 
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         Тежриба чир хьуни ва ам ишлемишуни   муаллимдин к1валах  жанлу 

ийизва, педагогикадин илимди теклифзавай  ц1ийивилер  ишлемишуни - лувар 

кутазва.  

      Халкьдин ч1ал,  тарих, адетар ва  тежриба рик1елай алудун - им  

къачагъвал, им хаинвал я.  Инсандивай вичин хайи ч1алал, халкьдин  тарихдал, 

аламдал  ва милли тежрибадал  дамахиз жеда,  абур авачт1а - халкьни авач.                    

   Тербия гун, сифте нубатда,  аялрин ихтияррихъ ва сагъламвилихъ, абурукай 

тамам инсанар-гражданар  тербияламишунихъ галаз алакъалу авун важиблу я.  

     Гьеле 1924-йисуз Виридуьнядин Миллетрин Лигади  Женева шегьерда 

«Аялрин ихтияррин декларация» кьабулнай. И важиблу документ 1959-йисуз     

ц1ийи хъувуна: ООН-ди «Аялрин ихтияррин декларация» кьабулна. Адан 

бинедал мад ч1ехи документ - ООН-дин Конвенция тестикьарна.  Адахъ галаз  

Россиядин къанунарни  туьк1уьрнава: РФ-дин «Образованидин гьакъиндай» 

закондин са параграф школьникрин ихтиярриз талукь я.  И вири документрай 

аялриз гьихьтин фикир гузват1а аквазва.  

     Аялрин сад лагьай иесияр ва векилар дидеяр ва бубаяр я. Абурун хиве аялар 

хуьн ва тербияламишун (диде-бубадиз вафалу яз, ватан ва  халкь к1анз, ч1ехи-

гъвеч1идаз гьуьрмет ийиз, зегьметдал рик1 алаз) ава. Диде-бубайри чпин 

к1валах, гьелбетда,  мектебдихъ ва муаллимрихъ галаз сих алкъада аваз  кьиле 

тухвана к1анзава.  

     Гьукуматдин вири идараяр (бахча, мектеб, образованидин управление ва 

мсб) аялрин ихтиярар хуьниз мажбур я. 

     Муаллимдилай аялриз дуьз тербия гуз алакьун гзаф месэлайрилай аслу я: 

муаллимдин акьулдин ва образованидин дережа, аялри к1вале къачунвай 

тербия, аялриз муькуь предметрин тарсара гузвай тербия, куьчедин тербия, 

радиодин ва телевиденидин тербия.  

      Мад са важиблу месэла  ама - ам муаллимдин-тербиячидин рик1 аялрал 

хьун я: аялар к1андай муаллим аялризни к1ан жеда. (Рамалданова  Р. 

Тербиячидин к1валахда кьилинди … - «Лезги газет», 2015-йисан 23-апрель). 



94 

 

     Инал чун дуьз тербиядикай   рахазва, вучиз лагьайт1а, винидихъ лагьайвал,  

дуьньяда, чи уьлкведа ва республикада ч1уру тербияни  ава, ам гьатта артмиш  

жезва. Гьак1 хьайила, чна тербия, са бязи диде-бубайри  ва муаллимри хьиз,  

кьве чкадал пайзава: къени  тербия ва ч1уру тербия. Малум тирвал, халкьдин 

тежрибадани тербия  кьве чкадал пайзава: «дуьз тербия» ва «ч1уру тербия». 

     Дуьз тербия кьилиз акъудун  (аялдикай диде-буба, халкь ва  ватан к1анзавай, 

т1ебии фикирар ва чирвилер авай  инсан гьазурун) патал муаллимди  са жерге 

педагогикадин къайдаяр, амалар ишлемишна, чешнеяр къалурна, веревирдна 

к1анзава. Жуван тарсара адетриз, амалриз, тербиядиз талукь гафар, дуламар, 

мисалар  (адет, алам, межлис, мехъер, насигьат, суьгьбет, кинофильм, 

культура, художественный эсер, чешне, абур, эдеб ва мсб) ишлемишна, аялрин 

фикир желбна, к1анзава.  

       И вири гафарин кьилин мана са гафунал - алам (культура) - лугьуз жеда. 

Бакуда 2012-йисалай «Алам» т1вар алай лезги журнални акъудзава. 

     Тербиядихъ, малум тирвал, педагогикада ва тежрибада са шумуд жуьре ава: 

эдебдин тербия, халкьдин тербия,  диде-бубадин тербия, диндин тербия, т1ебии 

тербия, илимдин тербия, патриотвилин тербия, интернационалиствилин тербия, 

зегьметдин тербия, гуьзелвилин тербия ва мсб.  

      Илимдин тербия чна сад лагьай чкадал эцигзава, вучиз лагьайт1а чун ХХ1 

асирда, илимдинни техникадин девирда, яшамиш жезва, йигин еришралди 

вилик физва.  

     Анжах эхиримжи вахтара ч1улав къуватар илимдин рехъ (аялриз гузвай 

тербия) диндин рекьелди эвез ийиз, халкь  мич1и асирриз хъивегьиз  алахъзава. 

     Инсаниятдиз илимдин рехъ (илимдин тербия) герек тирди, герекзавайди чаз 

дуьньяда т1вар-ван авай, зурба инсанрин: алимрин, зарийрин, жемиятдин 

векилрин,  муаллимрин  уьмуьррай, абурун  ктабрай аквазва.  

     Месела, Х1Х асирдин ч1ехи алим ва зари Алкьвадар Гьасан-эфендиди (1834-

1910) вичин несилриз ихьтин «Веси» туна: 

     «За жуван рухвайриз, стхайриз, мукьвабуруз ва маса зи дустариз веси ийизва: 

Куьн муьгьуьббатдалди ва туьк1вена яшамиш хьухь. Куьне куьн  кьил  
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элкъуьрдай къугъунрикай, ч1уру рекьерикай, ичкибазвиликай ва маса  кутуг 

тавур крарикай хуьх. Жув илимдиз ва маса халкьдиз хийирлу кардиз бахш ая.  

Дасмалчидин гъилиз темен гудалди жуван гъил ат1ун хъсан я… 

   Куьн арада дуствал аваз яшамиш хьухь, пис  инсанрихъ  галаз  алакъаяр 

жемир. Девирдихъ, девирдин инсанрихъ  галаз  к1вач-к1ваче аваз алад…»  

     Алава хъийин; алимди  вичин «Асари Дагъустан» ктабда  лезгийриз эвер 

гузва:  куь  аялрив к1елиз тур, лугьузва. Вичелай чешне къалурун яз, ада  хсуси  

рухваяр к1елиз Урусатдин меркездиз, Сант-Петербург шегьердиз, ракъурнай.  

      Фикир гайила, чаз ашкара жезва:  Гьасан-эфендиди вичин «Весида» са гафни 

диндикай лагьанвач, несилриз  анжах илимдин рехъ кьун къалурнава: «Жув 

илимдиз…бахш ая» кхьенва. 

    Алкьвадар Гьасан-эфендидин «Веси» гьар са муаллимдиз герек авай, гьар са 

аялдиз к1елна к1анзавай, гьар са диде-бубадив агакьарна к1анзавай эсер я.  Ам, 

гьелбетда, лезги халкьдизни, ам к1елзавай маса хакьарин векилризни талукь я.  

    Ихьтин, савад ва илим вине кьазвай, фикирар Алквадар Гьасанан шииррикни 

ква. «Куьгьне  ханлар, беглер квадрин, элягъин» шиирда зариди фекьияр 

русвагьзава: «Фекьийри твазва фитне-фасадвал,    дин багьна кьаз, халкьдиз 

ийизва инадвал...»                            

      А.Гьасанан «Весидихъ» («Куьредин ярар», 2014, 20-ч.) галаз алакъалу яз, 

аялриз илимдин тербия гуникай кьил къакъудзавай муаллимрихъ элкъвена,  

шаир Мерд Алиди  вичин са макъалада лагьанай: «Жанабияр, аялар, жаванар 

тербия алаз ч1ехи авун чи везифа тушни бес? Чахъ  акьуллу, бахтлу аялвал 

тахьайла, бес чаз акьуллу, бахтлу  кьуьзуьвал ни къурмишда? Бес чна чун  

«ракьун» желеда тваз тадани?!» 

      Винидихъ галай сиягьда чна эдебдин (ахлакьдин, марифатдин) тербиядин 

т1вар сифте кьунва. Тербиядин жуьрейрин чкаяр тайинарун шарт1унин кар я. 

Гьакъикъатда тербия гзаф хилер алай, амма битав, жуьрейриз пай тавуна, гьар 

ацалтайла гудай, лазим чешне къалурдай, нетижа истемишдай, чарасуз герек 

авай,  муракаб зат1 (хесет, гьисс, лишан, марифат, гьерекат, руьгьдин девлет ) я.  



96 

 

    Эдебдин тербия инсанриз герек авайди, лазим тирди гзаф алимрин ва 

зарийрин эсеррикай хкатзава. Месела, ХУ111 асирдин шаир Чепиви Наврузан 

(1685-1740) «Бязибуруз килигна зун» шиирда ихьтин бейтер ава: 

 

                               *Ахлакь сифте герек зат1 я  инсандиз,            

                                Тахьайт1а  ам ухшар жеда къабандиз. 

 

                         *Гьардаз чир жен: илим - ч1ехи гьунар я. 

                                Илим - балк1ан, иес - адан чамар я.   

 

                                *Авам ксар татаб жеда, алукьда. 

                                Алим фидин, фена, кук1ва  ацукьда.  

 

      И бейтер ч1ехи чарарал  кхьена, классдин доскадилай куьрсаруниз, вири 

шиир аялри хуралай чируниз лайихлу я.                        

     Девирар  дегиш жезва… Къанни вад йис вилик  СССР чук1урна, чаз 

социализм герек туш, лагьана, капитализм арадал хкана: заводар ва  фабрикар, 

колхозар ва совхозар к1удна, радиодин, телевиденидин, художественный 

литературадин темаяр  михьиз дегишарна - аялриз ван къвезвайди ва аквазвайди 

гьарай-эвер, чуьнуьх-гуьнжуьх, ягъун-кьиникь, бейкарвал,  гьашер амалар ва 

маса бегьемсуз гьерекатар хьана.  

    Жемият-общество кьве чкадал пай хьанва:  девлетлуярни кесибар; 

девлетлуйрин къуллугъдал, къваларал угърияр, къачагъар, гьашерар ва маса 

намус авачирбурни  к1ват1 хьанва.  

      Телевизор зегьметдикай ва зегьметчийрикай рахазмач: адан вири къаналра 

фялединни лежбердин чка угърийрини  къачагъри кьунва; къалурзавай 

гунуграйни инсанриз  ахлакьсуз агьвалатар,  гьерекатар, шикилар  аквазва,  

абуру  тамашачийриз  к1анзни-так1анзни ч1уру тербия гузва. 

       Анжах ик1 хьун дуьз туш: жегьил несилриз ахлакьдин тербия, т1ебии 

тербия, зегьметдин тербия гун лазим я.  
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      Чи аялривай,  дерин мана квай  художественный ктабар амачиз (социализм 

чук1урна, капитализм эхцигнавай уьлкведа чапханайрай ктабар ахкъатзавач, 

гьавиляй ктабрин туьквенарни амач) са нелайни, са квелайни чешне къачуз, 

тербия къачуз жезмач. Муаллимдиг гьални четин хьанва: методикадин ктабарни 

ахкъудзамач, мажибарни к1анел аватнава. 

    Гьукуматди,  Ватан хуьзвай дуствилин сиясат ва  халкьдиз руьгьдин тербия  

гузвай художественный  литература  к1вачерик  вегьена,  колхозарни совхозар  

ва фабрикарни заводар чук1урна, зегьметчи инсанар базардин рекьера тунва;  

вик1егьбурукай «тамун невеярни» угърияр, ажузрикай девлетлуйрин лук1арни 

гьашерар, спекулянтрикай бизнесменар, угърийрикай  банкирарни  олигархар 

ийизва… Гила дуьньядиз  «ИГИЛ» - «Исламдин гьукумат» т1вар алай  хьтин 

завални акъатнава:  ч1уру тербиядик акатнавай  дагъустанви жегьилар (абурук 

лезгиярн  ква) Сириядиз физва ва чеб паталди са метлебни авачир дяведа телеф 

жезва. 

       Малум тирвал, вагьабизмади ва адан «т1варун стха» тир  салафизмади араб  

уьлквеяр (Алжир, Дубай, Египет, Ливан, Ирак, Сирия, Тунис ва мсб), 

Афгъанистан, Индия… кьунва. Гила абур СССР-дин виликан республикайра ва  

чи уьлкведани  чинеба-эквеба чк1изва,  акваз-акваз гегьенш жезва. 

       Гьукуматрин мектебра ц1ийидаказ чирзавай «Динрин тарих ва алай 

девирдин культура» предметдихъ еке метлеб ава: къуй, аялриз дуьньяда 

гьихьтин илимар, динар, культураяр ва гьалар ават1а чир хьурай.  

       Аялар гъавура туна к1анда: жуваз хуш диндиз ибадат авун гьар са инсандин 

вичин ихтияр я; садазни масадал  так1ан дин илит1дай ихтияр авач. 

     Гьак1 хьайила, чи уьлкведа мусурманри ибадатзавай дин  кьве чкадал («адет 

хьанвай ислам» ва «адет тушир ислам») паюн, са  диндин кьве хел,  суфизм ва 

салафизм (вагьабизм), сад-садаз акси эцигун дуьз жезвач. Садбурун миск1инар 

агална, муькуьбурун миск1инар ахъаюналди уьлкведа  секинвал бажагьат жеда. 

Гьукуматди инсанрин арада тербиядин к1валах гужлу авуна к1анда  («Новое 

дело», 18.03.16). 
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      Аялдикай жуван ватан ва халкь к1андай, абуруз вафалу инсан гьазурун патал 

муаллимди винидихъ къалурнавай вири  рекьер, къайдаяр ва амалар, абурукай 

ибарат технологияр ишлемишна к1ан жезва. 

      И жигьетдай еке къуват ва метлеб ч1ехи мярекатрихъ, к1ват1алрихъ, 

собранийрихъ, ачух тарсарихъни ава. Ихьтин мярекатриз т1вар-ван авай 

инсанриз (зегьметдин, дяведин, илимдин, литературадин, искусстводин, 

спортдин ва маса рекьерин векилриз ва иштиракчийриз)  теклифзава, аялри 

абурун суьгьбетриз яб гузва.  

     Ихьтин мярекатар  Ахцегьрин, Кьасумхуьруьн, Магьачкъаладин ва маса 

хуьреринни шегьеррин мектебра ва институтра  тешкилзава. Месела,  ихьтин 

ч1ехи мярекат 2015-йисан эхирда  Магьачкъаладин  15-нумрадин  мектебда 

кьиле фена. Аниз  шегьердин яшлу инсанриз, Дагъустандин гьукуматдин 

технический университетдин студентриз теклифнавай: ч1ехи ва жегьил 

несилрин векилар сад-садахъ галаз гуьруьшмиш хьана. Хъсан к1елзавай, къени 

тербия авай аялрин ва студентрин т1варар кьуна, абуруз пишкешар гана. 

Мярекат гурлудаказ, «Зун Россиядин Федерациядин патриот я!» эвергунин 

лувак кваз, иштиракчийриз таъсирдайвал  тешкилнавай («Советский 

Дагестан»,  25.12.15).  

      Вири дуьньядин ва  чи гьукуматдин гьалар ч1уру патахъ дегиш хьанвай 

шарт1ара   аялриз  гьар юкъуз, гьар са тарсуна къени тербия гун герек жезва, 

тахьайт1а  абур  ч1уру тербиядин таъсирдик акатун мумкин я.  

    Къени тербиядик  т1ебии тербияни  акатзава.  Чун яшамиш жезвай уьлкве, 

Россиядин Федерация, адак акатзавай Дагъустан Республика  светский 

(илимдиз къуллугъзавай) республикаяр я: абур, РФ-дин  Кьилин къанундал - 

Конституциядал бинелу яз, гьукуматдин мектеб диндивай къакъуднава, аялриз 

мектебра диндин тарсар гузвач.  

     Малум тирвал, гьеле 1918-йисуз РСФСР-дин ЦИК-ди «Миск1ин 

гьукуматдивай ва мектебдивай къакъудун» т1вар алай къарар кьабулнай. 

       СССР чук1урна, социализм инкарка, капитализм хкайла, т1ебии, илимдин 

тербия рик1елай алудзава, диндиз къуллугъ авун адет кутазва. Ихьтин шарт1ара  
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муаллимриз гьукуматрин мектебра к1валахун ва аялриз илимдал бинелу  тербия  

гун лап четин жезва. 

Дуьнядин тарихда  илимдин рехъ кьунвай, диндиз акси экъеч1завай, диндин 

истемишунар зарафатрал вегьезвай век1егь алимар, зариярни хьана. Ирандин 

ч1ехи алим ва шаир  Омар Хаяма вичин са рубаида лугьузва:  

 

                           Вуна зун халкь авуна, эй, аллагь. 

                           Гила вуна писди я лугьузва. 

                           Бес вучиз вуна зун 

                           Писди яз халкьна?! 

                                                       ( Ц1арба-ц1ар  таржума). 

 Яшайишда, чна винидихъ лагьайвал, кьуд патахъай аквазвай гьахъсузвилери 

Етим Эмин «Чи уьмуьрар» шиирда  «зяйи ийидай дин» йикъал гъана.  

Тарсуна гузвай тербиядихъ, муаллимди вичелай къалурзавай чешнедихъ  

зурба къуват ава. Са мисалда лугьузва: аялдин кьисмет муаллимдилай 

эгеч1зава.  Халис муаллим (алай девирда, гьайиф хьи,  чаз гьар жуьре 

муаллимар аквазва, гьавиляй чун халис муаллимдикай рахазва)  хуьруьн, 

шегьердин дамах я. Халис  муаллим халкьдин рик1елай алатзавач, адан т1вар   

несилри тикрарзава ва  ада  тарс гайи мектебдал эцигзава. Месела, фадлай 

Мегьарамдхуьруьн 1-мектебдиз  Мегьамед Гьажиеван, Миграгърин мектебдиз 

Зияудин Зейналован, Мирагъ-Къазмайрин мектебдиз Мевлид Бекерован 

т1варар ганва. 

Инал Буйнакск шегьердин педколледждин  муаллим Р.В.Якобсонан гафар 

тикрариз жеда: «Дуьньядал са аллагь ала - ам чирвал я, са шейт1анни ала - ам 

авамвал я». 

Ахтармишунри къалурзава:  мектебда к1елзавай аялри ва мехъердай яшдиз 

акъатнавай жегьилри газетрай, радиодай ва телевиденидай ван хьайи хабарар, 

малуматар, эвергунар михьибур яз кьабулзава, абур  ч1алахъ жезва ва 

регьятдаказ ч1уру рекьериз физва. Абуруз дуьз рехъ къалурзавай, дуьз тербия 

гузвай  диде-бубаяр, муаллимар, несигьатчиярни кьериз-ц1аруз гьалтзава. Чун 
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ихьтин гьалдал вучиз атанва лагьайт1а, СССР гужуналди чук1урна, уьлкведа 

базардин къайдаяр хтурдалай гуьгъуьниз,  чаз сиясат, идеология (!),  герек авач, 

лагьана,   гьукуматди тербия рик1елай ракъурнава. Алатай йисара  са шумуд 

несил тербия галачиз ч1ехи хьана, эвленмиш хьана, яшайишдиз гьахьнава. 

Гила, къанни ирид йисалай,  тербия (!) чкадал хкиз к1анзава. 

Тербия авачир шарт1ара, рагъул це балугъ кьаз регьят я лугьудайвал,  

фалчияр, фахрачияр, зегьметчи халкьдиз зарар гузвай к1ват1алар арадал хтана, 

винел акьалтна, истисмарчийриз элкъвенва.  

Дуьняда ислягь инсанрин, иллаки дугъри жегьилрин, кьилел къвезвай  

мусибатрикай кхьиналди, зарийриз, мухбирриз инсанрин вилер ачухиз, абуруз 

дуьз рехъ къалуриз, жегьилар ч1уру таблигъатдикай, гьерекатрикай ва  

рекьерикай хуьз к1анзава. 

«Лезги газетдиз» акъатзавай    эсерарни  алай девирдин лап т1ал алай 

месэладиз талукь я: Вагьабан дин гвай инсанриз араб уьлквейра  «Исламдин 

гьукумат» тешкилиз к1анзава, ихьтин мурад кьилиз акъудун патал абуру гзаф 

уьлквейрик ц1ай-ялав кутунва. Авам жегьилар  ИГИЛ-дин терефдал эляч1зава, 

нубат алачир женгера абур чпин уьмуьрдивай  къакъатзава…  

        Муаллимди сифте нубатда  вичи тарс гузвай аялар  Россиядин 

Федерацияда, Дагъустан Республикада  ва дуьньяда гьихьтин  гьерекатар кьиле 

физват1а, абуруз гьихьтин тербия герек ят1а  гъавурда твада. 

   Сирия гьукуматда кьиле физвай дяведикай, Европадин гьукуматра инсанар 

хъиткьинарзавай дуьшуьшрикай, тамара гьатзавай   дагъустанви жегьилрикай  

суьгьбетар яргъалди, саки гьар юкъуз,  авуна к1ан  жезва. 

       Гзаф вакъиаяр, гьерекатар, ягъунар-кьиникьар аялриз телевизоррай, 

телефонрай, планшетрай аквазва, мумкин я, дуьз гъавурда такьун, дуьз 

аннамиш тавун. Гьавиляй абуруз муаллимдин куьмек, чешне герек я.  

      Аялар чи республикада арадал атанвай гьаларин гъавурда тун патал 

муаллим гзаф месэлайрикай: халкьдин  адетрикай, т1ебиатдин  агьвалатрикай, 

инсанрин инанмишвилерикай, илимдикай, дуьньядикай… рахана к1ан жезва. 

Месела,  муаллимдивай  лугьуз жеда: 



101 

 

       – Лезгияр  Кавказдин къадим халкьарикай сад я… Адахъ алатай асирра 

вичин инанмишвилер ва динар хьана: заратиш, чувуд, хашпара, ислам… Дегь 

заманра лезгийрин ч1ехи аллагь Рагъ тир, адан къвалав 20-далай гзаф гъвеч1и 

аллагьар  (абуруз гъуцар  лугьуда, гьардан хивени са везифа авай) жедай. 

Месела: 

        Алпан – ц1ун гъуц я. Чи халкьдин къадим т1вар алпанар (албанар), 

уьлкведин т1варни  Алпанистан тир. 

        Атар –  ракъинин гъуц я. 

        Мен –  вацран   гъуц, дишегьли я.  

        Тар – бегьердин ва берекатдин гъуц я. 

        Тавар – цин гъуц дишегьли я. 

        Алапехъ – мич1ивилин гъуц ва мсб. 

      Муаллимди давамарда: 

       –  Лезгийрин гъуцар  Самур дереда авай са кьакьан дагъдин кук1вал к1ват1 

жедай; адаз гилани Гъуцарсув (Гъуцарин сув) лугьузма. Сув - къадим лезгийри 

дагъдиз лугьудай. Алай вахтунда чна сув дагъдин цененрив гвай чкадиз 

лугьузва. 

        Гила а дагъдиз Шалбуз лугьузва, – дагъдин шикил къалурда. – 

Гъуцарсувун этегрив, кьибледихъай сятдин гьерекатдиз аксидаказ 

башламишна, ихьтин хуьрер гва: Къуруш, Теки, Миграгъ, Миски, Чепер, Лгар, 

Йыгул ва Игъир. Абурун яйлахрай Шалбуздал (адан кьакьанвал, гьуьлелай 

алцумайла, 4142 метр я) акьахдай рекьер, жигъирар ава. 

     Шалбуз дагъ мусурманри ибадат ийизвай  пак (михьи) мескен  (чка) я. Ана  

Сулейманан п1ир, пак  инсанрин сурар ва  миск1ин ава.  Эхиримжи йисара  

мугьманхана эцигнава ва маса къулайвилер тешкилнава. 

     Муаллимдивай мадни лугьуз жеда: 

    -  Чи девирда мектебдиз тефенвай аялдизни чизва: дуьньядин иеси Рагъ я - 

рагъ авачт1а, яшайишни авач… Рагъ хкахьайт1а, мурк1ади кьуна, дуьньяни, 

т1ебиатни,  инсаниятни  михьиз терг жеда 
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      Дуьньядихъ, вири  алемдихъ, балаяр, вичин къанунар ава: абур дат1ана 

элкъвезва, дегиш жезва ва  вилик физва; алемдин вахтунихъ ва мензилдихъ я 

эвел, я эхир авач. И къанунриз санлай диалектика, аквазвай зат1ариз  материя 

лугьуда. Чун т1ебии илимдиз,  диалектикадиз табий хьана к1анда. Яни: жуван 

вилералди акван, ни къвен, т1еам акван ва  гьиссин. 

       Хъукьвави зари Демир Беган фикирдалди, дуьньядал алай са диндизни 

вилер авач, абуру чпин кар япаралди ийизва. Яни: т1ебиатдин ва яшайишдин 

агьвалатар, гьерекатар ва крар такуна лугьузва ва такуна тестикьарзава. 

      Муаллимди аялриз вичин фикиррикай-хиялрикай, мурадрикай-метлебрикай, 

инанмишвилерикай хабар гуда: 

      - Зун, балаяр,  материалист я, яни  зун вилериз аквадай зат1арихъ инанмиш 

инсан я. Заз Рагъ аквазва, за Ракъини чаз гузвай бахтарикай  (экв, нур, чим) 

менфят къачузва. За гьар пакамахъ Ракъиниз салам гузва: 

     - Салам-алейкум, чан Рагъ! Вун сагърай, чаз экв, нур, чим гузвай! - лугьузва. 

      Ахпа Ракъиниз икрамзава. 

      Алай девирдин илимдин ва техникадин агалкьунар аквазвай, акьуллу инсан 

материалист тахьун четин я, мумкин туш. Куьнени гьарда жувакай фикир-

фагьум ая, - меслят къалурда муаллимди. - Заз куьнни алай девирдин, илимдихъ 

инанмиш, илимдал амалзавай, медени, савадлу инсанар хьана к1анзава. 

       Муаллимдин фикир тестикьаруниз куьмек яз теклифин: винидихъ т1вар 

кьунвай Мерд Алиди  гзаф йисара хуьруьн мектебда  урус ч1аланни 

литературадин муаллимвиле  к1валахна.  

     Зари алай вахтунда  «Лезги газетдин» литературадин отделдин редактор я. 

Шаирди  вичин са макъалада «тербия» гафунихъ «идея», «идейнивал», 

«идеология» гафар галк1урзава ва кхьизва: 

      «СССР чук1урдалди вилик  чи зурба «демократри-перестройщикри» чи  

халкьдал ва обществодал чаз «идеология» герек туш лугьудай фикирар 

илит1на. Тапан регьберрин къаст вуч тирт1а, гила раиж хьана. СССР чук1урна, 

майданда ц1ийи фашистринни нацистрин,  сада-сад иливар тавунин, ачухдаказ 
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сада-садахъ галаз дяве авунин, диндин экстремистрин ва  маса лап ч1улав 

фикирар (идеяр) къуватлу авуна… 

      Ада «Чаз гьихьтин учебникар герек я?» макъалада  («Лезги газет», 24.08.14)   

шиирдалди кхьизва:   

                                  Чи яракьни дуьзвал, гьахъ я - 

                                  Пак пайдахдин  верехар… 

                                  Чун зегьметда лигимбур я,  

                                   Женгерани - женгчияр! 

                                  Чи гьерекатар йигинбур я, 

                                   К1венк1ве аваз зенгчияр! 

 

                                 Чун  Асретар, Эседар я… - 

                                  Ватан хвейи кьегьалар! 

                                  Вири чаз хас хесетар я: 

                                  Шадиз хуьрер, магьалар…     

      Чи уьлкве 1941-1945-йисарин Ватандин Ч1ехи дяведа фашистрин  

Германиядал гъалиб хьана 70 йис алатна. И рекъем, ч1ехи  сувар хьиз, 

къейднай. 

     Гъалибвилин суварин 70 йисаз талукь  тарсар, межлисар  ва  маса  мярекатар 

гзаф мектебра кьиле фена. Магьачкъаладин 11-нумрадин гимназияда лезги 

ч1аланни литературадин муаллим И.К.Амахановадин (ам республикадин 

«2012-йисан муаллим» я) тарсар гузвай У-Х1 классра к1елзавай  аялри хуралай 

лезги халкьдин къагьриман рухвайрин - Советрин Союздин Игитрин - т1варар: 

Араз Алиев, Гьасрет Алиев,  Мирзе Велиев, Эсед Салигьов ва Валентин Эмиров  

эзберна. 

     Гъалибвилин сувариз талукь яз газетриз, журналриз ва ктабриз гзаф 

маракьлу, литературадин муаллимдиз иллаки гзаф лазим  хабарар, малуматар ва 

макъалаяр акъатна. 
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      Абурукай сад  зари Рамазан Велибегова 2015-йисуз  Магьачкъаладин 

«Мавел» чапханада акъуднавай «Гъалибвилин паркуна» ктаб я. Ам урус ч1алал 

кхьенва, Хив райондин 80 йис тамам хьуниз бахшнава.  

      Ктабда бязи материалар, кирамдин «Гъалибвилин паркуна» т1вар алай 

поэма хьиз, лезги ч1алал ганва.  

     Литературадин тарсара дяведа кечмиш хьайи кьегьалрикай (зари Багьаудин 

Митаров, муаллим Абдулвагьаб Мегьамедов ва мсб) ганвай суьгьбетар ва 

абурун шикилар,  «Гъалибвилин паркуна» поэма  ишлемишиз жеда. 

     Р.Велибегован поэма лезги литературада сифте яз дяведа рухваяр телеф 

хьайи дидейриз бахшнава. Поэмада гьахьтин дидейрикай суьгьбетзава, абур 

къалурзава, вад хва фронтда кьейи дидедин къамат ачухарзава. Эсер ик1 

эгеч1зава: 

    

                          Шадвални  кваз, пашманвални, 

                          К1ват1 жезава  эллер вири. 

                          – Рехъ це куьне, гуьмбетрал фий 

                          Вад хва кьенвай диде ч1ехи. 

 

                         Къагьриман тир и къариди, 

                         Хайи Ватан к1евевайла, 

                         Вад хва дявед рекье туна, 

                         Сусар гъиз лап рекьевайла…       

                                      

     «Гъалибвилин паркуна»   ктаб к1елайла, аквазва: Ватандин Ч1ехи дяведа 

вишералди, агъзурралди, милллионралди къагьриманри, чпин чанар гьайиф 

татана, Ватан хвена, Ч1ехи гъалибвал къазанмишна… 

      Яру аскеррин са пай телеф хьана…  Анжах  са пай  сагъ-саламат амукьна,  

ватанриз хтана, ветеранар  хьана. (Ветеран - латин ч1алай къачунвай гаф: 

кьуьзуь аскер лагьай ч1ал я).  
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      Тарихдин ц1ийи ктабдикай мухбир Ш.Шихмурадова вичин  макъалада 

кхьизва: «Ихьтин вижевай ктаб майдандиз акъудуналди Рамазан Велибегова 

лап хъсан  чешне къалурнава: гьич са касни, гьич са  зат1ни рик1елай ракъурна 

виже къведач. Ватан фашизмдикай хвейи кьегьалрикай кхьенвай ктабар чи гьар 

са  райондихъ, гьар са хуьруьхъ хьана к1анда» («Лезги газет», 24.12.15).      

      Республикада  Ватандин Ч1ехи дяведа гел галачиз квахьнавай аскерар ва 

офицерар жагъур  хъийизвай  аялрин ва студентрин дестеяр - ТОКС 

(квахьайбурун геле къекъвезвай, квахьайбурун гел жагъурзавай дестеяр) - 

авайди малумарда, абурун к1валахдикай ва агалкьунрикай суьгьбетарна к1анда. 

Месела, 1941-1945-йисара  СССР-дин 30 миллион кьван инсанар дяведин 

къурбандар хьана, абурукай миллионралди инсанар гел галачиз квахьнавай 

аскерар, адетдин зегьметчи гражданар  ва етимарни есирар я. Бес  абур рик1ел 

хуьн, абурун сурар кьванни жагъур хъувун, т1варар кьванни  чкадал хкун герек  

авачни?! Ава, гьелбетда. 

     Ихьтин суьгьбетрилай гуьгъуьниз гзаф аялар жуван хуьряй Ватан хуьз  

фронтдиз фена, квахьай кьегьалрин геле къекъвез  гьевеслу жезва. 

    ТОКС – аялриз ватанпересвилин тербия гудай рекьерин са жуьре я. ТОКС-

дихъ гзаф терефарни ава,  мектебда ихьтинбур  тешкилиз жеда:  

        а) дяведин ветеранрихъ галаз к1валах тухузвайбур; 

        б) яру партизанрихъ галаз к1валах тухузвайбур;  

         в) армияда авай  офицеррихъ ва аскеррихъ галаз к1валах тухузвайбур; 

         г)  армиядиз фидай яшда авай жегьилрихъ галаз к1валах тухузвайбур; 

        гъ)  зегьметдин  ветеранрихъ галаз к1валах тухузвайбур; 

        гь) аялрихъ галаз к1валах тухузвайбур. 

     Муаллимди ва ада тарс гузвай аялри рик1ел хвена к1анда:  ТОКС – им анжах  

сейрдиз фин, ветеранриз куьмекар гун туш, им къагьриманвилин тербия  гунни 

я.  

     Гьавиляй гьар са  мектебда ТОКС-дин дестеяр тешкилайт1а, абур хьайит1а,  

хъсан я. Ихьтин дестейрин кьиле гьам ч1аланни литературадин, гьам тарихдин, 

гьам географиядин ва я маса муаллим жеда. 
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     Дагъустандин лезги районра ТОКС-дин дестеяр авайбур  ва я хьайибур яз 

Ахцегьрин 1-нумрдин ва Вини Ст1алрин юкьван мектебар машгьур я.  

       Ихьтин к1валах СССР-дин виликан республикайрани тешкилнава ва кьиле 

тухузва. Месела, Украинадин  Одесса шегьерда «Жанлу женг» т1вар алай  

женгининни тарихдин клуб кардик ква. Адан членри дяведин йисара гел 

галачиз квахьай аскерар, абурун сурар жагъур хъийизва.  Ик1, абуру  2015-

йисуз  стхавилин сурай  жагъун хъувур са аскердин, дагъустанви  сержант 

Сайпудин Кьураеван,  документар ва мийитдин амукьаяр чпин мукьва-

кьилийрив  вахкана. 70 йисуз гел галачиз квахьнавай буба, ими, стха  жагъун 

хъувун Магьачкъалада еке вакъиадиз -  хажалатдин ва шадвилин накъвар алай 

мярекатдиз элкъвена  («Новое дело», 26.02.16).   

      Чи литературада Ватандин Ч1ехи дяведа  игитвилелди телеф хьайи ва  ана 

гел галачиз квахьай аскерриз ва ветеранриз, абуруз хуьрера ва шегьерра 

хкажнавай гуьмбетриз  бахшнавай шиирар, поэмаяр, пьесаяр ва маса эсерарни 

ава. Абур муаллимдин куьмекдиз къвезва: аялриз гузвай ватанпересвилин,  

игитвилин, къагьриманвилин тербия гужлу ийиз гьазур я. Ихьтин  эсеррин 

арада Х.Тагьиран, Н.Шерифован, А.Муталибован, А.Саидован, Б.Селимован, 

Мерд Алидин ва маса зарийрин  шиирар ава.  

    Ватанпересвилин,  халкьпересвилин, зегьметдин тербиядихъ галаз аялриз 

гуьзелвилин тербияни гана к1анзава. 

   Гуьзелвилин тербиядин гьакъиндай В.А.Сухомлинскийди кхьенай: «Гъиле 

скрипка кьунвай инсандивай ч1уру кар ийиз жедач». Яни: са гъиле чуьнгуьр, 

муьуь гъиле гапур хьун мумкин туш; гуьзелвилин т1ямар авай инсандин рик1  

михьиди жеда. Украинадин арифдар Григорий Сковородади лагьайвал, «хъелни 

халис иервал сад-садахъ галаз кьадач». 

     Дагъустанда аялриз  милли литература к1анардай, гуьзелвилин тербия гудай 

рекьер, мумкинвилер артух жезва. Месела, 2015-йисуз Магьачкъалада ерли 

ц1ийи жуьредин музей - «Шииратдин театр: А.Пушкиналай 

Р.Гьамзатовалди…» ачухнава. Адан дараматдин гьаятда аялар Пушкинан ва 

Гьамзатован тимталри къаршиламишзава… Ина вишералди шикилриз,  
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сегьнедин жуьреба-жуьре тамашайриз килигиз жеда. Шииратдин театрди 

хуьрерин мектебра к1елзавай аялар гуьзлемишзава.  

     Гуьзелвилин тербия т1ебиат хуьнихъ галаз алакъада ава: т1ебиат виридаз 

к1анда, адал виридан рик1 ала. Амма ам хуьз виридалай алакьзавач, белки, 

виридан рик1 агакьзавач. Т1ебиатдиз кьасухдай зарар гудайбурни ава… 

     Чи мектебра т1ебиат хуьниз лазим кьадар фикир гузва ва аялрив ихьтин 

тербияни агакьзава. Месела, Докъузпара райондин Ц1ийи Къаракуьредин 

юкьван мектебда ихьтин к1валах А.Эмирчубанов муаллимди  тухузва: адан 

регьбердик кваз аялри экологиядай республикадин мярекатра иштиракзава. 

Ихьтин са конференциядал  Д.Асваровади лагьай фикирар «Дагъустандин 

экология аялрин вилералди» ктабда (2015, урус ч1алал) гьатнава.                                                                 

      Аялриз тербия гунин карда кьилин яракьрикай сад насигьатар я: 

насигьатар, мисалар хьиз, дерин мана квай, гзаф ч1авуз  рифмада авай кьве 

ц1арц1икай ибарат келимаяр я. 

     Насигьатар халкьдин сивера гзаф ава, абур  мисалрин к1ват1алрикни  гзаф 

ква. Месела, «Лезги халкьдин мисалар» ктабда (2012) насигьатри сагъ-са кьил 

(ч1ук)  кьунва.  

     Дерин мана квай, рифмайралди дуьзмишнавай, дуьзгуьн мисалар шаиррин 

эсеррикни  гзаф жезва. Месела, Е.Эмина вичин эсерра халкьдин мисалар гзаф 

ишлемишдай. С.Сулейманан шиирра чал ихьтин мисалар дуьшуьш жезва: 

 

                         Бегьемсуз  меслятдивай яргъаз хьухь.  

                         Хъсан ва дуьз меслят кьабулиз гьазур хьухь. 

                         Хийир авачир т1имилни харж ийимир.             

                         Хийирлу касдиз гзафни гьайиф къвемир  ва мсб. 

 

     Чна  У-У11 классрин  учебникра-хрестоматийра  жуван «Агалкьунар гьик1 

къазанмишда?» ктабдай къачунвай насигьатар, меслятар  ишлемишнава. 

     Ктабдин сифте гаф аялриз к1елиз жеда:  

                  Гьуьрметлу  ватандаш: к1елзавай аял, 
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                       студент, муаллим, алим, зари, 

                         къуллугъчи, фяле, лежбер! 

       Адалатлудаказ, халис инсан хьиз, яшамиш хьун – им дат1ана зегьмет 

ч1угун, женг ч1угун лагьай ч1ал я. Зегьмет акьалт тавуна, вилик гъайи фуни 

нез жедач. 

      Уьмуьрда жуьреба-жуьре агалкьунар къазанмишун инсан жемятдин арада 

марифатлудаказ яшамиш хьунихъ галаз алакъалу я. 

     Алай ХХ1 асирда чи уьлкведа адалатлудаказ яшамиш хьун четин хьанва, 

вучиз лагьайт1а капитализмдин шарт1ари, къайдайри ва къанунри жуван 

зегьметдал фу незвай инсанар к1еве твазва. Вичин  къайгъу ч1угваз, вичин  

ихтиярар хуьз алакь тийизвай инсандиз дуьз рехъ  къалурдай, куьмек гудай кас 

герек жезва. Ахьтин камалэгьлини къвалав жезвач. 

      Аялриз диде-бубайри, муаллимри къагьриман руьгь квай, чеб  азад инсанар 

яз гьиссдай тербия гана, вик1егьдаказ яшамиш жез ва агалкьунар къазанмишиз 

вердишарна к1анда. Ихьтин милли руьгь квай тербия гун ва ам къачун садрани, 

гьатта инсан яшлу хьайилани, геж туш. 

    Лезги халкьдихъ инсандиз ватанпересвилин (ватан к1ан хьунин), 

инсанпересвилин, къагьриманвилин, зегьметдин, марифатдин, гуьзелвилин 

тербия гудай камаллу гафар-насигьатар, мисалар ва агъзур йисарин тежриба - 

халкьдин  педагогика ава.     

      Ихьтин меслятар  Дагъустадин, Россиядин ва дуьньядин  алимрин, 

муаллимрин, зарийрин ктабрани гзаф дуьшуьш жезва. Абурукай менфят 

къачуна, заз жуван миллетдин векилриз ватандал ва халкьдал рик1 алай, 

къагьриман инсанар жедай, яшайишда (к1валин-йикъан уьмуьрда, к1елуна, 

к1валахда, илимда, яратмишунра, спортда, аскервиле ва мсб) еке-еке 

агалкьунар, дережаяр  къазанмишдай  меслятар гуз, рекьер-хуьлер къалуриз 

к1анзава. И пак мураддалди агъадихъ галай меслятар - несилриз насигьатар – 

теклифзава» ( Гьаким Къурбан. Яшайишда агалкьунар гьик1 къазанмишда? – 

Магьачкъала: «Мавел», 2007),                                                                           
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   И ктабда ганвай насигьатрал алава яз, газетрай  ва журналрай, яшлу инсанрин  

рахунрай къачуна, аялриз  ц1ийибурни  гуз жеда. Месела: 

     * Жуваз акурдакай ва я ван хьайидакай   фикир лугьуз, нетижа хкудиз тади 

къачумир. 

     * Жуван кьилел атай ч1уру дуьшуьш ч1ехи авун рик1из зарар я: т1вет1рекай 

аслан ийимир. 

    * «За авуна к1анда», «зун мажбур я» лугьуз, жуван к1улал ял тежедай парар 

кьамир, гьар са кар, рик1 кутуна, алакьдайвал ая; 

    * Жуваз, мукьвадаз, чарадаз хьайи зарар, хажалат  рик1ив агудна, дерт 

ч1угвамир: жедат1а куьмек це, четинвиляй экъеч1дай  рехъ жагъура, хажалат 

кьезилар ая. 

    * Гьихьтин ч1уру дуьшуьш, кар, гаф  хьайит1ани, жуван гуьгьуьл ч1урмир, 

вик1егь  руьгь кутур. 

    * Алатай  хъсан ва пис дуьшуьшар,  вакъиаяр  ва крар туп1алай хъийимир; 

гележегдикай фикирар ая: ц1ийи рекьер жагъура.  

    Тарихдин алим, Магьачкъаладин гуманитарный муаллимар гьазурзавай  

колледждин директор Я.М.Ханмегьамедова  аялриз, жегьилриз тербия гунин 

карда  сад лагьай чкадал эдебдин тербия эцигзава. (Эдебдин тербия - сифте 

чкадал. - «Лезги газет», 2015-йисан 18-июнь).   

Аялриз эдебдин тербиядин бинеда диде-бубадиз, ч1ехи-гъвеч1идаз 

гьуьрметун авайди,  ам, ахьтин гьуьрмет, гьар са хуьре-к1вале  хьун лазим 

тирди малумарда. Ихьтин фикир тестикьарзавай са  шумуд мисал гъида: 

Диде-буба - вилик, жув - кьулухъ. 

     Диде-бубадиз - гьуьрмет, жуваз - къимет. 

Ч1ехидаз  ч1ехи гьуьрмет ая. 

К1валин ч1ехиди – аял я, хуьруьн ч1ехиди - агъсакъал. 

Агъсакъал атайла, ким къарагъда. 

Гьуьрмет къалурзавай  кьисаярни  куьрелди суьгьбетиз жеда. Гьахьтин 

махарни рик1ел хкида. 
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    – Ч1ехидаз  к1вале, хуьре гьуьрмет авун чи халкьдин адет я, – лугьуда 

муаллимди. – Халкьдин патай еке гьуьрмет къазанмишай, дагъдин Агъа Макьар 

хуьр куьчарна, аранда, Кайи к1еле лугьудай чкадал, ц1ийи хуьр (адакай Ц1ийи 

Макьар хьанва) кутур Магьмудан Агьмед лугьудай зурба инсандин т1вар 

хуьруьн са куьчедал эцигнава ва зари Шагьабудин Шабатован «Агьмед буба» 

ктаб акъудна. 

Бубайрин насигьатар, мисалар хьиз, яшлу инсанри  аялриз, жегьилриз 

мукьвал-мукьвал эзберун - имни ч1ехибуру гъвеч1ибуруз тербия гунин са 

жуьре  я. Ам фадлай адетдиз элкъвенва. 

    Аялриз эдебдин, милли руьгьдин тербия гунин карда еке къуват бубайрин 

весийрихъ ава.  Чаз печатда  эпосдин кьилин игит Шарвилидин, шаиррин:  

А.Гьасанан, З. Ризванован ва Ф. Нагъиеван   весияр малум я. Абурукай аялриз 

хабар гана, суьгьбетарна к1анда. (А.Гьасан-эфендидин весидикай чун раханай). 

Шарвилиди, лезги халкьдин къагьриман хци, вичин халкьдивай вуч 

т1алабзава? Вуч истемишзава? Гьар са классда Шарвилидин «Веси» к1елун 

кутугнава, бязи ч1укар инал чнани тикрарзава: 

 

                             Зи чил, зи халкь, са ч1авузни 

                             Пайи-паяр жемир куьн, 

                             Я йифизни, я юкъузни 

                                 Чара хьунал  къвемир куьн.  

 

                             Лезги чил куьн патал фу-яд, 

                             Гьам алук1дай партал я, 

                             Лезги чил - им я куь кьуьд-гад, 

                                 Куь къанажагъ, кеф-гьал я…  

 

  З. Ризванован «Весида» гзаф фикир  дидедин ч1ал хуьниз, ватандиз вафалу 

хьуниз,  халкьдин къадим тарих чируниз ва дуствилелди яшамиш хьуниз ганва. 
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    Ф.Нагъиева вичин фикирар весидин къайдада кхьенва, гьавиляй абуруз 

«Лезги халкьдивай зи т1алабун» т1варни ганва. Кирамди лезгийривай гьар 

экуьнахъ ва  ксудайла ихьтин дуьа к1елун т1алабзава: 

       «Гьина зун хьайит1ани, зун лезги я. Захъ жуван халкь ава,  захъ жуван чил 

ава. Къе зи  халкьни, зи чилни кьве патал пай хьанва. Гьар са  юкъуз,  гьар са 

макъамда зи халкь, зи чил агудун паталди за жувалай алакьдай  гьар са кар 

кьилиз акъудда. За жуван  ч1ал хуьда. За жуван адетар хуьда. Гьина аваз 

хьайит1ани, гьар са  чкадал за лезгияр к1ват1да, абуруз жувалай алакьдай 

куьмекар гуда. Зи халкь сад хьана аквадалди, зи  рик1 шад жедач! Сагърай 

лезги халкь! Амин!» (13, 3-7). 

Муаллим гьар са тарсуна аялрин сагъламвал хуьнин, абур чпин сагъламвал 

хуьз вердишарунин къайгъуда  хьана к1анда. И месэлаяр гьялун патал  

педагогикадин  амалар жагъурда ва ишлемишда. 

 Чаз тежрибадай аквазва: гзаф муаллимри аялривай суьрейра дуьз ацукьун, 

жаваб гудайла къарагъун, доскадив дуьз акъвазун, к1елдайла  (кхьидайла)   

вилеринни ктабдин (дафтардин) арада 70 см кьван мензил хьун ва маса  

сагъламвал хуьдай шарт1ар кьилиз акъудун истемишзава. Ихьтин истемишунар 

(сифтегьан классра  хьанвай вердишвилер бес яз гьисабна) ч1ехи классра 

тийизвай муаллимарни  ава.  

 Аялрин сагъламвал хуьдай ва  абур чпин сагъламвал хуьз  вердишардай са 

жерге меслятар, насигьатар ва  упражнениярни ава. Абур У-У1 классрин 

учебникра-хрестоматийрани ганва.  

Аялрин сагъламвал хуьдай упражненияр муаллимдивай халкьдин мецин 

эсеррай ва тежрибадай, педагогикадин ктабрай, журналрай ва газетрай къачуз, 

жувавай туьк1уьриз  ва ишлемишиз жеда. 

 Ихьтин  упражненияр У-У1 классра,  аялар машгъуларзавай къугъунар хьиз, 

абурун фикир желбзавай мисалар, миск1алар, тачмажаяр  ва я суалар хьиз, 

ишлемишда. 

Месела,  упражненийрин  са к1ват1алдиз ихьтин кьил гуз жеда: «Иер гада, 

иер руш гьик1 жеда?» Муаллимди гадайривай хабар кьада: 
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– Ваз жувакай иер гада хьана к1андани? 

– Эхь, – жаваб гуда абуру. 

Муаллимди рушаривай хабар кьада: 

– Ваз жувакай иер руш хьана к1андани? 

– Эхь! – рушарни рази я. 

– Низ жувакай иер гада ва я иер руш хьана к1анзават1а, гьада ихьтин 

меслятар кьилиз акъудда ва упражненияр ийида, – муаллимди гьисабда, аялри 

дафтарра кхьида: 

Сад лагьайди, гьар са аял цин дуст жеда: пакамахъ, нисинихъ ва нянихъ 

гъилер чин ва к1вачер чуьхуьда; гьафтеда садра гьамамдиз фида; михьиз 

чуьхвенвай ва уьтуь янавай парталар алук1да. 

Кьвед лагьайди, дуьз акъвазда, дуьз къекъведа, дуьз къаткида  ва дуьз нефес 

ч1угвада. Дуьз акъвазна, юкьван тарцив,  жигеррив михьи нефес къачуз тада. 

Тембекдин гум кутадач. К1валин, классдин  гьава мукьвал-мукьвал дегишарда. 

Пуд лагьайди,  гатуз вац1а, гьуьле чуьхуьда,  бедендиз рагъ гуда, амма куз 

тадач. Зулуз гарукай, хъуьт1уьз мекьивиликай хуьда. Гатфариз  сала, багъда 

к1валахда, т1ебиатдикай лезет хкудда. 

Кьуд лагьайди, гьар юкъуз булахдин, вац1ун михьи яд хъвада. Чайдиз, 

кофедиз гзаф чка гудач. Ички ерли герек авач. П1ап1рус ч1угвадач. Яд къарих 

рекьидалди хъвада. 

Вад лагьайди, фу, хуьрек  жакьвана, яваш-яваш неда. Абур недайла, циз 

хуп1да. Хуьрекдилай гуьгъуьниз салан майваяр (афни, памадур, келем, чич1ек, 

серг..), багъдин емишар (ич, чуьхвер, п1ини, хват…), салан хъчар неда. 

Ругуд лагьайди, гьар са инсандиз гьерекат герек я. Къекъведа, пакамахъ ва 

нянихъ михьи гьавадал сейрда.   

Чун гзаф  миллетрин  республикада, уьлкведа яшамиш жезва: гьар 

миллетдихъни  вичин ч1ал, вичин адетар, вичин  культура, вичин игьтияжар ва 

истемишунар ава.  

Тарсара Дагъустан Республикадикай ва Россиядин Федерациядикай  куьруь-

куьруь малуматар гуз, аялар юлдашрихъ галаз  дуствилелди ва стхавилелди  
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яшамиш жез тербияламишда.  Абур къал-макъал тийиз, къуншидиз гьуьрметиз, 

маса культурадин векилдин амалар эхиз вердишарна к1анда. 

Америкадин алим, психолог ва зари Дейл Карнегидикай (1888-1955) 

малуматар гуз жеда: ада  аялрин мефт1едив к1валахиз тадай рекьер,  аялар чеб-

чпихъ галаз дуст жедай  месэлар ахтармишна ва  «къал-макъал квачир 

алакъаяр» илим арадал гъана. 

   Аялдин рик1е са мурад куьк1уьруьн патал,  мурад кьилиз акъудиз куьмек 

гун патал, ам  са къастунал желбун патал,    адан зигьин хци авун патал  алимди 

«Гьар йикъан манифест» туьк1уьрнава.  

 Гьар са халкьдихъ «къе жедай кар  пакадал вегьемир» мисал ава. Ихьтин 

мисал-насигьат фикирда аваз, алимди аялриз «Гьа и къе!» авун патал ц1уд  

меслят - ц1уд кар (ийидай, ийиз жедай, авуна к1анзавай, авун хийир тир) 

къалурнава. 

    И манифест жагъурна, аялрив кхьиз туна,  ам гьар са аялдив  вичин  

уьмуьрда  ишлемишиз турт1а, хъсан я.  

Анжах муаллимди аялриз лагьана к1анда: «Балаяр, и амалар  зани жуван 

уьмуьрда ишлемишзава, гьавиляй зун жуван рик1ик квай, ният авунвай 

к1валахар вахт-вахтунда тамамариз, кьилиз акъудиз агакьзава). 

    Муаллимди Д.Карнегидин  ктабар жагъурда (абур чи библиотекайра, 

Интернетда  ава), абурукай сад кьванни к1елайт1а,  мадни хъсан жеда. 

    Аялриз гузвай къени, халкьдин адетрал бинелу  тербиядин жанлу 

хилерикай сад хзандин тербия я. Ам к1вале хзанди гузва: аялдиз диде-буба 

к1анарзава, диде-бубадиз –- аял к1анарзава. 

 Хзандин тербия ватандин, мергьяматлувилин, зегьметдин, гуьзелвилин 

тербиядихъ галаз сих алакъада жеда, абур санал, са битав гьерекат хьиз,  кьиле 

фида. Хзандин тербиядик муаллимдин пайни ква: ада хзандин тербияда       

иштиракзава. 

Мектебда кьиле тухудай тербиядин к1валах муаллимди, гьелбетда, аялрин 

диде-бубайрихъ галаз алакъада аваз кьиле тухуда. Абурун, муаллимднни диде-

бубадин, арада авай алакъайри аялдиз таъсирда  ва ам гьамиша «тербиядин 
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кьефесда» кьазва ва классдилай классдалди вилик тухузва, адан  марифат ва 

гражданвилин лишанар артмиш жезва.  

Муаллим  жуьреба-жуьре хзанрай (девлетлу ва кесиб, къуллугъчи ва 

нехирбан) къвезвай аялриз са виляй килигда. Аяларни вири сад туш, гьардаз 

вичин къилих хас я: девлетлудан аялдик дамах хьун, ада ажуздан кефи хун 

мумкин я. Ахьтин аялдин амалрикай диде-бубадиз  хабарда ва надинждаз 

туьнбуьгь авун т1алабда.  

 Литературадин тарсара аялриз гузвай тербия таъсирлуди хьун патал гьар са 

муаллимди диде-бубайрихъ галаз алакъаяр кут1унда ва  вичин к1валах, кьве 

терефдин зегьметни са рекье харжун мурад яз, тешкилда. 

 Ихьтин фикир тежрибалу муаллим И.П. Жаватован ктабдикайни хкатзава.  

Ана мисалрин куьмекдалди ихьтин месэлаяр веревирднава:  

* Ч1ал миллетдин гуьзгуьни я абурни.  

* Чирвилер къуватни я яракьни.  

* Ч1ехи несилрин крар – жегьилриз ядигар.   

* Ширин меци къванни хъуьтуьларда.  

* Вуч цайит1а, гьам гуьда ва мсб.  

     Газетриз ва журналдиз акъатзавай макъалайрай аквазва: чи гзаф муаллимар, 

иллаки яшлу несилдин векилар, тербиядин месэлайрал машгъул я. Еке тежриба 

авай муаллим-методист  Ф.Н.Несрединова  аялар чеб-чпиз тербия гуз 

вердишарун теклифзава.  

      Хайи литературадин муаллимди сифте, тербиядин к1валахдив  эгеч1далди,   

аялдихъ галаз к1валахдай  рекьер веревирдда: 

      * аялдив вичин ва  юлдашрин уьмуьрдикай фикирариз тада; 

      * аялдиз инсанвилин дережадин чешне хкягъиз чирда;  

      * аялдиз акьулдин, зигьиндин, инсанвилин дережа хкаждай рекьер 

къалурда;  

       * аял  вичи-вичиз тербия гудай, вичи-вич вердишардай фикирдал гъида. 
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      Ихьтин темайрай: «Зун зи тербиячи я»,  «Зун гьихьтин тербиячи жеда?», 

«Вучиз закай тербиячи жедач?»  ва маса  темайрай гъвеч1и сочиненияр  кхьиз 

турт1а,   муаллимни аял хъсан нетижайрал къведа.  

      Аялриз гузвай тербия  милли искусстводихъ  (художникри ч1угунвай 

шикилрихъ, гуьмбетрихъ, къапарихъ,  къизилдин, гимишдин ва маса жуьреба-

жуьре багьа  ивиррихъ),  музыкадихъ  (гьавайрихъ, манийрихъ, гимнийрихъ), 

физкультурадихъ, спортдихъ галк1уруни хъсан нетижаяр гуда.  

    Муаллимдивай дамахдивди малумариз жеда: 2016-йис спортдин жигьетдай  

лезги миллет патал лап зурбади хьана -  кьве лезги хци  Абдурагьим (Радик) 

Исаева ва Жавид  Гьамзатова  Виридуьньядин Олимпиадада (Бразилия, Рио-де-

Жанейро шегьер) женгера иштирак авуна, гъалиб хьана, сад лагьай (къизилдин 

медаль) ва пуд лагьай (кишпирдин медаль) чкаяр къазанмишна 

      СССР чук1урна, социализмадин эвез капитализм хкайдалай гуьгъуьниз 

Россиядин Федерациядин  мектебра, абурукай яз лезги мектебрани, тербиядин 

месэлаяр юндикай хкатнава. Ихьтин гьалар аквазвай  зари А.Рашидова кхьенай: 

«Эгер са халкьдивай идеология къакъуднават1а, ам эхир - пехир хьунал къведа. 

Советрин девирда Коммунистрин  партиядихъ инсанрин зигьиндиз тагьсирдай 

мягькем идеология авай. Адахъ галаз  уьлкведа мягькем низам, къайдани  авай. 

Алай вахтунда гьар жуьредин  партияр арадиз гъанва. Амма  халкьдин гегьенш 

къатар рик1ин сидкьидай абурухъ садахъни инанмиш туш. Кьилин себебни ам я хьи, 

жемятдихъ галаз абурун алакъа авач. Абурухъ  инсанар чпихъ инанмишардай идеология 

авач. Алай вахтунда инсанар,  иллаки жегьилар,  дериндай инанмишардай мягькем, 

зигьиндиз таъсирдай идеология арадиз гъун герек я». ( «Лезги газет», 31.01.13).  

     Малум я: диде-бубайриз, муаллимриз, зарийриз ва жемиятдин маса 

къатаризни (чна инал «вири» гаф ишлемишзавач) чи аялар акьуллу, камаллу, 

инсанперес, ватанперес, зегьметдал рик1 алай ва маса къени амалар квай 

инсанар хьана к1анзава. 

     Аялрин  «маса къени амалрик» бязи муаллимри ихьтин хесетар, лишанар, 

гьиссер кутазва: к1еве авайдан (азарлудан, яшлудан, гъил кьадай кас авачирдан  

ва мсб)  язух атун ва адаз куьмек гуз к1ан хьун; набуд юлдашдин язух атун ва 
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адаз куьмек гун; ракьара гьатнавай, хер хьанвай гьайванрин, къушарин язух 

атун, абур   

азад хъийиз алахъун.    

      Аялрин инсанпересвилин гьиссер ахтармишун патал махсус тестер 

гьазурзава ва классда ишлемишзава.  («Учительская газета», 03.11.15).   

     Муаллимди  аялрик к1анивилин ва язухвилин гьиссер, къени хесетар 

кутазва, абур к1еве авайдаз (вагьши гьайвандизни кваз)  куьмек гуз 

вердишарзава. Халкьдин адетар рик1ел гъизва ва абурукай менфят къачузва. 

Месела: яд хъвазвай аялдик, инсандик, гьайвандик, гьатта гъуьлягъдикни 

хуькуьрун къадагъа я;  шарагар галай сик1, жанавур, сев, мирг… ягъун гунагь 

я; циц1ибар ахъайнавай вечрез, шарагар галаз хтанвай кациз  хъуьтуьл чкаяр 

гьазурда ва мсб. 

Литературадин тарсара аялриз гузвай тербиядиз талукь яз,  лагьана к1анда: 

2015-йисуз,  чна винидихъ хабар гайивал, Россиядин Федерациядин 

Президентдин къарардалди  чи уьлкведа Мектебда к1елзавай аялрин гьерекат 

арадал хкиз эгеч1нава. Им лап хъсан кар я:  чи аялриз ва  диде-бубайриз 

гьахьтин  тербиядин меркез герек я.  

Зари Мерд Алиди «Лезги газетда» кхьизва:  «РФ-дин Президнт В.Путинан 

Указдалди чи аялар ва жаванар гьеле мектебра амаз тупламишзавай, 

тербияламишзавай, яни санал агудна, къуватлу ийизвай ц1ийи тешкилат арадал 

хканва. Лугьун хьи, виликан чи пионеррин, комсомолрин жергеяр  гуьнгуьна 

гьат хъийида. 

Амма гьам меркезда, гьам чкайрални акъатзавай хейлин  газетра, 

Интернетда и ц1ийивилиз акьалт1ай ч1улав рангар ягъиз алахъзавайбур т1имил 

авач. Абурук а такьатар чпин гъилевай, яни гьар вуч хьайит1ани майдандиз 

акъудиз алакьзавай сиясатчиярни, журналистарни  публицистарни, зариярни 

квачиз туш. Абурун гьисабрай, ц1ийи  тешкилатди чи аялар мад коммунистрин 

фикир-хиялдин, мурад-метлебдин къайдадиз, системадиз, хкун мумкин я…  

   Эхиримжи 20-25 йисуз ханвай аялар къе  гъиле-к1ваче къуват авай  жегьилар 

я… Абур са карни алакь тийидай,  за са макъалада кхьейвал, «квадарнавай 
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несилар»  я. Чи «демократри» Советрин уьлкве чук1урна, жегьилар тербиясуз 

туна, «тамара тунва»… ИГИЛ-диз фидай йикъал гъанва… 

Тек са кар тайин я: пионеррин тешкилатри аялар агудзавай, 

тербияламишзавай, к1елунал, зегьметдал, спортдал, искусстводал, маса 

хийирлу, эдеблу  крарал желбзавай…» («Лезги газет», 2015-йисан 17-декабрь).   

Шаир Мерд Алидин макъаладикай ихьтин фикир хкатзава: «Эхь, чи аялар,  

жаванар агуддай, абуруз гьукуматдин (къени!)  тербия гудай тешкилат герек я!» 

Ихьтин фикирдал, чаз малум тирвал, гзаф муаллимар, алимар ва аялрин диде-

бубаярни ала.  

Тербиядин нетижа тир аламни чи уьлкведа юндикай хкатнава. 

«Перестройка» лугьудайда неинки Советрин 70 йисан девирда арадал атай 

хъсан адетар (зегьметдал, чирвилерал, искусстводал рик1 хьун, Ватан к1ан 

хьун, инсандин, обществодин вилик жавабдарвал, несилрин гьакъиндай 

къайгъударвал ва мсб) дибдай ч1урна. Гьак1 асирралди чи халкьдиз хас хьайи 

адетарни (гъвеч1и-ч1ехи чир хьун, ватанпересвал, хванахвавал, сад-садан 

къаршидиз фин, т1ебиатдив къадирлудаказ эгеч1ун, нефсинал сергьят эцигун, 

ягь-намус хуьн, чалкечирвал, чиркинвал ва бижвал негь авун ва мсб) терг хьана,  

- кхьизва М.Алиди. - Инсандивай инсанди саки  вири ерияр къакъудна, анжах 

пул к1ват1унин, девлет паталди вири зат1арилай, алакъайрилай ц1ар ч1угунин 

гьиссер артухарна… Чи хуьрера эхиримжи 10-15 йисан вахтунда  диндин, 

алвердин идараяр  мектебрилай гзаф хьанвайла, чун газетра гьи «адетдин 

культурадикай» рахазва? Ихьтин шарт1ара «адетдин алам», «дагъустанвидин  

эдеблувал»  вуч яз кьан?!  Ам гьик1 тайинарин?  Гьи алверчиди  вич эдебсузди, 

дугъри инсанар алдатмишзавайди я лугьуда? Исятда экстрасенсар, аяндарар, 

«вири азарар сагъарзавай»  жерягьар гьикьван хьанва?! Абурун ихтиярда 

гьукуматди хейлин СМИ-ярни тунва, абуру халкьариз чпин «сеансарни» 

къалурзава. Гзафбур абурун ч1алахъни жезва. Бес ибур эдеблубур яни?.. 

Абурун  ч1ехи пай диндиз къуллугъзавай, чпин утагъарни кваз «Аллагьдин 

к1валериз» элкъуьрнавайбур я. Яраб абурукай вуж эдеблуди, вуж эдебсузди 

ят1а? Кьил акъатзавач» («Лезги газет», 25.02.16).  



118 

 

Инсандин  алам ва эдеб,  аял ч1авалай вичин хзандилай ва муаллимдилай, 

хуьрелай ва  шегьердилай чешне къачуна, арадал къвезва. Аялар патал 

муаллимдин суьретдихъ, чешнедихъ ва  гьиссерихъ, адан гьар са камунихъ ва 

гафунихъ  кьет1ен метлеб ава.  

Аялриз муаллимдин гьерекатрай ва вилерай адаз чеб гьикьван к1анзават1а 

аквада. Абуруз  муаллимди  ийизвай  таъсирни гзаф екеди я: диде-бубадиз 

табий тежезвай аял  анжах вичиз тарс гузвай  муаллимдин гафуниз килигда, 

муаллимдин вилик, кьил агъузна, акъвазда.  

Гьавиляй муаллим вичин амалрал ва гьерекатрал (вич аялрин вилера пак 

инсан яз амукьун патал) гзаф мукъаят хьана к1анда. 

     Ихьтин фикирар тестикьарун яз, советрин ч1ехи педагог  А.С.Макаренкодин 

гафар рик1ел хкун кутугнава. Ада лагьанай:  «Аялдиз вири зат1ари: инсанри, 

шейэри, вакъиайри, виридалай вилик ва яргъалди инсанри тербия гузва. 

Абурукай сад лагьай чкадал диде-бубаяр ва муаллимар ала». Ада гьисабзавай 

инсандиз тербия гузвай зат1арик (такьатрик), гьелбетда, сифте нубатда  алам 

(культура) акатзава. Адахъ галаз санал  этика (эдеб) ва эстетика (гуьзелвал) 

гафарни (илимарни) рик1ел  хкана,  абур фикирда аваз,  муаллимди  вичин 

тежриба  хкажда. 

      Аялриз гуьзел зат1ар (ивирар)  акваз, кьат1уз, хкягъиз  уьмуьрдин сифте 

йикъарилай дидеди-бубади, ахпа багъчада  тербиячиди  чирзава. Ивиррик ч1ал, 

литература (шиират, гьикаят) акатзава.  

     Гьайиф хьи, чи бязи хуьрерихъни чешне къачуниз лайихлу алам-культура 

авач, белки, ам ама, анжах  ам эхиримжи йисара гуьнгуьникай хкатзава, ч1уру 

ниятар авайбурун маканриз элкъвезва. Ихьтин гьалариз, гьелбетда, рехъ гана 

виже къвезвач, анжах и кар анжах гьукуматдин идарайрилай алакьда. 

       Хуьруьн алам  хкаждай  рекьерикай  «Лезги газетда» мухбир 

Д.Шерифалиева «Хуьруьн культура гьик1 хкажда?» макъалада  вичин фикирар 

лугьузва. Ада кхьизвайал, сифте нубатда инсанриз  алам,  эдеб гафарин мана 

ачухарна к1анда… Ахпа халкьдин арада гъавурдик кутунин таблигъат тухун 

гегьеншарин… Культурадин идарайрин, библиотекайрин, театрдин  к1валахар 
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гужлу ийида… СМИ-рин гунугрин таъсирлувал хкажин… Шак алачиз, 

культура  авай хуьре экономикани  арадал хкведа. Ихьтин серенжемри 

жемиятдиз руьгьдин кесибвиляй экъеч1из куьмек гуда. («Лезги 

газет»,25.02.16).  

Яшайишда дуьшуьш жезвай хъут1алрай кьил акъудна, муаллимди аялар  

писни хъсандан, эдебдинни эдебсуздан,  ягьдинни намусдин, эдеблуданни 

эдебсуздан гъавурда туна, абурун фикир-фагьумдин, акьул-камалдин, эдебдин 

дережа хкажда.  

     – Чахъ авайди  зурба зари са Етим Эмин туш, – лугьуда муаллимди. – Чахъ 

зарияр гзаф хьана ва гилани ава. Абур вири халкьдиз герек я: абурухъ гьардахъ 

вичин ван, сес, алакьун, мани, ч1ал, фикир, философия  ава Гзаф зарияр хьун – 

им халкь ч1ехиди, къадимди, зурбади хьунин лишан я. 

    Муаллимди, гьар мумкинвал хьайила, аялар литературадин маса векилрихъ 

галаз танишарда,  абурун куьруь эсерар к1елда. 

     Гуьзелвилин тербия гудайла, муаллимди литературадин эсеррикай менфят 

къачуна к1анда. Месела, Лезги Нямета «Гуьзел я!» шиирда кхьизва: 

 

                          Уьмуьр ажеб гуьзел я! 

                          Гуьзел я алем.    

                          Уьмуьр иер са хел я, 

                          Са хел я алем, 

                          Гуьзел я алем! 

 

                         Гуьзелвилив ац1анва 

                         Чилел гьар са кам. 

                         Гуьзелвилив ац1анва 

                         Гьар дере, гьар там, 

                        Чилин гьар са кам.     

                            

   Муаллимдивай малумариз жеда: 
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   - И шиир яргъиди я, адан кьат1 за квез къведай тарсуна к1елда. 

   Ц1ийи тарсуна аялрин рик1ел Л.Няметан «Гуьзел я!» шиирдикай вуч 

аламат1а, рик1ел хкида, ахпа кьат1 к1елда  ва куьтягьда: 

 

                               Уьмуьр ажеб гуьзел я,  

                                Гуьзел я алем. 

                                Уьмуьр гуьзел са хел я, 

                                Са хел я алем, 

                                Гуьзел я алем!  

  

   - Эхь,  уьмуьр гзаф гуьзел я, - лагьана,   муаллимди и куплет аялрив хуралай 

чириз тада.    

    Гуьзелвилин тербия  аялрин бедендин михьивал (гъилер, к1вачер, кьил ва 

беден  чуьхуьн, сарар михьун, парталар чуьхуьн,  абуруз уьтуь ягъун, кикер 

ат1ун ва мсб) хуьнихъ галаз алакъалу авуна к1анда. Аялар гъавурда твада: 

   - Гзаф азарар инсандин михьивал хуьнихъ галаз алакъалу я. Чиркин туп1ар 

сивиз фейила, чиркин яд хъвайила, аялдин руфун т1а жезва, адак жуьреба-

жуьре азарар акатзава. Гьар сад  жуван михьивал хуьнив  гъилер чуьхуьнилай 

эгеч1!    

   Тежрибалу муаллимри  гьахълудаказ  къейдзава: чи акьалтзавай несил  са 

шумуд жуьредин тербиядин (к1валин, мектебдин, куьчедин, телевиденидин)  

бинедал алаз ч1ехи жезва. Телевиденидин аламатар акурла, «Сегьнедин 

гъетериз» яб гайила, инсан т1уб сара кьуна, амукьзава…  Мисалда авайвал, 

къапуна авайди т1уруни кьазва   («Лезги газет», 28.06.18).  

    Телевиденидикай ва иллаки Интернетдикай  чи аялриз  ва жегьилриз еке 

зарар авайди гзаф пешекарри тестикьарзава. Месела, Ш.Айгьунова  «Ч1уру 

гьужумриз акси акъвазин»  макъалада къейдзава: «Чи жегьилар еке хатавилик 

ква» («Дагестанская правда», 26.04.18).   
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    Эхиримжи йисара чи уьлкведа гьар са йис са важиблу месэладихъ, са 

ивирдихъ галк1урун адетдиз  элкъвезва: ик1, месела, 2014-йис культурадин, 

2015-йис литературадин йисар хьана.  

Муаллимди, гьар са гъилевай йис квехъ ят1ани «галк1уруниз»  килиг 

тавуна, гьар са тарсуна  аялрин тербиядиз, эдебдиз  ва аламдиз  дат1ана  фикир 

гуда ва вичин тарсарин нетижаяр хкажда. 

Тербиядин важиблу хилерикай сад халкьарин арада дуствал твазвайди 

(интернациональность) хьана к1анда. «Дуьнья гуьзелвили къутармишда»  гафар 

инкар тавуна, абурухъ  галаз «дуьнья дуствили къутармишда» гафарни лагьана, 

аялриз чирна,  тикрарна, мукьвал-мукьвал  ишлемишна к1анда. 

Гзаф халкьарин макан, гзаф ч1аларин уьлкве тир Дагъустанда  дуствал 

мадни гзаф герек я. Гьавиляй чи мектебра «дуствилин тарсар» тухузва, абур 

Дуьньядин халкьарин ч1аларин йикъаз талукь яз, гузва.  

Месела, ихьтин са тарс жегьилриз Магьачкъалада, Шииратдин театрда, 

гана. Анал къейд авурвал,  инсаниятдин виридалайни багьа хазина дуствал я, ам 

ширин ч1ала (ам дидедин ч1ал я) арадал гъизва. Чна жуван дидедин ч1ал чирна, 

хвена, гегьеншарна, гуьрчегарна к1анда. Дуствилин алакъаяр, тарсар, 

суьгьбетар мукьвал-мукьвал тухун, дидедин ч1ал рик1елай алуд тавун меслят 

хьана. («Лезги газет», 25.02.16).  

Муаллимди хайи литературадин   тарсара   ва классдилай къеце гузвай 

чирвилер ва тербиядин к1валах тарихдихъ, философиядихъ, психологиядихъ, 

логикадихъ, этикадихъ, эстетикадихъ, гигиенадихъ, физкультурадихъ ва маса 

литературадиз  мукьва илимрихъ, учебный предметрихъ галаз алакъалу 

авурт1а, нетижаяр шаксуз мадни деринбур, гегьеншбур ва къиметлубур  жеда. 

Яшайишда икьван зурба дережа  кьазвай муаллимди хайи литературадин 

тарсара аялриз гузвай чирвилерихъни тербиядихъ, гьелбетда, вичин тайин 

мурад-метлеб, тартиб ва нетижа хьана к1анда. 

Ч1ехи педагог Я.Каменскийди лагьайвал,  тербия кваз такьун - им  

инсанрин, хзанрин, гьукуматрин  ва вири дуьнядин кьиникь я» («Учительская 

газета», 27.09.16.). 
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 Алай девирда  аялриз  гузвай тербиядин к1валахдихъ ихьтин  са жерге 

кьет1енвилер хьун лазим я:  

 а)  жегьил несилдиз  тербия гун -  виридалайни къиметлу кар яз гьисабун;   

 б) тербиядихъ, адан вири хилерихъ  са  михьи мурад хьун;  

 в)  тербия чан алай ва чан алачир т1ебиатдихъ галаз алакъала  хьун ва  

гьахьтин шарт1ара  аял ч1ехи авун;   

 г) тербиячи ва тербия къачузвайди сих алакъайра хьун ва сада-сад  

ачухарун, вилик тухун, ч1ехи авун;  

 гъ) тербия хъсан ва пис  шарт1арилай аслу тирди фикирда аваз, тербиядин 

к1валах гзаф хилерикай ибарат хьун;  

д)  тербиядин к1валах, педагогикадин  илим ва тежриба сих алакъада аваз 

тамамарун  лазим я, кхьизва Л.Маленковади («Учительская  газета»,  

27.09.16). 

      Диде-бубади, муаллимди,  мектебди ва жемиятди аялриз гузвай  ва гана 

к1анзавай къени тербиядиз талукь яз лагьана к1анда: чи уьлкведа  гьукуматдин 

къурулуш дегиш хьайидалай гуьгъуьниз  инсанрин ва жемиятдин къилихар,  

амалар ва гьерекатар ч1уру патахъ дегиш жезва;   аялриз гузвай тербия 

жемиятда авай гьаларихъ галаз кьазвач.  

      – Бес вучда? – хабар кьазва муаллимри. – Аялар тапарариз, алцурариз, 

чуьнуьхариз вердишардани? 

      – Ваъ, – лагьана к1анда. – Аялриз инсанпересвилин, ватанпересвилин, 

къагьриманвилин, намуслувилин, зегьметдин, гуьзелвилин тербия герек я.  

     Муаллимдиз гьар са къадамдин кьилиз  ч1ехи алимрин, методистрин ва  

муаллимрин   тежриба, меслятар ва ктабар герек къвезва.  Гележегдикай 

фикирзавай муаллим илимдиз мукьва жез алахъда. Тежрибалу муаллим А. 

Гьажимурадова вичин «Вири – аялриз» шиирда кхьизва: 

                                    Жув нек1еда хьана к1анда, 

                                    Аялдиз нек гун патал. 

                                    Жув, шем хьана, кана к1анда, 

                                    Аялдиз экв гун патал! 
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      Уьлкведа акъатзавай газетра ва журналра хайи литературадин муаллимриз 

ц1ийи-ц1ийи рекьер къалурзава: 

         * гьар са тарс, гьар са предмет маса тарсарихъ ва предметрихъ галаз  

алакъалу жен: аялдиз чирвилер, гьакъикъат битавди яз акван; 

          * техника, электроника, дистанционный к1елун гегьеншдаказ 

ишлемишин; 

* ч1ал ва литература аялрин рик1 алай предметар  ийин; 

* гьар са тарс шаддаказ, аялдин рик1из гьахьдайвал, гун. 

     Аялри, муаллимдин т1алабун яз,  ихьтин жумла жуьшдалди тикрарда ва 

рик1ел хуьда: 

           К1елун – экв, чирвилер – девлет, илим  – рехъ я.Чун гьа рекье ава! 

    Етим Эминан уьмуьрдин ва яратмишунрин рехъ  гьам  аялриз, гьамни 

ч1ехибуруз тербия гудай жигьетдай руьгьдин къени ем я. Абур гьам 

литературадин тарсара, гьамни  классдилай къеце, гьелбетда, сифте чкадал 

хьана к1анда. 

 

                                  Кьвед лагьай кьил 

            У-У1 классра  хайи литературадин методикадин 

                     къайдаяр, амалар ва технологияр 

 

    Чирвал - илимдин бине ва дувулар,  девлет авай зурба сандух ахъайзавай 

куьлег я. Чирвиликай, илимдикай гзаф инсанри: алимри, арифдарри, зарийри, 

сиясатчийри чпин фикирар лагьанва, абуруз еке къимет ганва. 

    Гьеле къадим грекрин  ч1ехи алим-философ Сократа (ам чи эрадал 

къведалди 470-399 йисара яшамиш хьана) лагьайвал, виридалайни зурба хазина 

чирвал, яни илим, я. 

    Чирвиликай, илимдикай ва к1елун-кхьникай  чпин фикирар лезги алимри, 

зарийрини лагьана. Месела, Х1Х асирдин зари Миграгъ Сфи-эфендиди (1770-

1835)  вичин сухтайриз  рик1 алаз ихьтин    жумла тикрардай: «вири таб я, илим 
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- гьахъ». ХХ асирдин зари Кесиб Абдуллагьа  (1875-1934) гьайиф  ч1угунай: 

«Чир хьанайт1а, к1елиз-кхьиз…»  Кесибвиляй аял ч1авуз к1елун-кхьин жагъун 

тавур  Ст1ал Сулейман (1869-1937) уьмуьрлух савадсуз амукьна…  

 Лезгийрин тарихдикай, илимдикай, аламдикай-культурадикай, 

литературадикай, искусстводикай, музыкадикай, спортдикай… «Лезгистан» 

энциклопедияда (Магьачкъала, 2011, 2014) гегьеншдаказ кхьенва. 

    Хайи литература  (ам гьикьван чаз мукьва ва ширин  я!) жуван дидедин 

ч1алал кхьенвай  халкьдин руьгьдин  хазина: ивир, багьа девлет, т1уьн; ч1алан 

художественный  эсеррин  жанлу к1ват1ал; халкьдин руьгьдин  виш йисарин 

девлет я.  

Хайи литература, аял ч1авалай эгеч1на,  к1елна, рик1ел хвена, лазим чкадал 

тикрарна, менфят хкудна, чирна к1анда. 

И къайда к1елуни аялдиз хайи литература дериндай, мукьувай чирзава: ам 

литературадин образованидин иеси жезва. 

 Анжах аял литературадин образование къачуз руьгьламишдай са важиблу 

месэла гьялун лазим жезва, амни аял к1елиз, чирвилер къачуз желбзавай себеб 

(мотив) тайинарун, аялдин кьиле тун я. М.Гьажиеван «Урус ч1аланни лезги 

ч1алан словарда» (1950)  «мотив» гафунин  ик1 ачухарнава:  себеб, делил, 

субут; гьава, макьам.1. 

 Педагогикадин илимда мотивация гаф гзаф ишлемишзава, адахъ  мотив 

гафунин мана ава. 

У-У1 классра к1елзавай аялар гъавурдик кутада: абуру чеб хайи халкьдин 

ч1ал, адетар, тарих ва литература чизвай, ватан ва халкь к1анзавай,   савадлу ва 

эдеблу, марифатлу ва къагьриман инсанар хьун патал  хайи литературадин 

эсерар к1елзава ва чирзава, хайи литературадин образование къачузва. 

Хайи литература мектебда чирунин бинеда к1елдай ва чирдай эсерар, абур 

чирдай методика ва хкуддай тарс-менфят ава. Гьи классда вуч к1елдат1а, 

аялриз хайи литературадикай гьихьтин образование гудат1а винидихъ 

къалурнава. 
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Муаллимдиз программада къалурнавай ва учебникрик-хрестоматийрик 

акатнавай эсеррилай къерехдай вичиз хуш хьайи, аялриз чирун лазим акур 

эсерарни ишлемишдай, хуш тахьабур хкуддай (!) ихтияр ава. 

Методикадин сифте истемишун -  программади къалурнавай ва муаллимди 

хкянавай эсерар ихьтинбур жен: 

* гьар са эсерди аялриз  яшайишдин гьакъикъат, дуьз,  михьи шикилар 

къалурин; 

* гьар са эсерди  аялриз дуьз, къени, т1ебии, эдебдин ва ватанпересвилин   

тербия гун; 

* гьар са эсер  аялрив алатай ва алай вахтар сад-садав гекъигиз, фагьум гуз 

ашкъиламишдайбур жен; 

* гьар са эсер аялдив фикириз, вервирдериз ва вичин фикир лугьуз ашкъи 

кутазвайди жен; 

* гьар са эсер аял, акьуллу ва къени тербия авай инсан яз, вилик тухузвайди,  

 ………………………………………………….. 

1. Гьажиев М.М. Урус ч1аланни лезги ч1алан словарь. - Магьачкъала, 1950. 

ч1ехи ийизвайди жен. 

Чирвал гьак1 арадал къведач, ам къачун патал  савадлу инсанди жагъурдай, 

къачудай, хкядай, кьиле хуьдай, тежрибада ишлемишдай рекьер, хуьлер ва 

амалар ишлемишда. Абуруз санлай методика лугьуда. 

    Методикадин къайдаяр ва  амалар, малум тирвал, кьве чкадал пай жезва: 

           а) адетдинбур (фадлай адет хьанвайбур); 

           б) ц1ийибур (техникадихъ галаз алакъалубур, адетдин туширбур). 

     Ц1ийибурни кьве чкадал пай жезва:  ц1ийибур ва лап ц1ийибур.  

     Ц1ийи къайда яз,  тежрибада, месела,  тестар ишлемишун  гегьенш жезва. 

Тестар ихьтин уламра ишлемишиз жезва:  

           а) ц1ийи тема чирддайла; 

           б)  ц1ийи  тема  чир хьайивал ахтармишдайла;  

           в)  кварталдин эхирда ва мсб. 
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     Муаллимдиз методикадин къайдаяр, амалар ва технологияр чир хьун, 

абурукай  хайи литературадин  тарсара лазим къведайбур  хкягъун ва нубат-

нубатдалди ишлемишун  лап важиблу ва четин месэла я. 

     Методикадин технологияр -  тарсуна ишлемишзавай методикадин 

къайдайринни амалрин к1ват1алар - жуьреба-жуьребур жеда. Абурук, месела, 

ихьтибур акатзава:  

      а) малуматринни рахунрин (ИКТ - информационно-коммуникативный)  

технология; 

      б) компьютердин куьмекдалди чирвилер гузвай технология; 

      в) модулдин къайда   ва  мсб. 

 Чун жува кхьизвай ва чапдай акъудзавай  методикадин макъалайра ва 

ктабра  лезги  литературадин тарсара ишлемиш жедай къайдайрал, амалрал ва 

технологийрал акъваззава, муаллимриз жуьреба-жуьре меслятар гузва. 

    Илимда ва тежрибада методикадин къайдаяр, амалар ва технологияр гзаф 

ава, абурун кьадар къвердавай мадни гзаф жезва.         

       Методикада ва тежрибада малум  къайдайрикай, амалрикай  ва 

технологийрикай  У-У1 классра хайи литературадин тарсара ишлемиш жедай  

къайдаяр ва амалар  хкягъун ва гьа ибур  ишлемишиз  жеда лугьун четин, 

кьилиз акъат тийидай, хийир авачир  месэла  я.  

      Кар ана ава хьи, гьа са къайда ва я амал, месела, к1елун (адахъ са шумуд 

жуьре ава) гьам 1-классда, гьам 5-классда, гьамни 11-классда ишлемишиз жеда.  

     Муькуь патахъай, чна алатай йисара тамамарай  илимдинни ахтармишунрин  

к1валахра (абур У-Х1 классра шииратдин, гьикаятдин, драмадин  ва маса 

эсерар чируниз талукь тир) ва печатдай акъатай макъалайра ва ктабра 

муаллимриз методикадин къайдайрикай ва амалрикай  суьгьбетава, абур жуван 

тарсара мукьуфдивди ишлемишун меслят къалурзава.1.  

      Гъиле авай к1валахда ва къвезмай ахтармишунрани литературадин  

методикадин къайдайрикай, амалрикай ва технологийрикай мад ва мад рахун 

герек къвезма. 
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      Ик1 У-У1 классра гьар са тема чирдайла  ишлемишун теклифзавай  

къайдаяр,  амалар ва технологияр абуруз талукь меслятар, фикирар ва 

илимдинни методикадин жуьреба-жуьре  къачунвай мисалар тикрар хьун 

т1ебии кар я. 

    Муаллимдиз, вичи к1валахдай ва я к1валахзавай классрилай аслу тушиз, 

вири  1-Х1 классра, гьатта педагогикадин училищейра ва колледжра, 

инститтура ва  университетрани кваз, литературадин методика, методикадин 

къайдаяр, амалар ва технологияр  чир хьана к1анзава. 

   Литературадин эсерар дериндай ва мягькемдаказ чирун мурад яз, 

методикадин къайдаяр, амалар ва технологияр хкядалди, абур фагьумдалди 

ишлемишиз эгеч1далди, муаллимди сифте нубатда вичин вилик, суьрейрихъ, 

ацукьнавай аялрикай фикирна, ихьтин суалриз жавабар жагъурна к1анда: 

     * Зи вилик гьихьтин аялар ацукьнава? 

     * Абуруз к1вале, сифтегьан классра  гьихьтин чирвилер хьанва? 

     * Абуруз гьихьтин  тербия ганва?  

     * За абуруз гьихьтин артухан чирвилер гун?      

…………………………………………… 

    1.Акимов Къ.Х. Лезги литературадин методика. У-Х1 классар. - 

Магьачкъала, 2013. 

   * Абур ц1ийи чирвилер къачуз гьазур яни? 

   * Абурухъ гьахьтин мейилар, гьиссер, ялунар ава? 

     Муаллимди  дуьняда т1вар-ван авай алимри, зарийри, муаллимри 

(Я.Коменский, А.Гьасан-эфенди, К.Ушинский, К.Макаренко, Д.Карнеги, Я. 

Корчаг, В.Сухомлинский ва мсб)  тербиядикай лагьанвай фикирар, къиметлу 

меслятар ва  гафар рик1ел хкида ва абурукай менфят къачуда. 

     Гьеле къадим девирда, кьве агъзур йисалай гзаф вахт вилик, Италияда  

яшамиш хьайи  ч1ехи алим, зари ва рахунрин устад  Марк Туллий Цицерона 

лагьанай, бес  инсандин мефт, лежберди чил хьиз, цана, чинал гъана,  къени 

авуна, ишлемишна к1анда. Гьа и  къайда  гьар са муаллимди вичин аялрин 
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мефтни къени авуна, чирвилер къачудай, чирвилер кьадай, чирвилер 

ишлемишдай  гьалдиз гъана к1анда. 

     Тербия гунин к1валахни муаллимди, винидихъ лагьайвал,   гьар юкъуз, гьар 

тарсуна, чирвилер къачунихъ галаз санал,  кьиле тухуда.                                                               

   У-У1 класссра фольклордин ва литературадин эсерар  чирзавай тарсар  

методикадин жигьетдай  кьет1енбур, адетдин  тарсарилай  тафаватлубур, 

еридиз девлетлубур хьун,  аялриз дерин чирвилер ва тербия гузвайбур хьун 

лазим я.  

    Вичин гьар са тарс ихьтин мураддив агакьун патал муаллимди ч1ехи 

алимрин, педагогрин, психологрин  ва методистрин  (Л. Выготский, А. 

Данилов, Л. Занков, Е. Ильин, А. Липаев, К. Мальцева,  М. Скаткин ва мсб.) 

меслятар ва теклифар (абурукай чун  алатай к1валахра раханва) фикирда  кьада,  

методикадин къайдаяр ва амалар, ц1ийи технологияр ва адетдинни техникадин 

такьатар,   советрин педагогикадин ва методикадин   тежриба  ишлемишда. 

Инал лагьана к1анда: алай девирдин магьшур алим-педагог М.Богуславскийди 

советрин девирдин педагогикадиз еке къимет гузва: «Советрин педагогикади 

муаллимрик агалкьунар къазанмишиз  лувар кутазвай,  руьгь кутазвай».   

     Ихьтин фикирдал чунни ала: советрин девирдин педагогикадин ва 

методикадин  къиметлу ахтармишунар, гьукуматди образованидин ва илимдин 

гьакъиндай   ч1угвазвай къайгъударвал себеб яз, Дагъустандин милли мектеб  

ХХ асирдин илимдинни-методикадин дережадив агакьна. Адан таъсир  

«перестройкадин» вахтунда ва адалай кьулухъни гьиссзавава, мадни  яргъалди 

давам жеда. 

     Литературадин методикада (чи фикирда урус, лезги ва дуьньядин 

литературайрин методикаяр  ава) аялриз чирвилер гудай са жерге къайдаяр 

арадал атанва.  Абур адет хьанвайбур ва ц1ийибуруз пай жезва.  

     Адет хьанвай къайдайрик акатзава: 

    1) суьгьбетдин къайда; 

    2) текст  устаддаказ к1елиз чирдай къайда; 

    3) текст баянар галаз к1елдай къайда; 
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    4) эсер анализ ийидай къайда; 

    5) ч1ал гегьеншардай къайда; 

    6) къачур чирвилер ахтармишдай къайда; 

    7) къачур чирвилер тикрардай къайда ва мсб. 

      Ц1ийи къайдайрик акатзава: 

    а) четин месэлаяр гьялдай къайда; 

    б) чирвилер кьакьан дережада аваз гудай къайда; 

    в) программайрал бинелу къайда (машинар галай программайрин 

къайда  ва машинар галачир программайрин къайда); 

    г) модулрин (ч1укарин  ва чешнедин) къайда; 

    гъ) кейсдин (са месэла  гьялзавай)  къайда;  

    гь) гьуьжетрин (дебатрин)  къайда; 

    д) проектрин  къайда ва мсб.1. 

И къайдайриз «ц1ийибур» лугьузват1ани, абур  акьван жегьилни туш:  

ц1ийи къайдайрин яшар дуьньядин литературайрин методикайра 50 йисалай 

виниз алатнава; абурукай чун лезги литературадин методикада  алатай асирдин 

70-йисарилай рахазва. 

       Методикадин адетдин ва ц1ийи къайдайриз талукь малуматар чна жуван   

…..…………………………………………………… 

1.«Учительская газета», 21 августа 2012 г.  

 

макъалайра  ва ктабра ганва, са бязи фикирар и к1валахдани лугьузва. 

       Месела, модулрин къайдадин бинеда чешне патал эсердин  ч1ук, текст  ва 

абурун анализ эцигзава, аялри вири эсер, вилик квай ч1укунилай чешне 

къачуна, анализ ийида. 

       Модулрин къайдадин бинеда ихьтин шарт1 ава: ц1ийи чирвилер къачун,  

аялрин гьерекатар  чеб гъавурда аваз активни хьайила, регьятдаказ вилик фида; 

аялрин гьерекатар акатайвал тежен, абур са татибда авайбур ва тамамбур жен. 

      Проектрин  къайдадин мурад ихьтинди я:  аялриз къулай  шарт1ар 

тешкилин,  абуру чирвилер  жуьреба-жуьре чешмейрай гуьгьуьллувилелди 
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къачун ва чпин к1валахра ишлемишун. И къайда фадлай адет хьанвай «класс-

тарс» къайдадиз   мукьва я, адаз акси туш. 

     Инал къейдна к1анда: т1ебиатда, яшайишда,  илимда ва методикада ц1ийиди 

куьгьнедан винел, куьгьнеди вилик финин нетижа яз, арадал къвезва. Гьавиляй 

лугьузва: ц1ийиди рик1елай хъсан алатнавай куьгьнеди я. 

         Методикадин къайдаяр, амалар ва технологияр, абурун вилик аялри чирна 

к1анзавай гьукуматдин программа (малуматар, баянар, рекъемар, эсерар  ва 

мсб) квайла, муаллимдиз лазим жезва ва  тежрибада кардик акатзава. 

Муаллим, винидихъ лагьайвал, хайи литературадин тарсариз  ц1ийи 

к1елунин йисан вилик гьазур жеда. Ада вичин кабинетда ва я  столдихъ  сифте 

нубатда  ихьтин месэлайриз фикир гуда ва абур кьилиз акъудда: 

* хайи литературадин программадихъ, У-У1 классрин учебникрихъ-

хрестоматийрихъ галаз  мукьувай таниш жеда; 

*  гьи классра  гьи зарийрин гьи эсерар чирзават1а тайинарда; 

*  абур чирун патал  У-У1 классра шумуд сят вахт харжзават1а 

тайинарда; 

*  илимдинни методикадин ктабар ва пособияр (лезги, Дагъустандин  ва 

урус  литературайриз талукь, лезги ва урус ч1аларал акъуднавай)  жагъурда ва 

к1елда, абурун сиягь туьк1уьрда;  

* алай девирдин педагогикада ва методикада арадал атанвай, теклифзавай 

ва к1венк1вечи  мектебра ишлемишзавай   ц1ийи амалрихъ, къайдайрихъ ва 

технологийрихъ галаз таниш жеда, абур жуван методикадик кутун ниятда;  

* жуваз бегенмиш хьайи, жувалай алакьдай ва жува тарс гудай аялрин  

дережадив кьадай  хьтин   амалрин, къайдайрин ва технологийрин т1варар ва 

куьруь мана  дафтарда кхьида. 

Рик1ел хуьда: вич алай девирдин муаллим яз гьисабзавай,  вичин 

зегьметдин ери хкажиз к1анзавай муаллимди, илимдар инсандиз фадлай 

хьанвай адет тирвал,  гьар йисуз ц1ийи газетар ва журналар («Лезги газет», 

«Самур», «ЧиРагъ», «Алам», «Дагъустандин муаллим», шегьердин ва я 
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райондин газетар) кхьида, к1елда ва абурун чинриз акъатзавай материалрикай 

жуван тарсара менфят къачуда.  

Муаллимдин столдал, гьелбетда,  урус литературадиз талукь 

(«Литература ва школе» ва «Уроки  литературы»), педагогикадин, 

психологиядин ва маса    журналар,  компьютер ва Интернет («Дагъустан», 

«Азербайжан», «Лезгияр», «Кавказ»  ва маса сайтар, программаяр к1елиз 

жедайвал)  хьана  к1анда. 

Малум тирвал, ихьтин гьазурвили ва муаллимдиз техникадин такьатри 

гузвай еке  мумкинвилери тарсунин къурулушни арадал гъизва: алатай девирра 

арадал атанвай ва тежрибада фадлай тестикь хьанвай къурулуш (тарс тешкилун, 

к1валин к1валах ахтармишун,  алатай тарсуна  чирай  эсер хабар кьун, ц1ийи 

эсер к1елун ва чирун, к1вализ тапшуругъ  гун  ва тарсунин нетижаяр кьун)  

дегиш жезва ва арадал ц1ийи девирдин истемишунриз  жаваб гузвай къурулуш 

къвезва. 1. 

Тарс, къадим вахтарилай дуьньяда кьабулнавай адет яз, лезги  мектебда  + 

аялриз чирвилер ва тербия гудай кьилин  рехъ   я, ам гьак1 яз амукьзава. 

………………………………………………. 

1.Акимов Къ.Х. Школада лезги литература чирунин методикадин 

месэлаяр. – Магьачкъала, 1983; Лезги литературадин методика. – 

Магьачкъала, 2013.  

 

Тарсунин жуьреяр дегиш хьун ва гзаф хьун, адан къурулушдик ц1ийи  

уламар ва  амалар (тарс  ц1ийи тема чирунилай башламишун, ТСО, компьютер 

ва интерактивный доска ишлемишун, текст анализ авун, аялар чпиз ц1ийи 

чирвилер жагъурунал машгъуларун,  к1вализ  аялар чирвилерал машгъулардай  

тапшуругъар гун)  акатун  дуьньяда  илим ва техника вилик  финин, 

муаллимрин ихтиярда техникадин жуьреба-жуьре такьатар хьунин ва  аялрин 

зигьин хци хьунин нетижа я. 

У-У1 классра шиирар, гьикаяяр, поэмаяр ва маса  ч1ехи эсеррин 

(повестдин ва драмадин) ч1укар чирзавай тарсари гьам фадлай адет хьанвай 
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илимдинни методикадин, гьамни к1елзавай эсеррин  жанрайриз талукь 

истемишунриз жаваб гун лазим я. 

 Ихьтин истемишунрин сад лагьай жуьредик акатзава: 

  - гьар са тарсунихъ вичиз хас къурулуш хьун ва ам алатай, къвезмай 

тарсарихъ галаз алакъада хьун; 

  - тарсара методкадин ц1ийи къайдаяр ва амалар, ц1ийи технологияр 

ишлемишун; 

  - аялрин  фикир-фагьум, кьат1унар, зигьин,  гуьзел гьиссер гегьеншарун; 

  - аялриз ахлакьдин, ватанпересвилин, инсанпересвилин, зегьметдин ва  

гуьзелвилин тербия гун ва мсб. 

Истемишунрин кьвед лагьай жуьредик акатзава: 

  - программадик квай  гьикая ва я повестдин ч1ук  к1елун; 

  - эсердин мана аннамишун; 

  - ч1ехи эсердиндин ч1укар устаддакказ к1елиз ва  суьгьбетиз чирун; 

  - эсердин жанрдикай илимдин малуматар чирун; 

  - к1елзавай эсердин жанрдин кьет1енвилер тайинарун; 

  - гьикаядин сюжет тайцинарун; 

  - эсердин   композиция ачухарун; 

           - гьикая анализ авун; 

  - эсердин ч1алакай рахун;  

  - эсердикай аялри чпин фикирар лугьун; 

  - эсердин  хъсан, къиметлу терефар къулурун; 

  - эсердин эксуьк (аялриз хуш тахьай) терефар къалурун; 

  - эсердиз къимет гун ва мсб. 

Ихьтин меслятар ва  истемишунар муаллимди вичи гузвай тарсарин ери 

алцумзавай уьлчме яз кьабулда ва абурал к1евелай амалда. 

У-У1 классра хайи литературадин  тарсар жуьреба-жуьребур жеда, 

абурун  кьадарни йис-сандавай  артух жезва. 

 Ихьтин кар – методикадик гьерекат акатун алай девирдилай,  илимдинни 

методикадин истемишунрилай, муаллимдин  ихтиярда авай техникадилай, адан  
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куьмекдиз къвезвай к1венк1вечи тежрибадилай (Интернетди муаллимдиз вири 

дуьньядихъ галаз рахадай, илимдин ва тежрибадин ц1ийи агалкьунрикай 

хабардар жедай мумкинвал гузва)  аслу жезва. 

Илимда тарсарин жуьреяр арадал гъидайла, тестикьардайла ва 

теклифдайла, литературадин алимар ва методистар жуьреба-жуьре терефрихъай 

эгеч1зава. 

 Месела, сад лагьайбуру  аялриз чирвилер гунин кьет1енвилер, кьвед 

лагьайбуру – предметдин кьет1енвилер, пуд лагьайбуру – чирзавай жанрдин 

кьет1енвилер  ва мсб фикирда кьазва. Гьавиляй  литературадин   методикада 

тарсарин жуьрейрин кьадар 20-далай алатзава.  

У-У1 классра  хайи литературадин ихьтин жуьредин  тарсар гуз  ва  

тежрибада ишлемишиз жеда: 

а) сифте тарс -  лезги  литературадикай, адан жуьреба-жуьре  эсеррикай 

суьгьбет; 

б)  шиир ва я гьикая  устаддаказ к1елун; 

в)  гьикаядин мана суьгьбетун; 

г)  гьикая  анализ авун; 

д)  эсердин жанрдиз талукь илимдин малуматар чирун; 

д)  изложение ва я сочинение кхьин;  

е)  нетижаяр кьадай тарс. 

Тарсарин и вири жуьреяр муаллимдивай вичи тарс гузвай ч1ехи  

классрани, месела, повесть хьтин ч1ехи эсерар, абурун ч1укар к1елдайла ва 

чирдайла,  ишлемишиз жеда.  

У-У1 классра литературадин эсерар, адан тарихдикай ва илимдикай  

куьруь малуматар  чирзавай тарсари,  методикадин ц1ийи къайдайрал, амалрал 

ва технологийрал бинелу хьана, ихьтин са жерге истемишунриз  жаваб гун 

лазим я:   

* гьар са тарсуна аялриз жезмай кьван гзаф чирвилер (программади ва 

гьукуматдин  уьлчмейри къалурнавай, абурулай къерехдайни)  гун, хабар 

кьадайла, программадал бинелу хьун;  
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*  гьар са тарсуна аялрин дидедин ч1ал гегьеншарун; 

* аялриз гузвай тапшуругъар абурун кьат1унар гегьеншарзавайбур, 

фагьум-фикириз тазвайбур, зегьмет ч1угваз хуш гъизвайбур  хьун; 

* гьар са тарсуни аялрик художественный эсер,  хайи ч1ал ва литература 

к1ан хьунин гьиссер кутун; 

* аялрик литературадин  эсерар, абурун ч1укар  дуьздаказ, устаддаказ, 

гьисс кваз к1елдай вердишвилер кутун; 

* аялар литературадин эсерар теснифунал желбун, абурук теснифунин 

вердишвилер кутун, абурун алакьунар  гегьеншарун; 

* литературадин эсерарар чирзавай гьар са тарсуна аялриз ахлакьдин,  

инсанпересвилин,  ватанпересвилин, гуьзелвилин тербия гун. 

Классда тухузвай к1валах, шак алачиз, классдилай къецени давамарна, 

адакай менфят хкудна  к1анда. 

И истемишунар фикирда кьуна, муаллимдивай тарсарин бинеда жуьреба-

жуьре планар эцигиз ва аялриз  тамам чирвилер гуз жеда.  

Илимда ва тежрибада  дуьшуьш жезвай планар умумиламишна, алай 

девирдин истемишунрив кьазвай  планар арадал гъида, абурал  амал ийиз жеда. 

Нетижада  тарсар аялар желбдайбур, абуруз дерин чирвилер гузвайбур жеда. 

Муаллимни  вичин мураддив  регьятдаказ агакьда. 

Месела, ихьтин план ишлемишиз жеда: 

1. Муаллимдин суьгьбет (алатай тарсунин темадикай, литературада 

хьанвай ц1ийивилерикай, абур ц1ийи темадихъ галаз алакъалу тирвиликай, 

ц1ийи тарсунин мурадрикай). 

2. Ц1ийи тема малумарун ва ачухарун: 

       а) эсердикай куьруь суьгьбет;  

       б) эсердин са ч1ук муаллимди ва аялри к1елун; 

       в) четин гафарин ва ибарайрин гъавурда тун; 

       г) эсердин сюжет ва композиция тайинарун; 
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       д) эсерда кьиле физвай вакъиаяр ва  гьерекатар  хуьре ва я шегьерда 

хьайи вакъиайрихъ ва гьерекатрихъ, ахлакьдин ва  тербиядин месэлайрихъ 

галаз алакъалу авун. 

3. Аялар ц1ийи темадин гъавурда гьик1 акьунат1а ахтармишун. 

4. К1валин к1валах ахтармишун. 

5. К1вализ тапшуругъ гун. 

6. Тарсунин нетижаяр кьун ва аялриз вири тарсуна иштирак авунай 

къиметар эцигун. 

Лагьана к1анда, и пландик муаллимдивай, вичин классдин ва гузвай 

тарсунин кьет1енвилер фикирда кьуна, дегишвилер кутаз жеда: 

- пландин пунктарин чкаяр дегишарда;  

- гьар пунктуниз серфзавай вахтунин кьадар гзаф ва я т1имил ийида; 

- ц1ийи пуктар кухтада. 

Пландин сад лагьай пункт – муаллимдин суьгьбет – гегьенш мана квайди, 

фактаралди  девлетлуди, аялрин фикир желбдайди, ц1ийи  малуматар квайди ва 

программадилай къецяй  чирвилер  гузвайди хьана к1анда. 

Муаллимдин суьгьбет яргъиди ва  я куьруьди, са сефер авун 

куьтягьзавайди ва я са шумуд паюникай ибаратди (тарсунин сифте кьиле, 

юкьва ва я эхирда ийизвайди)  хьунни мумкин я. 

Муаллимдин суьгьбетддай  У-У1 классра к1елзавай аялриз  лезги 

литературадин тарихдикай, жуьреба-жуьре  жанрдин эсерар  арадал атуникай, 

лезги зарийрин эсеррикай, Октябрдин инкъилабдин нетижайрикай, 

Коммунистрин партиядин ва Советрин гьукуматдин милли сиясатдикай, абурун 

къайгъударвиликай, лезги литературада гьикаятдин эсерар: гьикаяяр, очеркар 

ва повестар пайда хьуникай хабар жеда.  

Нетижада аялриз ХХ асирда, Дагъустанда Советрин власть хьайи 1920-

1990-йисара, милли литература, культура, искусство ва  музыка йигин 

камаралди вилик фейиди чир жеда.  

 ХХ1 асирдин эхирда Россияда общественно-политиический къурулуш 

дегиш хьайила (социализм чук1урна, адан чкадал капитализм хкана), 
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гьукуматди милли ч1аларин ва литературайрин къайгъу ч1угун хейлин  яваш 

хьайиди делилралди субутарда.  

 Муалимди гъизвай  мисалар ва делилар аялри хиялдай  чпин хайи хуьре 

хьайи ва авай гьаларив  гекъигда, тайин тир нетижаяр хкудда, къейдер ийида.  

Муаллим, вичин  суьгьбетдихъ еке метлеб авайди фикирда кьуна, адаз 

вилик амаз гьазур жеда: литературадин михьи ва гуьзел ч1алал рахада, ц1ийи 

делилар ва малуматар ишлемишда,  аялриз савадлувилин, меденивилин ва  

илимдарвилин чешне, вичин чирвилерин дережа  къалурда. 

Муаллимдин чирвилерин кьакьан дережа – аялар патал гьам чешне, 

гьамни шадвал я.  

Малум кар я: гзаф чирвилер авай, вичин предмет к1андай муаллимдиз 

аялри гьуьрметда, авачирдаз – гьуьрметдач. 

Суьгьбет методикадин илимда гегьенш мана авай думан-термин я:  

*  эгер муаллимди тарс суьгьбетдин къайдада гузват1а,  суьгьбет – 

чирвилер гудай къайдайрик акатзава;  

* эгер муаллимди тарсуна суьгьбет сад-кьве  сеферда ишлемишзават1а, 

суьгьбет – чирвилер гудай амалрик акатзава.  

Амай са бязи къайдаярни, суьгьбет хьиз, амалдин ролда ишлемишун 

мумкин я. 

Суьгьбетдин вахтунда муаллимди ТСО-дикай (техникадин алатрикайни 

абурухъ галай такьатрикай) менфят къачуда:  

* шикилар, ктабар, картаяр къалурда;  

* диафильмайриз, диапозитивриз ва я кинофильмайриз ч1укариз килигда;  

* магитофондилай заридин рахунриз ва я артистдин манийриз яб гуда;  

* телевизор кутада ва я видеодай лазим кадрияр къалурда; 

* интернет ишлемишда. 

Гьикаятдин эсерар чирдайла, суьгьбетдилай гъейри,  методикадин ихьтин 

амаларни ишлемишиз жеда: 

* гьикая ва я адан ч1ук  муаллимди ва я дикторди  магнитофондилай  

чешнелудаказ к1елун;  
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*  текст аялри, чешне фикирда кьуна, к1елун (У-У1 классра устаддаказ 

к1елунихъ ихьтин  жуьреяр ава: ван акьалтна к1елун, ч1укариз пайна к1елун,  

ролриз пайна к1елун, хордалди к1елун, тади кваз к1елун ва мсб; эхиримжи   

амал ишлемишдайла, аялди са минутда к1елна к1анзавай гафарин кьадарар 

вилив хуьда); 

*  аялрин к1елуник квай гъалат1ар къалурун ва абур  туьк1уьр хъийиз 

куьмек гун; 

*  ц1ийи ва четин гафарин манна чирун ва абурун винел к1валах тухун; 

*  эсердин  ч1ук (т1ебиатдин шикил, игитдин монолог ва я маса метлеблу 

ч1ук) хуралай чирун; 

*  эсердин мана суьгьет авун (ахъаюн); 

*  эсердин мана суьгьетдай план туьк1уьрун (ихьтин план куьруьди ва 

яргъиди жеда); 

*  эсер гьялун: адакай аялри чпин фикирар лугьун, къени 

(положительный) ва ч1уру (отрицательный) терефар жагъурун ва къалурун; 

* эсердай кхьинрин к1валахар тамамарун: 

        - суалриз жавабар кхьин; 

        -  изложенияр кхьин;  

        -  сочиненияр кхьин; 

*  эсердай творческий к1валахар тухун: 

        -   эсердиз къимет гун – рецензия кхьин;  

        -  эсердин эхир давамарун;       

        -  эсердин эвел дегишарун; 

        - эсердин эхир дегишарун; 

        -   к1елай эсердиз ухшар авай эсер теснифун. 

Методикадин гзаф амалар гьам хуралай, гьамни кхьена тамамриз жеда. 

Абур тамамардайла, тарсар  аялрин фикир желбдайбур, таъсирлубур ва  

менфятлубур хьун мурад яз,   муаллимди адетдин (ктабар, шикилар, картаяр ва 

мсб) ва техникадин такьатар (фильмоскоп, эпидиаскоп, диапроектор, 

магнитофон, электропроигрываетль, радиоприемник, киноаппарат, телевизор ва 
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мсб) ва абур патал герек тадаракар (диафильмапяр, дипозитивар, эпифильмаяр, 

грампластинкаяр, магнитдин лентинал авунвай кхьинар, радиопередачаяр, 

кинофильмаяр, телепередачаяр ва мсб.) ишлемишун лазим я.  

Техникадин алатри, месела, диапроекторди  муаллимидиз тарсуна 

жуьреба-жуьре шикилар къалурдай мумкинвал гузва.  

И кардикай ва урус литературадин муаллимрин тежрибадикай  менфят 

къачуна,  тарс-сиягьат тешкилиз ва кьиле тухуз жеда.  

Тарс-сиягьат  патал, месела,  Дагъустандин тарихдин музейдин шикилар 

ишлемишиз жеда. 

 Ихьтин шикилар муаллимдивай лезги зарийрин к1валера- музейра, 

Дербент ва Магьачкъала шегьерра, тарихдинни литературадин метлеб авай 

чкайра фотоаппаратдай яна, гележегдин тарсара  ишлемиишиз жеда. 

Вири жуьредин тарсарин кьилин мурадрикай, ишлемишзавай 

методикадин къайдайрикай  сад аял фикириз, яни  к1елайди веревирд ийиз, 

фагьумиз, аннамишиз, адакай тарс хкудиз, къимет гуз, ц1ийи фикир арадал 

гъиз, вердишарун хьана к1анда. 

 Фикириз чирун - анализдиз мукьва, анжах адалай вине авай къайда я: 

к1елай эсер аялди, бегьем фикир тагана, анализ авун мумкин я; фикир ийиз 

вердишарун, фикир ийиз тун - им мефт1един (акьулдин) гьерекатар картик 

кутун, абур арадал гъун, ишлемишун ва са нетижадал гъун  я. 

Педагогикади ва методикадини аялар к1елай эсердикай фикириз, 

веревирдер ийиз  вердишарун истемишзава.  

И темадиз талукь  ктабарни ава.  

Гзаф ктабар урус ч1алал акъатнава, муаллимди к1елна ва къалурнавай  

къайдаярни амалар вичин тежрибада ишлемишайт1а, хъсан кар жеда. 1. 

Гила муаллимдин куьмекдиз компьютер ва Интернетни къвезва, атанва. 

Абур ишлемишун патал  кьет1ен методика  ва  аялрин сагъламвилиз зарар 

тахьун патал мукъаятвал герек я. 
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Техникадин такьатрикай менфят къачунин  рекьелди  жуьреба-жуьре 

жанрайрин эсерар  чирзавай тарсар алай девирдин методикадин дережадиз 

акъудиз жеда. 

Муаллимди винидихъ къалурнавай методикадин амалар ва къайдаяр, тежрибада 

адет хьанвай  ва техникадин такьатар, интерактивный доска, компьютер ва 

Интернет,   ц1ийи тарсунин темадихъ  ва чеб-чпихъ галаз кьадайвал, к1ват1ал-

к1ват1ал хкяна, ишлемишдайла, методикадин технологияр арадал къвезва, 

абур мад ва мад, дегишвилер кутун хъийиз,  хийирлувал артухариз,  

ишлемишиз жеда. Ик1 муаллим малум къайдаярни технологияр вичин  

чирвилерив ва алакьунрив кьадайвал дегишарна ишлемишиз,   вичин тарсарин 

таъсирлувал …………………………………… 

       1.Ильин Е.Н.  Путь к ученику. - М.. 1988; Сухомлинский В.А. Сто советов 

учителю. - Киев, 1984; Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить. - М., 1987; 

Караковский В.А.   Воспитательная система школы. - М., 1991 и др. 

 

хкажиз, аялрин майилар гужлу ийиз алахъда, яни вичин пешедив 

яратмишунрин къайдада эгеч1да. 

Методикадин технологияр девлетлу  ва таъсирлу авун патал муаллимди 

жуьреба-жуьре ктабар (урус, араб, туьрк, инглис ва маса ч1аларал 

акъатнавайбурни акатзава), картаяр, шикилар, буклетар ва мсб. ишлемишда.   

Ихьтин литературадик М. Гьажиевади урус ч1алал акъуднавай «Лезгияр: 

тарих, культура, адетар» ктабни  (Магьачкъала, 2011) акатзава. И ктабда чи 

халкьдикай метлеблу суьгьбетар ва аялрин фикир желбдай шикилар ава.   

Муаллимриз теклиф жедай ктабар мадни ава, абурни, дугъри я,  урус  

ч1алал акъатнава. Месела: 

 * А.Эфендиева ва маса кирамри акъуднавай «Ярагъ Мегьамед: руьгьдин 

ирс ва ирссагьибар» (Магьачкъала, 2011) ктабда  ч1ехи алим, зари ва 

Дагъустандин халкьар чпин азадвал хуьн патал женгериз къарагъарай зурба 

инсандин – Ярагъ Мегьамедан уьмуьрдикай суьгьбетзава.  
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* А.Ярдумова  акъуднавай «Хьилер хуьруьн Ярдумоврин тухумдикай» 

ктаб (Магьачкъала, 2011) Кьусар райондин Хьилерин хуьруьн са ч1ехи 

тухумдин тарихдиз бахшнава. 

* Къ. Акимова  акъуднавай «Музыкадин устад Хийирбег Асланбегов» 

(Магьачкъала, 2012) ктабда  лезги халкьдин ч1ехи манидар, дирижер ва 

хормейстер инсандин уьмуьрдин ва яратмишунрин рекьикай суьгьбетзава. 

Адахъ «Диде» мани кхьенвай  диск акалнава, суьгьбетдин вахтунда муаллимди 

аялрив  и манидиз (гафар А. Къардашанбур, музыка М. Гьуьсейнован, 

тамамарзава Х.Асланбегова)  яб гуз тада. 

* Т.Гьабибовади  «Зи тухум» (Магьачкъала, 2013) ктаб акъуднава: ам Хив 

райондин Цлахъ хуьряй тир Сафаралиеврин тухумдикай куьрелди кхьенвай, 

шикилар галай тарихдинни публицистикадин итижлу эсер я. Ктабдин кирам 

Тамара Ярметовна, Дагъустандин медицинадин академиядин доцент, 

«Медицинадин академия» газетдин кьилин редактор, Сафаралиев Ярметан руш 

я. 

Методикада ишлемишзавай ва дат1ана арадал къвезвай амалрин, 

къайдайрин ва технологийрин кьадар югъ-къандавай гзаф жезва.  Абуруз  алим-

методист С.Л.Лескова «чан алай ц1ийибур» лугьузва. Ада вичин  «Чан алай 

ц1ийивал. ХХ1 асирдин фикир-фагьум» ктабда (2003) ихьтин ц1ийи амаларни 

къайдаяр ишлемишун теклифзава:  

* аялри чпиз хуш хьайи малуматар жагъурун ва чирун; 

* анкета туьк1уьрун, къачур жавабар туп1алай авун ва нетижаяр къейдун; 

* литература вилик финин тарих чирун; 

* художественный литературада къалурзавай вахтар тарихдин рекъемрив 

гекъигун, къейдер авун;   

* аялар чирвилерин винел к1валахиз вердишарун ва мсб.  

Республикадин газетра ва журналра, илимдинни тежрибадин 

конференцийрин материалрин к1ват1алра яратмишунрин руьгь кваз  

к1валахуниз талукь  макъалаяр, докладар  дуьшуьш жезва.  Абур муаллимдивай  
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вичин классра, педагогикадин ва методикадин амалар, къайдаяр ва  битав 

технологияр хьиз, ишлемишиз жеда. 

 Эхиримжи йисара «Дагъустандин муаллим» ва «Образованидин 

профсоюздин сес» газетрин чинризни акъатзавай макъалаяр  биологиядиз, 

математикадиз, физикадиз ва маса предметриз  талукь  ят1ан,  санлай къачурла, 

литературадин тарсарани ишлемишиз жеда. 

Куьрелди: методикадин месэлайрай  урус ч1алал акъатзавай ктабар, 

журналар ва  газетар лезги литературадин муаллимдизни герек къвезва. 

Абурукай хийир къачун патал анжах гьевес ва  яратмишунин жуьреда  эгеч1ун  

герек къвезва. 

Месела, са макъаладай аквазва: урус литературадин муаллимди вичин 

тарсарин таъсирлувал хкажун патал кьве жуьредин технологияр: педагогикадин 

(важиблу месэлайрин, къугъунрин, проектрин ва мсб) ва малуматар гунин, 

алакъаяр кут1унин (суьгьбет-саладин, ц1ийи малуматар гунин ва мсб) 

ишлемишзава; абурун куьмекдалди  аялрин чирвилер гегьеншарзава, кьат1унар 

хци ийизва, яратмишдай руьгь кутазва ва илимдал бинелу фикир-фагьум ийиз 

вердишарзава, ч1ал гегьеншарзава. 1. 

     Методикадин хийирлу ва ц1ийи къайдаяни амалар   Дагъустандин халкьарин 

литератураяр чирзавай мектебрани гегьеншдаказ ишлемишзава.  

     Ихьтинбурукай сад Ленинкент поселокдин мектеб я, ана  авар ва къумукь 

ли- 

тератураяр чирзава. У-Х1 классра А.Аджаматован, С.Сулейманан,   

Р.Гьамзатован, А. Жачаеван, Ж.Керимовадин  ва маса зарийрин эсерар 

чирзвай  тарсара муаллимри ихьтин   къайдаяр ва технологияр ишлемишзава:  

     х аялрин чирвилер хкаждай къайда;  

     х  къугъунрин куьмекдалди  чирвилер гунн; 

     х аялрин сагъламвал хуьдай къайда; 

     х  ахтармишунин къайда;  

     х  коллектидин куьмекдалди  чирвилер къачудай къайда ва мсб. 
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Ихьтин къайдайрини технологийри тарсарин  къурулуш дегишарун ва  

ц1ийи жуьредин  тарсар  гун истемишзава.  

       Гьавиляй к1венк1вечи  муаллимри чпин тежрибада ихьтин жуьредин 

тарсар ишлемишзава: тарс-сиягьат, тарс-диалог, тарс-тежриба, тарс-

къугъун, тарс-композиция, кьве предмет сад авунвай тарс  (месела, ч1ални 

литература, литературадинни тарихдин, литературадинни искусстводлин)  ва 

мсб. 

Литературадин муаллимдин ихтияда  гьа жуван мектебда, жуван 

райондин мектебра к1валахзавай к1венк1вечи муаллимрин тежрибани ава:  

«Алад, тежрибалу муаллимрин тарсара ацукь, килиг, жуваз чира, чешне къачу, 

адан къайдаяр жуван тарсарани ишлемиша!» 

         Лезги мектебра гзаф йисара к1валахзавай, къиметлу тежриба 

хьанвай муаллимрикай газетриз, журналриз макъалаяр акъатзава. Абурун 

т1варар винидихъ кьунва, агъадихъ  мадни гьалт хъийида. Абуру, инал къейд 

авун лазим къвезва, чпин тежрибадикай макъалаяр  ва ктабар кхьизва, 

муаллимрин суфрадал …………………………………………………..… 

1.«Уроки литературы», 2010, № 9, с. 9-12. 

акъудзава. Методикадин меслятар гзафни гзаф классикрин (Е. Эмин, 

С.Сулейман, Х.Тагьир, А.Фатахов ва мсб) яратмишунар чирунихъ ва аялриз 

тербия гунихъ галаз алакъалу жезва. Месела, «Ст1ал Сулейман ва мектеб»  

ктабда  ц1уд муаллимдин макъалаяр гьатнава.1.  

      Ихьтин докладар муаллимри  фикир гуниз лайихлу: 

        * Абдурагьимова М.Д. Ватандин гьиссер рик1е авай шаир. 

        * Алиметова Р.А. Сулейманан насигьатар. 

        * Алимова К.С. Ст1ал Сулейманан муьгьуьббатдин лирика.   

        * Межидова Г.А. Ст1ал Сулейманан  яратмишунра зегьметдин тема. 

        * Османова С.Р. Ст1ал Сулейман вири вахтарин ва вири халкьарин шаир я. 

       Ктада гьатнавай  гьар са  макъала вичикай кьилди-кьилди рахуниз лайихлу 

я, вучиз лагьайт1а гьар са кирамди вичин тежрибадикай суьгьбетзава. Гьар са 
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муаллимдин тежриба чаз багьа я, анжах абурукай кьилди ва яргъалди рахадай 

мумкинвални жезвач. 

         Тежрибалу  муаллим Ф.Н.Несрединова вичин тарсара аялрин кьиле  

мукьал-мукьвал ихьтин фикирар твада: «Халкьдин ч1ал, адан тарих несилар 

патал ч1ехи муаллимар я… Дуьнядин винел ч1ехи ва я гъвеч1и халкьар алач, 

руьгь ажуз алкьар ала. Кьадардиз т1имил хьун халкьдин усалвал туш, ам 

руьгьдиз усал тахьурай…»  

 Ада алим-философ ва зари  А.Агъаеван са  макъаладай къачунвай рекъемар 

тикрарзава: «Лезгийри дуьньядал алай 800 халкьдин арада 442-чка,  Кавказдин 

23 халкьдин арада  8-чка, Дагъустандин 31 халкьдин арада 2-чка (ина чун 4-

чкадал хканва) кьазва»… Ихьтин халкь, адан ч1ал хаталувилик акатнава: халкь 

т1имил жезва, ч1ал харчи…»  

     Ада ч1алаз ихьтин къимет гузва:  

     «Ч1ал миллетдин асул бине тайинарзавай кьилин шарт1 я. Дидедин ч1ал 

халкьдиз гьамиша  пак,  эвез авачир,  аламатдин  алат, ивир, девлет я. Вуж 

гьик1 

……………………………………………………….     

       1.Ст1ал Сулейман ва мектеб: Илимдинни тежрибадин конференциядин 

материалар. - Кьасумхуьр, 2014. (Лезги ва  урус ч1аларал). 

 

рахайт1ани,  чаз, лезги халкьдиз, чилин винел дидедин ч1алахъ гекъиг жедай 

багьа, пак нямет авач». (Винидихъ т1вар кьунвай ктаб, 77-78-ч.).           

     Гьар йисуз Магьачкъалада кьиле физвай «Йисан лап хъсан муаллим» 

конкурсда дидедин ч1алан ва хайи литературадин (лезги, авар, дарги, къумукь, 

лак ва мсб) муаллимрини  иштитракзава. Абуру  чпин  тарсара методикадин  са  

жерге хийирлу  къайдаяр ва амалар ишлемишзава, абурукай кьилинбур яз  

къалуриз жеда:  

- литературадин тарсар музыкадалди  ва манидалди (аялри, муаллимди ва 

я  дикторди, бязи тарсара хордалди вири классди лугьун) башламишун  ва гьа 

ик1 куьтягьун;  
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- гьар са заридин уьмуьрдиз ва ярамишунриз талукь  папка гьазурун ва 

ада к1ват1 хьанвай материалар талукь тарсуна ишлемишун; 

- ц1ийи материал (шиир, мисалар, гафар ва мсб) ксероксдал  гзаф чинар 

акъудна, гьар са аялдив вугун ва ишлемишун (жуваз-жуваз ва я ван акьалтна 

к1елун, хуралай чирун, мана суьгьбетун  ва ик1 мад).   

      Илимдинни методикадин хийирлу рекьер ишлемишна, вини дережада аваз 

к1валахзавай муаллимдин тежриба, ада тарс гузвай  предметдилай аслу тушиз, 

къунши чешне я лугьудайвал, хайи литературадин муаллимдиз чешне хьун 

лазим я.  

    Литературадин эсерар чирзавай тарсара предметрин арада авай  

алакъайрикай менфят къачуда, аялрин рахунрин ва кхьинриз ч1ал 

гегьеншаруниз гзаф фикир гуда, алимри, шаирри  ва маса машгьур инсанри  

дидедин ч1алакай, ватандикай, адетрикай лагьанвай  гафар, фикирар к1елда.  

Месела,  зари Фейзудин Нагъиева «Зи ч1ал» шиирда кхьизва: 

                        Зи къадим ч1ал, лезги чилин мерд булах, 

                        Эсилрин ирс, дидед мани, руьгьдин ах. 

                                  Тайифайрин, ваз дуст гьак1 мидя хьайи,  

 

                        Гафар ква вак ви рекьиз дуьа хьайи. 

                        Персеринни, эллинрини, индусрин, 

                        Эрмени, туьрк, араб, мадни урусрин. 

                        Вири гафар ц1урурна, вун сагъ ама, 

                        Лезги чилихъ, кьил тик яз, Шагь дагъ ама. 

 

                        Къуват гана на дидейрин  лайладиз, 

                        Къуват гана на Шарвили баладиз… 

                        Алудайт1а эгер за вун рик1елай, 

                        Къадим гъун 1. хьиз, квахьрай зунни чилелай.    
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Ахцегь райондин  Къутунхърин мектебдин муаллим, зари Шихмурад 

Агъакеримова дидедин ч1алакай кхьенвай шиирдин ихьтин куплетдиз фикир 

гуда: 

                            Ватандин ч1ал гьар са  касдин дамах я. 

                            Абур авач – вун гьак1ан са ямах я. 

                            Ватан – буба, ч1ални хайи диде я, 

                           Абуруз акси кас миллетдин мидя  я.   

  Зари Абидин Камилова «Сагъ я лезги чил» шиирда кхьизва:  

                             Чахъ чи Алпан – Рагъ 1. амай кьван, 

                              Ахцегьжуван багъ 2. амай кьван, 

                             Чи къадим Къаф дагъ 3. амай кьван,  

                              Сагъ я лезги чил!   

 

Автордин фикирдалди,  Кьулан вац1, К1еледин хев, Каспий гьуьл, Шалбуз 

дагъ, Гъуцарин къеле, Лезги миск1ин, Шарвилидин т1вар, Ярагъидин кар, 

………………………………….. 

1.Гъун - чилелай гелсуз квахьай са къадим халкь Алпан, Рагъ - къадим 

лезгийрин ч1ехи аллагьар. 2. Ахцегьжуван багъ -  алатай асирда 

Кьасумхуьруьн  рагъэкъеч1дай пата   хьайи багъ.      3.Къаф дагъ - 

Къафкъаздин дагълар.   

Дербент къеле. Ричал булах ва Эминан ч1ал амай кьван, сагъ я лезги чил, сагъ 

я лезги халкь. 

Илим ва техника вилик финихъ галаз  алакъалу яз, чирвилер гудай къайдаяр ва 

амаларни  вилик физва ва гзаф жезва, абурукай  хийирлу  технологияр арадал 

къвезва. Илимдин ва методикадин ц1ийивилерин рекье   

 

аваз фин ва жуван к1валахда агалкьунар къазанмишун муаллимдин  пак буржи 

я.       
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 Муаллим дат1ана вичи тарс гузвай аялриз жезмай кьван гзаф ва дерин 

чирвилер гуз алахъзава, и мураддив агакьун  патал ада  вичин чирвилер ва.     

 тежриба хкажзава: методикадин ц1ийи къайдаярни амалар  

жагъурзава ва ишлемишзава, аялрик художественный литература к1ан 

хьунин гьиссер кутазва,  лезет хкудиз чирзава. 

Аялриз дерин чирвилер гуз  муаллимдиз  ихьтин рекьери куьмекда: 

- техникадин такьатар ва абур патал акъудзавай  ва я жува гьазурзавай 

пособияр ишлемишун; 

- илимдин ва методикадин литература чирун; 

- аялрин чирвилериз, алакьунриз ва вердишвилериз дуьз къиметар эцигун. 

 Муаллидин ихтиярда  техникадин алатар патал агъадихъ галай хьтин 

тадаракар ава.    

 

                        а) Грампластикаяр ва кассетаяр: 

Лезги халкьдин манияр. 

Манийрин авазарни кьуьлерин макьамар. 

Ашукьрин манияр. 

Етим Эминан ч1алариз туьк1уьрнавай манияр. 

Ст1ал Сулейманан ч1алариз туьк1уьрнавай манияр. 

Хуьруьг Тагьиран ч1алариз туьк1уьрнавай манияр. 

Шагь-Эмир Мурадован ч1алариз туьк1уьрнавай манияр. 

Забит Ризванован ч1алариз туьк1уьрнавай манияр. 

Алирза Саидован ч1алариз туьк1уьрнавай манияр. 

Асеф Мегьманан  авазар ва манияр. 

Насир Шагьмурадован авазар ва манияр. 

Къагьриман Ибрагьимован авазар ва манияр. 

 

                       б) Радиодин  гунугар: 
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«Кьуьчхуьр Саид». Композиция. 

«Ашукь Саид» - театр микрофондихъ. 

«Етим Эмин». Композиция. 

«Эмин» - театр микрофондихъ. 

«Ст1ал Сулейман». Композиция. 

«Ст1ал Саяд». Композиция. 

«Алибег Фатахов». Композиция. 

«Хуьруьг Тагьир». Композиция. 

«Къияс Межидов». Композииция. 

«Шагь-Эмир Мурадов». Композиция. 

«Межид Гьажиев». Композиция. 

                    в)Литературадин  гунугар. 

Радиодин гунугрин сиягь, гьи юкъуз вуч гузват1а, гьафтеда садра «Лезги 

газетдиз» акъатзава. Адакай куьмек къачуна, муаллимди аялриз лазим меслятар 

ва тапшуругъар гуда. 

Эхиримжи йисара лезги радиодин гунугар  ислен-жуьмя йикъара  

нисинрихъ,  12-13 сятра, киш-гьяд йикъара - 10-11 сятера кьиле физва. Гьяд 

йикъан гунуг аялар патал тешкилзавай махсус программа я.   

Абуруз яб гудай рекьер аялриз муаллимди къалурда. 

 

                        г) Телевиденидин гунугар: 

«Инсанар ва вахтар» гунугар. 

Лезги зарийрикай гунугар.  

Лезгийрин С. Сулейманан тIварунихъ галай музыкадинни драмадин 

театрдин тамашаяр.  

Лезги ашукьрин ва артистрин манияр.  

Дагъустандин телевиденидин «Вахта ва инсанар» программанни «Лезги 

газетдиз» акъатзава: ам гьар гьяддин нянрихъ  гузва ва ислендин пакамахъ 

тикрар  хъийизва. 
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 Аялривай гьихьтин гунугриз килигиз жедат1а, абуруз вуч хийирлу ят1а, 

муаллимди лугьуда. 

                          гъ)  Интернетдин  малуматар: 

Лезги халкьдикай хабарар. 

Лезги алимрикай ва зариятрикай макъалаяр. 

Москвадин лезгийрикай. 

Дуьньядин лезгийрикай ва мсб.  

 

И ва маса тадаракар, ц1ийи чирвилер, малуматар ва хабарар муаллимди 

вичин тарсара нубат-нубатдалди, темайрихъ галк1урна, аялар гъавурда 

акьадайвал, абурун  чирвилер гегьеншариз,   яратмишдай вердишвилер кутаз, 

алакьунар артухариз,  сагъламвилиз зарар тагуз, ишлемишда. 

Техникадин такьатар (ТСО) ва абур патал герек тадаракар гьам классда, гьам 

классдилай къеце ишлемишиз, хийир хкудиз жеда. 

Литературадин тарсар халкьдин тарихдихъ, адетрихъ, культурадихъ,  

яшайишдихъ, философиядихъ ва психологиядихъ галаз алакъалу ийида. 

Тарихдикай  рахадайла, муаллим патал куьмекчи ктабар, макъалаяр, 

меслятар гзаф ава. 

 Чи алимри, муаллимри, зарийри ва  публицистри кьилди хуьрерикай 

(Ахцегьрикай Жонрид Агьмедова, Чеперикай  К.Азизханова, Миграгърикай  

Къ.Акимова, Къалажугъдикай   Ишреф Жаватова, Къурушрикай Алимурад 

Вердиханова,  Мискискарикай Гьуьсейн Мамедова, Вири Ст1алрикай 

Нурмегьамед Мегьамедова, Гъетегърикай Вадим Жамалдинова, Цналрикай 

Рамазан Велибегова, Кьеп1иррикай Селимбег Рамазанова,  Кьуьчхуьррикай 

Абдурагьман Ляметова,  Ц1ийи Макьарикай  Абжулбари Магьмудова, 

Лук1арикай Жамал Жамалова,  Хьилерикай Анибала Ярдумова, Кц1арикай 

Седакъет Керимовади, Агъа Лакарикай Азиз Мирзебегова  ва мсб) ктабар  

акъуднава. Гьатта  2-3-4 ктабар кьилди-кьилди кирамри кхьенвай хуьрерни 

(Ахцегь, Къуруш,  Миграгъ, Мискискар) ава. 
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 Тарихдал рик1 алай инсанри маса жуьреба-жуьре к1валахарни ийизва: 

куьгьне ктабар, къапар ва къиметлу зат1ар к1ват1зава, к1валин музеяр 

тешкилзава, мектебдин  ва я районрин музейриз вахгузва. Месела,  

Азербайжандин  Дуружа хуьре яшамиш жезвай игъирви  Мамедов Руслана 

вичин к1вале куьгьне къапарикай, имаратрикай, яракьрикай, ктабрикай тамам 

музей тешкилнава. 

 Ам  Дуружадин ва къунши хуьрерин (Еникент,  Камарван, Къебеле, Лацар, 

Султанкент, Ц1ийи Къуруш ва мсб) жемятриз  пулсуз тамашдай  тарихдинни  

медениятдин  гьавая  музей хьанва.  

  Литературадин тарс халкьдин  адетрихъ галаз  алакъалу ийидайла, шиирар 

к1елда. 

   Ф.Нагъиева «Яран сувариз» шиирда кхьизва:     

                                 

                              Яран сувар - лезги хакьдин  

                              Садвилин сувар! 

                              Яран сувар - лезги халкьдин 

                               Шадвилин сувар! 

                                        

                                Дуьньядавай писвилеркай 

                                Къакъат, лезгияр. 

                                Лезги ватан рик1е аваз, 

                                Агат, лезгияр!     

 

Хайи литературадин тарсар  урус литературадин тарсарихъ галаз сих 

алакъада аваз (муаллимди  У-У1 классрин  «Урус литература» учебникар-

хрестомаяр туп1алай ийида) гуда. Урус зарийрин: А.Пушкинан, 

М.Лермонтован, Л.Толстоян  ва мсб шиирар, гьикаяяр  темайрин жигьетдай 

лезги зарийрин эсеррихъ галаз гьик1 кьазват1а тайинарда ва жуван тарсара 

ишлемишда. 1. 
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Урус зарийрин юбилейриз талукь марекатра  лезги литературадин 

муаллимдини иштиракда ва вичи тарс гузвай аяларни желбда.  

 2014-йисуз  М.Лермонтов дидедиз хьайидалай инихъ 200 йис  тамам 

хьана.2. 

 Лезги  газетриз ва журналриз М.Лермонтоваз алукь макъалаяр, бахшнавай 

шиирар ва шаирдин лезги ч1алаз элкъуьрнавай шиирар акъатна.  

Абур вири лезги литературадин тарсара къалурдай, к1елдай ва кьве 

литература сад-садахъ  галаз алакъалу ийидай безекар, гевгьерар ва делилар я. 

Муаллимдивай вичин тарсара кьвед-пуд-кьуд… литературадин 

(Дагъустандин халкьарин литератураяр, азербайжан, эрмени ва гуржи 

литературяр, Кефер Кавказдин  литератураяр, дуьньядин халкьарин 

литератураяр)  алакъаяр ишлемишайт1ани мадни хъсан я: аялрин чирвилер, 

кьат1унар  мадни гегьенш, дерин ва мадни девлетлу жеда. 

 Къуй, чи аялар гъвеч1и алимар яз ч1ехи хьурай!  

  Къунши халкьарин литературайрикай гузвай малуматрилай гъейри,  

муаллимди  аялри мектеда чирзавай къецепатан ч1ал (араб, инглис, немец, 

француз ва я туьрк) гьик1 чирзават1а, хабар кьада, гьа ч1алал акъатзавай 

литературадин эсерар лезги зарийрин эсеррихъ галаз алакъалу ийиз алахъда.  

Ихьтин к1валахди, ам  гуьгъуьнин тарсара давамар авуни аялар 

ахтарминунин гьерекатрал  гъизва. Имни алай девирдин методикади  ва 

ФГОС-ри литератрадин тарсарин вилик эцигзавай месэлайрикай сад я.  

Малум тирвал, гьеле сифтегьан классра аялар проектар туьк1уьриз ва  

гьялиз  

вердишарзава. Аялар  ц1ийи  ва я четин месэлаяр ахтармишиз эгеч1зава: месэла 

…………………………………………… 

           1.«Лезги газет», 2015-йисан 5-февраль. 

      2. По небу полуночи ангел летел... - «Российская газета», 15.10.2014. 

фагьумзава, жавабар патал лазим делилар жагъурзава, абур ишлемишдай рекьер 

аквазва, нетижада проект гьялзава.  
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Ихьтин к1валах У классда М. Жалилован «Фу» поэмадай тухуз жеда. 

Муаллимдиз  С.Османовади ва Г.Межидовади чпин тежрибадикай кхьенвай 

макъалайри ва ктабри куьмекда.  

Малум тирвал, литературадин тарсарин кьилин мурадрикай сад аялрин ч1ал 

гегьеншарун (литературадин эсерар к1анарун, рахаз-кхьиз чирун, яратмишунин 

к1валахар кхьиз вердишарун) я. 

Яратмишунин к1валахар кьве чкадал пай жезва: 

      1) бинеда  тайин эсер  авай, ам к1елна, кхьизвай (яратмишзавай)    к1валахар 

(изложение, сочинение ва мсб); 

     2) бинеда жуван алакьунар, зигьин, уьмуьрдин тежриба, гьиссер авай 

к1валахар (мани, шиир, мах, гьикая ва мсб).  

Жуван эсерар яратмишиз вердишарун - им  аялар литературадал желбдай, 

абурун алакьунар майдандиз акъуддай хийирлу,  абур гьевеслу ийидай,   

гележег авай рехъ я. 

Ихьтин рехъ чпин к1валахда  чи зари муаллимри: А.Абдулгьалимова,  

А.Ашурагъаева, Р.Велибегова, А.Гьажимурадова, Г.Межидовади, 

Ф.Несрединова, С.Османовади, Гь.Рамазанова ва мсб  фадлай хкянава, 

тежрибада  кьиле тухузва.  «Зи хуьр - зи илгьам» темадай кхьенвай к1валахар 

гьамиша гуьзел,  жанлу, дерин гьиссрив ац1ана жеда.  

Мегьарамдхуьруьн, С.Сулейманан, Хив районрин муаллимрин ва абуру тарс 

гузвай аялрин агалкьунриз талукь малуматар чаз  «Лезги газетдин»  чинрилай  

мукьвал-мукьвал аквазва. 

 Жуван хсуси эсерар (манияр, шиирар, гьикаяа ва мсб)  аялривай анжах чпиз 

мукьва, гьар юкъуз  аквазвай, мукьувай чизвай темадай (диде-бубадикай, 

хзанрикай,  юлдашрикай, хуьруькай-к1валикай, хайи ватандикай, т1ебиатдикай  

ва мсб)  кхьиз жеда. 

Аялар жуван эсерар ятармишиз вердишардайла,  ихьтин са шумуд амалдикай  

менфят къачуда: 

    * диде-бубадикай, ватандикай ч1ехи шаирри кхьенвай шиирар муаллимди  

дерин гьиссер кваз к1елун ва гьа идалди  гуьзел чешнеяр къалурун;      



152 

 

* чешнедиз килигна, аялри чпин эсерар яратмишун; 

    * аялрив чпин эсеррик хуьруьн т1ебиатдин шикилар кутаз тун; 

     *  аялрив чпин эсерик  хуьруьн, райондин бязи делилар ва  гьакъикъатда 

хьайи агьвалатар кутаз тун; 

     * зарафат, хъуьруьн квай  ч1алар туьк1уьриз тун; 

     *  аялри чпин эсерар классдин вилик к1елун; 

     * муаллимди ва аялри чпин эсерар веревирд авун: гужлу ва зайиф терефар 

къалурун  ва къимет гуз алахъун; 

     * аялри хкягъай  эсерар классдин ва мектебдин  цлан газетриз акъудун; 

     * аялриз чпин  агалкьунар тебрикун ва тарифдин чарар гун. 

      Вири предметрай хъсан к1елзавай ва дерин чирвилер къачузвай аялар авай 

классра гузвай тапшуругъар ва ишлемишзавай амаларни четинбур жеда. 

Месела, лезги зарийрин эсерар У-У1 классра  к1елзавай урус зарийрин эсеррив 

гекъигда: урус зарийри ишлемишнавай ч1алан такьатриз фикир гуда, лазим 

акурт1а, аялриз  чешне къачун теклифда. («Голос профсоюза», № 11, апрел 

2014 г.).     

    Аялрин яратмишунрин к1валахрин  кьадар (объем) У классда 1-2 чар, У 

классда 2-3 чар жеда.  

    Яратмишунрин  к1валахар аялрив чпивай жедай кьван объемда аваз кхьиз 

туна к1анда: илгьамдин рехъ, вилик пад  кьун тавуна, ачухди хьун лазим я..   

       Яратмишунрин  к1валахрин куьмекдалди аялрин рахунрин ва кхьинрин ч1ал 

гегьеншариз жеда.  

       Аялар гафарганар  ва куьмекчи ктабар ишлемишиз вердишарда. 

       Алай вахтунда  аялриз регьятдаказ жагъизвайди Ф.Несрединован «Лезги 

ч1алан гафарган» (Кьасумхуьр,2013) я. И ктабда литературадин думанрин 

манаярни ачухарнава. Месела, 89-чина кхьенва: 

      «Думан - сущ. - илимдиз талукь дерин мана квай гаф; Къ.Акимован «Лезги 

литературадин думанрин к1ват1алда» гьатнава; урусдал - термин».  

     Аялриз жуьреба-жуьре ктабрин ва  к1ват1алрин куьмекдалди халкьдин 
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адетриз талукь, тербия квай гафар, ибараяр, мисалар ва миск1алар чирда, 

месела: гьахъ - нагьахъ, дуьз - патахъ, вафалувал - хаинвал, жумарт - мискьи, 

вик1егь - ажуз; ватан чандилай багьа зат1 я; эвел к1ам,эхир к1ам, чан жуван 

Газардк1ам  ва мсб. 

      Лезги литературадин муаллимрин тежрибда ц1ийивилерни жезва, месела, 

ачух тарсар  гун гзаф хьанва,  адетдиз элкъвезва.  

      Аялрин рик1елай алат тийидай ачух тарсарикай сад Рутул райондин 

Хъуьлуьт1рин юкьван мектебдин ч1ехи классра к1елзавай аялриз  

А.Гь.Гьафизова гайиди хьана. Ам 1941-1945-йисарин Ватандин Ч1ехи дяведа 

къазанмишай Гъилибвилин 70 йис тамам хьуниз талукьнавай. И тарсунихъ са 

жерге кьет1енилер хьана: 

       Сад лагьайди, аялри, муаллимди гайи суалриз дуьз ва тамам жавабар гана,  

чеб хайи хуьруьн, райондин, республикадин ва ватандин  тарихдин, дяведин 

мусибатрин гъавурда авайди къалурна. 

       Кьвед лагьайди, абуруз чин тийидай делиларни (Хъуьлуьт1ай 199 кас 

гуьгьуьллудаказ фротдиз фенай, 145 кас дяведа пуч хьана, 50 кас набутар яз 

хуьруьз хтана, дяведин ветеранрикай хуьре  са кас, муаллим Салигь Акимов  

ама) чир хъхьана. 

       Пуд лагьайди, Ватандин Ч1ехи дяведа кечмиш хьайибурун руьгьериз  ва  

амай ветеранриз гьихьтин гьуьрметар-хатурар ийизват1а, чир хьана. И 

жигьетдай виридалайни зурба, виле акьадай гуьмбет къуншидал алай Киче 

хуьре эцигнава: ам  къагьриман инсандин, Абдулжелилов Гьасангьуьсейнан, 

зегьметдин нетижа я. («Лезги газет», 2015-йисан 7-май).  

     Ватандин Ч1ехи дяведа къазанмишай Гъалибвилин 70 йисаз бахшнавай  

тарсар гзаф мектебра  кьиле фена, абурал «Гъалибвилин ачух тарсар» т1вар 

акьалтнава. 

      Ихьтин тарсар Белиждин Георгий Лезгинцеван т1варунихъ галай  

мектебдин   

У-1Х классрани  (муаллимар: С.Абдулкеримова, Б.Алимурадова, 

З.Шихжамалова ва Т.Рамазанова) кьиле фена. Абуруз ихьтин т1арар ганвай: 
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«Чун игитвилиз вафалу я», «Зи рик1ел алама! За дамахзава!», «Телеф хьайибур 

чи рик1ера ама!» ва «Гьич са касни, гьич са зат1ни рик1елай алуднавач!» 

Тарсара  дяведин, ветеранрин шикилар ишлемишна, урус ва лезги ч1аларал 

манияр («Пак дяве», «Т1вар алачир тепе», «Дурнаяр», «Гъалибвилин югъ» ва 

мсб) лагьана. 1. 

      Тежрибада ачух тарсар къерехдай теклифнавай пешекарри гудай 

дуьшуьшарни ава. Месела, 2015-йисан 11-декабрдиз  Магьачкъала шегьердин 

советдин депутат Г.А.Миятлиевади  11-нумрадин гимназиядин  10а-классда 

Россиядин Федерациядин Конституциядин Йикъаз талукь ачух тарс гана.2. 

    Алай девирдиз хас мисални гъиз жеда: 2015-исан эхирда  Мегьарамдхуьруьн 

райондин  Бут-Къазмайрин юкьван мектебдин 1Х-Х1 классра к1елзавай  аялриз   

социальный педагог М.Мегьамедовади «Экстремизмдиз ва тероризмдиз  - ваъ!» 

 темадай тарс тухвана. Тарсуна  ОБЖ-дин муаллим ва зари Мукаил Агьмедов, 

полициядин лейтенант Арсен Саидов авай. Мугьманри аялриз тарсунин 

темадай маракьлусуьгьбетар авуна ва лазимнасигьатар гана.3. 

талукьарнавай ачух тарсар, гъвеч1и конференцияр, выставкаяр тешкилзава. 

Абур Ст1ал Сулейман дидедиз хьайи йикъаз, Етим Эминан, Хуьруьг Тагьиран 

юбилейриз бахшзава. 

      Ачух тарсари абур гузвай  муаллимдин алакьунар, чирвилер ва устадвал 

къалурзава, тарсуна ацукьнавай, яб гузвай муаллимриз ц1ийи къайдаяр, амалар 

ва технологияр чир жезва. Къиметлу тежриба чируни ва гегьеншаруни гьамиша 

хайи литературадин методика девлетлу ийизва. 

      Тикрарун яз лугьун: ФГОС-ри аялриз  гузвай чирвилерин ва тербиядин 

эхиримжи нетижа абур программадив  кьазвайбур  хьун истемишзава.  Аялриз 

хайи литература к1анардай, адан тарсарин къимелувал  хкаждай ва аялрин 

чирвилер деринардай, яни эхиримжи нетижа къазанмидай,  рекьерикай сад  

аялрин арада гьуьжетар тешкилун я. 

 …………………………….  

 1. Дагъви Шериф. Пешедиз вафалу хьайила, - «Лезги газет», 01.10.15. 

2. Кьасумов Х. Школьникрин конкурс. - «Лезги газет»,  14.13.2013. 



155 

 

     3.Ибрагьимов Къ. Гъалибвилин ачух тарсар. - «Лезги газет», 22.04.2015. 

      Ихьтин гьуьжетар аялрин арада пуд-кьуд дережада аваз (классда, мектебда, 

районда ва республикада) ва агъа к1арц1е гъалиб хьайибур вини к1арц1из 

ракъуриз,  кьиле тухуда. Ихьтин гьуьжетар чи мектебра адетдиз элкъвезва. 

     Месела, 2013-йисуз гьуьжетар Кьасумхуьрел, С.-Сулейманан райондин 

мектебра к1елзавай аялрин арада, Дуьньядин халкьарин дидедин ч1алан юкъаз 

талукь яз,  гьуьжетар кьиле фена. Конкрсдин иштиракчири чпин чирвилер 

къалурна: Е.Эминан, С. Сулейманан, А.Фетягьован,  Сажидинан ва маса 

шаиррин шиирар хуралай к1елна, жуьреба-жуьре  суалриз жавабар гана. 

Гьуьжетра  Герейханован 2-мектебдин ва Кьасумхуьруьн 1-мектебдин аялар     

гъалиб хьана. Абур Магьачкъаладиз, республикадин  конкурсдиз, ракъурна. 

    У-У1 классра  аялрин савадлувал хкаждай методикадин амалар - аялар 

машгъулардай тапшуругъар ишлемишиз жеда. Ихьтин тапшуругърикай  тамам 

тестерни гьазуриз жеда. Месела: 

1) Нугът1аяр ва запятояр ачухнавай текст (2-3 предложение) гузва. 

Ачухнавай знакар эхцигун теклифзава.  

     2) Гафар ачухнавай (абурун чкадал нугът1аяр ала) шиирдин куплет гузва. 

Нугът1айрин чкайрал гафар эхцигун теклифзава. 

     3) Аялриз таниш шиирдин кирам (автор) къалурун тклифзава. Агъадихъ 4 

заридин т1вар кхьизва. 

     Гьар дуьз жавабдиз 1-2 балл гузва. 

     Гзаф баллар къазанмишай аялдиз «5» эцигзава.  

     Ихьтин къугъунар-машгъулатар жуьреба-жуьребур  ва аялрин фикир 

желбдайбур авун  муаллимдин гъиле ава. 

     У-У1 классра, ФГОС-рин истемишунар кьилиз акъудун яз, методикадин 

ц1ийи къайкъайрикай сад - проектдин к1валахар тамамарда.  Абурук  жуьреба-

жуьре к1валахар акатзава: 

      а) важиблу месэладикай малуматар гузвайбур; 

      б)  месэла ахтармишзавайбур;  

      в) тежрибадай къачунвайбур;  
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      г)  тежрибада лазимбур; 

      гъ)  жува яратмишзавайбур  ва мсб.     

     Хайи фольклордикай ва литературадикай  са тайин тир чирвилер хьайила, 

аялрив  У классда, ахпа У1 классдани, ихьтин  темайрай, программадихъ галаз 

алакъалада аваз,   проектдин к1валахар тамамариз тада: 

     * Зи бадедин махар. 

     * Зи бубадин мисалар. 

     * Зи ч1ехи бубадин насигьатар. 

     * Зи ч1ехи дидедин  кьисаяр. 

     * Мазанар, зарияр, шаирар гьихьтин инсанар я? 

     * Вучиз ханариз зарийрикай кич1еда? 

     * Ватандиз «диде-ватан» вучиз лугьуда? 

     * Квез вуч ярашугъ я? 

     * Уьмуьрда итимвал хъсан я. 

     * Чир хьанайт1а, к1елиз-кхьиз… 

     * Зи бахтуниз акъатай ч1ал. 

     * За  рагъ къаршиламишзава. 

     * Ч1ехи бубадин ядигар ва мсб. 

     Темайрин т1варар  ва тартиб, гьелбетда,   муаллимдивай дегишариз, садбур 

хкудиз, муькуьбур кухтаз, жеда. Кьилинди, аялар важиблу суалар эцигиз,  

фикир-фагьум ийиз, вилик эцигнавай месэла ахтармишиз, жуваз авай 

чирвилерикай менфят къачуз, абур ишлемишиз,  веревирдер ийиз, метлеблу 

жавабар жагъуриз, вердишарун я. 

      Методикадин къайдаяр, амалар ва технологияр садра арадал атана, дегиш 

тахьана, санал   акъвазнавай  зат1ар туш. Абур чан алай, гьар са муаллимдин 

тежрибада вичин кьет1енвилер авай, тарсарин ери хкажзавай муаллимдин 

куьмекчияр я. Абур  муаллимдин чирвилер хкаж хьунихъ галаз санал  дегиш 

жезва, метлеблу жезва кьадардиз артух жезва. 
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       Методикадин къайдаяр, амалар ва технологияр девлетлу ийидай рекьерикай  

сад  мектебда гуманитариядин  ва т1ебии предметар гузвай муаллимрин 

к1венк1вечи тежриба чирун я.  

     Литературадин муаллимдивай гьар са предметдин (урус литературадин, 

къецепатан ч1алан, тарихдин, географиядин, биологиядин, физикадин, 

химиядин ва мсб) тарсариз фена, абуруз талукь акъалар ва журналар 

дикъетдивди к1елна, жуван  багъаж  ц1ийи фикирралди, ц1ийи амалралди, 

ц1ийи къайдайралди залан хъийиз жеда.  

     Малум  тирвал, хайи литературадиз ч1ал, тарих, география, урус литература, 

музыка ва маса предметар (илимар) гзаф мукьва я. Гьавиляй абурукай хайи 

литературадин тарсара гзаф менфятни къачуна к1анда. 

     Предметрин арада  ава алакъаяр тайинарун, абур аялриз къалурун, абурукай 

тасара хийир хкудун гзаф  важиблу  ва хийирлу кар я.  

     Предметрин арада авай алакъаяр жуваз  чирун ва хуьн патал  муаллим гьа 

предметрин  тарсариз фена, гьа предметар гузвай муаллимрихъ галаз таниш 

хьана, абурун тежриба чирна ва жуван тарсара ишлемишна к1анда. 

      Дагъустандин мектебра гзаф йисара урус литературадин тарсар  гузвай, еке 

тежриба хьанвай муаллимар санбар ава. 

     Абурукай сад  Магьачкъалдин  28-гимназияда к1валахзаай Минаят 

Шихрагьимовна Макьсумова я. Ада жегьил муаллимриз ихьтин меслятар 

къалурзава: 

     - Жувакай халис муаллим хьун жуван рик1из к1ан хьана, хуш хьана 

к1анда… Гузвай тарс, яни са художественный эсердиз талукь чирвилер, сифте 

жуваз к1ан жен, ахпа аялриз чирин… Аялриз «кьведар» эцигмир, адаз ц1ийи-

ц1ийи малуматар, художственный эсерар, литературадин илим… чира… 

К1елзавай эсердихъ жуван уьмуьр, хуьр-к1вал, лап вири дуьнья галк1ура… Зун 

жуван уьмуьрдилай, гзаф йисар мектебдиз, аялриз  багъишунилай рази я… За 

жуван пуд аялрни, намус михьи инсанар яз, ч1ехи авуна… Зални хъсан 

муаллимар дуьшуьш хьанай. Зун бахтлу инсан я. 1. 



158 

 

      Чешне къачуз жедай хьтин тежриба Дагъустандин педагогический 

колледрихъ, абурукай  яз Дербентдин колледждихъни, хьанва.  

    ……………………………………………… 

  1.«Мне повезло с педагогами». - «Учитель Дагестана», 23 ноября 2015 г. 

       Дербентдин педколледжда  гзаф йисара лезги ч1алан ва литературадин 

тарсар Эседуллаева Нафисат Башировнади гузва. Алимвилин т1вар авай 

муаллимди  вичин к1валах ахьтин дережадиз эцигнава хьи, адан гьар са тарс  

гуьзелдиз дуьзмишнавай кабинетда  ц1ийи-ц1ийи чирвилер гузвайди, 

методикадин ажайиб амалар ишлемишзавайди, студентрин рик1ел 

аламукьзавайди жезва.  Ихьтин тарсар аквазвай, кужумзавай студентрикай 

хъсан муаллимарни жезва лагьайт1а, чун гъалат1 жедач. 

      Чешне къачуз жедай мектебар, муаллимар ва абуру гузвай тарсар гзаф    ава. 

Гьар са предметдин (урус ч1ал, урус литература, тарих, инглис ч1ал ва мсб)   

тарсарай са ц1ийивал жагъуриз, са гужлу тереф хкягъиз ва жуван тежрибада 

ишлемишиз жезва. 

       Месела, Мегьарамдхуьруьн райондин мектебра урус литературадин тарсар 

гузвай муаллимри аялрин арада  «Литература гзаф чидайди» т1вар алай  

гьуьжетар тешкилзава. Ихьтин гьуьжетар  гьар йисуз  мектебра  ва районда  

кьиле тухузва. Райондин гьуьжетра гъалиб хьайи аялар республикадин 

меркездиз ракъурзава. 1.  

     Ихьтин гьуьжетар хайи литературадайни тешкилиз  ва кьиле тухуз жеда. 

      Эхиримжи  йисара урус ч1алал акъатзавай  методикадин ктабра ц1ийи  

думанар-терминар гзаф  ишлемишзава. Абурукай мукьвал-мукьвал 

ишлемишзавайди чаз креатив яз  аквазва. Инлис ч1алай  къачунвай  креатив 

гафунихъ ихьтин мана ава:  инсандин яратмишдай алакьунар;  ц1ийи фикирар  

кьилиз акъудиз алакьун; лап ц1ийи ниятар кьилиз акъуддай алакьун хьун. 

Аялдин креатив къилих:  яратмишдай, тахьай хьтин, адетдин тушир алакьунар 

авай аял (инсан) ва я адан къилих. 

      Инглис  ч1алан тарсара методикадин ц1ийи къайдаяр ишлемишуниз талукь  

са макъалада   ихьтин са хийирлу фикир   къалурзава:  мектебда чирвилер гун  
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аялдин фикиррал, кьат1унрал, теснифрал  ва гьерекатрал  бинелу  хьана к1анда:  

гьерекатдик квай аялдин кьилиз ц1ийи тарсни (муаллимди гузвай чирвилер, 

    ………………………………………….. 

1. Знатоки литературы. - «Молодежь Дагестана», 18 марта 2016 г. 

 

тербия) хъсан фида. 1.  

      Макъаладин эхиримжи гафарал хайи литературадин муаллимдин фикир 

желбун яз, адан рик1ел жуван халкьдин философия хкун кутугнава. 

      Адет я: к1вале-хуьре вик1егь, хци, к1вачел кьезил аял (гада,  руш лугьун 

тавуна) гзаф к1ан жеда, ахьтин аялдин фикирар, рахунарни ачухбур, хцибур, 

акьуллубур жеда, ада мектебдани хъсандаказ к1елда; темпел аял к1ан жедач:  

ахьтин аялдин жавабарни къуьруьбур жеда, ада мектебдани са гужуналди 

к1елда., адал «Пиле» лак1абни акьалтда. 

     Кьве жуьредин аялриз, абурун алакьунриз талукь мисаларни ава:  

     Акьуллу хци бубадин гаф кьада.      

     Алакь тийидайда ч1ехи къван кьада. 

     Ахмакь меци кьилел бала гъида.    

     Вик1егьда сифте ягъда. 

     Сифте ягъайданди кьвед я ва мсб. 

     Малум тирвал, халкьдин акьул-камал, фикир-фагьум, тежриба  адан хурун 

эсерра: манийра, махара, кьисайра, мисалра, миск1алра ава.  

    Аялар к1елзавай эсеррай камаллу фикирар жагъуриз, абуруз фикир гуз, 

рик1ел хуьз ва лазим хьайила ишлемишиз вердишарда. Газетрай «Камаллу 

гафар» кьил гана, чапнавай алимрин зарийрин фикирар жагъурда, гьахьтин ва я 

маса акьуллу фикир  квай гафар  жува к1елзавай шиирдай ва я гьикаядайни 

жагъуриз алахъда. 

    Месела, газетдай советрин девирдин ч1ехи  муаллим-алим  

В.А.Сухомлинскийди кхьей гафар  к1елиз жеда:  
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    «Гзаф бедбахтвилерин бинеда инсандиз гъвеч1и ч1авалай вичин гьиссер 

идара ийиз, «герек я», герек туш» гафарин манадив дуьздаказ эгеч1из  чир 

тавун ава».    

     Аялрив ихьтин  ва я адаз мукьва фикирар халкьдин тежрибадай – халкьдин 

педагогикадай жагъуриз тада. Мумкин я, сада винидихъ кхьенвай мисал рик1ел 

   .......................................................   

1.Новые тенденции в преподавании анлийского языка. - «Учитель 

Дагестана», 10 декабря 2015 г.  

 

хкун: «Аял кьеп1ина, дана епина амаз тербияламишда». 

     Дуьз чешнеди, метлеблу тарсари  къуьруь, надинж аялрикай тама инсанар 

ийида. Чехрин ч1ехи педагог  Я.Коменскийди лагьайвал,  «зигьинлу, гьар са  

кар чириз к1андай, амма  къилихриз ч1уру, терс аялар ава. Адет яз, ахьтинбур 

мектебра акунани к1андач ва абур саки гьамиша ихтибарсуз яз гьисабда. 

Кутугай тербия гайит1а, абурукай машгьур ксар хкатда!» 

     Ихьтин фикирдал алай муаллим аялрин алакьунриз, къилихриз ва 

психолгиядиз дат1ана фикир гуз, абурун кефи тахаз, абурун сагъламвал хуьз 

алахъда. 

   Тикрар хъийин:   литературадин тарсарин кьилин терефрикай сад аялрин 

сагъвал хуьн, абурун гуьгьуьлар ачухарун, абурук шад руьгь кутун хьана 

к1анда. Психологиядин алимрин фикирдалди,  тарс - им аялрик кич1, 

къалабулух кутун ваъ, шадвал кутун, абур чпин алакьунрихъ инанмишарун ва  

абурун сагъламвал хуьн я. («Учительская газета», 29 окбября 2015 г.). 

Тарсуна муаллимди ихьтин месэлаяр фикира кьуна к1анда: 

* аялриз кьадардилай гзаф тапшургъар тагун (адетдин кьадар 4-5 яз гьисабиз 

жеда); 

* тапшуругъри аялри фикир-фагьум юзурин, хци ийин; 

    * фикир хъуьруь жезвай, ахвар агалтзавай аял регьят, фикир хци ийидай 

тапшуругъ тамариз доскадал акъудин; 

* аялар  хайи литературадин тарсарикай икрагь тийин. 
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    Малум тирвал, са гьи ят1ани рекьяй  алакьунар авачир аял жедач.  Гзаф 

дуьшуьшра  гьар са аялдихъ са шумуд рекьяй алакьунар жеда. 

     Эгер аял, дугъридани, акьулдикай кими тушт1а (ахьтинбуруз махсус 

мектебар ава),  анжах  къуьруь ят1а, четин ят1ани, адаз тарс  гуз, адан т1ебии 

алакьунар ачухариз, адак руьгь кутаз жеда.    

       Алатай асирдин 70-йисара Магьачкъаладин 7-мектебда к1валахзавай са 

яшлу муаллим дишегьлиди  и ц1арарин кирамдиз суьгьбетнай: «За 1-3-классра 

са аялни, ада гьикьван зайифдаказ к1елайт1ани, кьвед лагьай йисуз са классда 

тазвач: ахьтин аялар, адет яз, 4-классда «ахварай аватзава»… Эгер «ксанвай»  

аял 4-классдани ахварай ават тавурт1а, зун ам классда туниз мажбур жезва: 5-

классда тарсар гузвай муаллимар  залай нарази тахьуй  лагьана».  

      Ихьтин къуьруь кьат1унар авай аялар юкьван ва ч1ехи классрани дуьшуьш 

жезва, абуруз чирвилер гудайла, муаллимди регьят къайдайрикай, амалрикай ва 

тапшуругърикай менфят къачуна к1анда, яни дифферцированный къайдаяр 

ишлемишда.     

     Хайи литературадин муаллимди чешне къачуна к1анзавай к1венк1вечи 

тежриба гьам чи гьукуматдин, гьамни къецепатан гьукуматрин (Англиядин, 

Гер- 

 маниядин, США-дин,  Франциядин  ва мсб) мектебра к1ват1 хьанва. Абурун 

тежриба чи алимрин ва муаллимрин ктабра раижнава.1.    

     2012-йисуз Даниядин меркез Стокгольм шегьерда  36 уьлкведин муаллимар,  

алимар, образованидин регьберар ва къуллугъчияр к1ват1 хьана, 9-сеферда  

ч1ехи межлис-саммит хьана: анал дуьньяда аялриз чирвилер ва тербия гунин 

месэлаяр гьялна ва иштиракчийри гьарда вичин уьлкведин тежрибадикай 

суьгьбетна.  

      Дуьньядин халкьарин ихьтин зурба марекат тухун патал са гъвеч1и 

гьукуматдин меркез шегьер вучиз  хкяна, лагьайт1а, жаваб ихьтинди жеда: 

Даниядин образованиеда чешне къачуз жедай ажайиб  тежриба ва ч1ехи 

агалкьунар ава. Скандиваниядин мектебра 80 миллетдин аялри дуствилелди 

к1елзава ва хъсан агалкьунар къалурзава.  
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    Даниядин, Швециядин, Англиядин, Чехиядин ва Европадин маса гьукуматрин  

мектебра  аялриз чпин кьилди техника ва  Интернет ава. Аялри чирвилер  ихьтин 

шарт1ара къачузва: 

     * аялри чирвилер санал, гап1ал  хьана,  къачузва;  

     * проектар, десте-десте хьана, гьялзава;  

     * ИКТ-дикай (информационно-контрольный технология) менфят къачузва; 

……………………………………………. 

     1.Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. - Рига, 1995. 

 

     * мектебдин сайтда учебникар, пособияр, художественный ктабар, картаяр, 

шикиилар ва мсб, тамам са библиотека ава;  

     * лазим  электронный ктаб  аялдивай гьасятда  жагъуриз, къачуз, к1елиз  ва 

ишлемишиз жезва; 

     * компьютерда кьилди инсанриз (Шекспираз, аялриз тарс гузвай муаллимдиз, 

мектебдин директордиз ва мсб) талукь сайтар ава; 

     * аялри чпин фикирар адаз гьик1 регьят ят1а (ктабдай к1елна, хуралай ва я 

электрондин къайда, сайтдал кхьена) лугьуз ихтияр гузва.     

     Швециядин «Реданберг» мектебдин эвергун «Жагъура! Къурмиша!  

Юлдашрихъ галаз пая!» я. 

     Саммитдин иштиракчийри чпин уьлкейрин мектебрикай, абурун 

тежрибадикай жуьреба-жуьре  малуматар гана. Месела, Англиядин мектебра  

географиядиз, иллаки экономикадин географиядиз, еке фикир гузва: аялриз 

гьуьляй балугъар кьадай амаларни чирзава. 

      Са бязи уьлквейрин мектебра аялар, фотоаппаратар гваз, т1ебиатдал 

ракъурзава; муькуь уьлквейра - аялриз са заводдин ва я майишатдин хийирлувал, 

къазанжи тайинариз тазва. 

 Дуьньядин муаллимрин саммит ихьтин къейдерал атана: 

     - алай девирдин образовадин ва малуматринни хабаррин технологийри  

муаллим туькьуьм тийин; 
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     - техникадивай, ам гьикьван акьуллу ва амалдар хьайит1ани, муаллимдин чан 

алай гаф ва инсанвилин алакъаяр дегишариз жедач; 

    -  аялар Интернетдин «чилиникай» хуьн; 

    -  алай девирдин технологияр галачиз чавай вилик физ жедач, гьавиляй  

абур  акьулдалди ишлемишун («Учителская газета», 4 декабря 2012 г.). 

         Дуьньядин уьквейрин к1венк1вечи тежрибадаикай рахун патал  виридалай     

вилик чаз мукьвал къунши Финляндиядин т1вар кьаз к1анзава. Вучиз лагьайт1а 

Виридуьньядин P1SA идаради кьиле  тухвай ахтармишунриз килигна, 2015-

йисуз Финляндиядин мектебра к1елзавай аялри виридааний кьакьан, дерин 

чирвилер къалурна: т1ебии  предметрай 2-чка, математикадай 5-чка кьуна;  

ктабар к1елунай виридалайни вилик хьана. 

      Ихьтин агалкьунрин бинеда  Финляндиядин  юкьван ва мектебдин са жерге 

кьет1енвилер ава: 1)  аялри, са гужни алачиз, ашкъидивди к1елзава; 2) гьар са 

аялди  вичин алакьунар къалурзава; 3) аялриз образование (чирвилер, тербия) 

ва къулай шарт1ар  (т1уьн-хъун, ксун, учебникар,  ктабар, компьютер ва маса 

куьлуь-шуьлуь) гьукуматди гьавая гузва ва тешкилзава («Настоящее время», 

13 ноября 2015 г.).       

    Финляндиядин мектебдин  агалкьунрин методикадин  кьет1енвилер  садазни   

сир туш,  ам гьар са  гьакимдивай жуван гьукуматда кардик кутаз ва гьар са  

муаллимдивай вичин тежрибада ишлемишиз жеда. 

    Лезги литературадин муаллимдивай финрин тежрибадай ихьтин къайдаяр, 

амалар  къачуз ва жуван к1валахда  ишлемишиз жеда:  

     * классда муаллимдиз «к1ани» ва «так1ан» аялар жедач:  ам виридаз са 

виляй килигда;  

     * аялдин вири ихтиярар хуьда: адав, тамам граждандив хьиз, эгеч1да, адан 

кефи я кардалди, я гафуналди хадач; 

     * гьар са аял патал  чирвилер ва тербия гудай махсус план туьк1уьрда; 

     * аялриз тарсуна, абурун алакьунриз килигна, четин ва регьят тапшуругъар 

гуда; 

     * аялриз  уьмуьрда герек къведай чирвилер гуда; 
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     * аялар экзамендиз ваъ, яшайишдиз гьазурда; 

     * аялдиз, ам репетитордин патав тефидайвал, тамам чирвилер гуда; 

     * аялдик  шад гьисс, къаст-руьгь  кутада; 

     * малумарда: к1елиз к1анзавайда к1елда, аялдин кефи «кьведралди» хадач; 

     * аялар к1елайдакай, яб гайидакай фикириз, веревирдер ийиз, къимет гуз, 

нетижа хкудиз, ц1ийи чирвилер жагъуриз  вердишарда; 

     * муаллим аялрин шулугърик, къал-макъалрик къаришмиш жедач: абур чпин 

месэлаяр чпи гьялиз вердишарда; 

     * муаллимди диде-бубайривай чпин аялрихъ галаз жезмай кьван гзаф  вахт 

акъудун т1алабда; 

     * литературадин тарсар тарихдихъ, культурадихъ, сиясатдихъ ва жемиятдин 

месэлайрихъ  галаз гзаф (!) алакъалу ийиз алахъда. 

     Финляндиядин мектебдин кьет1енвилерик, лагьана к1анда, лезги  муаллимдиз  

ван хьайи, таниш, чизвай  ва вичи литературадин тарсара   ишлемишзавай 

къайдаярни ква. Абур вири дуьньядин методикадин девлет я.  

      Даниядин, Финляндиядин ва Европадин маса гьукуматрин мектебрин  

къурулуш, методика ва агалкьунар  вири санлай  фикир гуниз, лезги  

муаллимрин тежрибада ишлемишуниз  ва  абурукай менфят къачуниз лайихлу я. 

     Винидихъ лагьайвал, аялриз чирвилер (образование)  гунихъ тербия гунни 

(тамам инсан, гражданин  гьазурун)  гала.  Чун рахай уьлквейрани гьа ик1 я. 

          Муаллимди  са тарсуна ва я са шумуд тарсуна ишлемишзавай    

методикадин рекьиз (къайдайриз  ва амалриз) куьрелди технология лугьузва. 

Адахъ галаз ихьтин са жерге думанар-терминарни арадал атанва ва 

ишлемишзава:  хсуси технология, умуми технология, ц1ийи технология, хийирлу 

технология ва мсб. 

       Илимда ва тежрибада жуьреба-жуьре технологияр ава:  

       *чирвал гудай технология;  

       *тербия гудай технология; 

       *дифференцированный технология  ва мсб. 

       Технологияр, абур ишлемишзавайбурулай аслу яз, жеда: 
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        *муаллимдин технология; 

        * тарсунин технология;              

        *муаллимдини аялрин дестейри санал к1валахзавай технология   ва мсб. 

     Гьар са технология ихьтин паярикай ибарат жеда: 

    - технологиядин мурад-метлеб; 

    - технологиядин бинеда авай илим; 

    - технология ишлемишзавай муаллимдин гьерекатрин тартиб; 

    -  технологиядин муаллим мукъаят хьун лазим тир тереф.   

    -  нетижайри къазанмишун мумкин тир къимет; 

    -  технологияди арадал гъизвай нетижа. 

    Бязи технологияр кьве-пуд гафуникай, са шумуд гьерекатдикай ибарат жезва, 

ахьтинбурук акатзава: 

     * кьилди-кьилди аялриз талукь технлогия;   

     * битав гьерекат ишлемишзавай технология;  

     * аялар машгъуларзавай технология;  

    * аялрин сагъламвал хуьзвай технология  ва мсб. 

    Лезги литературадин тарсара муаллимри гзафни гзаф ишлемишзавай  чирвилер 

гунин технология ихьтин паярикай (амалрикайни къайдайрикай) ибарат жезва ва 

ибарат хьана к1анзава: 

* аялриз гзаф ва дерин чирвилер гун; 

* аялар рахурун, абурун хурун (рахунрин) ч1ал ачухарун; 

* аярив кхьинрин к1валахар тамамариз тун; 

* аялрин чирвилерин дережа  хкажун; 

* аялриз тербия гун.  

 Ихьтин паяри муаллимдин пешекарвилин дережа хкажзава ва адан 

к1валахдин битав методика арадал гъизва. Ам вичин к1валахдилай рази жезва, 

аялрин агалкьунри, к1валахдин неттижайри адаз  лезет гузва. 

Россиядин к1венк1вечи мектебра Образованидин академиядин алимрин 

гуьзчивилик кваз арадал гъизвай ва тежрибада ишлемишзавай технологийрихъ 

ихьтин лишанарни ава: 
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*гьар технология са ч1ехи тема чирун патал  арадал гъизва ва мектебра 

ахтармишзава; 

*технологиядин къурулушдик вири адетдин паяр ва эхирда тайин нетижа 

жезва; 

*муаллимдинни аялрин арада авай (жедай) алакъайриз гзаф фикир гузва; 

*са шумуд паюникай ибарат жезва ва вири паяризни гзаф фикир гузва; 

*илимдин ва тежрибадин лап кьакьан (дуьньядин) дережада аваз кьиле 

тухузва, тамамарзава.  

Аялди  классда авур суьгьбетдиз, кхьей изложенидиз ва я сочиненидиз, авур 

докладдиз юлдашри къимет гуда: 

а) сад лагьайда вичин фикир, «Зун редактор я» лагьана, редакторди хьиз,  

гъалат1ар къалурна, малумарда; 

б) кьвед лагьайда вичин фикир, «Зун алим я» лагьана, ахтармишунарзавай 

алимди хьиз, малумарна; 

в) пуд лагьайда вичин фикир, «Зун критик я» лагьана, критикди хьиз,  

малумарда. 

Вичин фикир, гьелбетда, муаллимдини лугьуда: ада аялрин къиметар  

туп1алай ийида ва гьахълу къимет хкяда. 

Методикадин ктабра маса амаларни къалурнава: тарсунин темадиз ва мурад-

метлебдиз килигна,  аялрин к1валахриз къимет гузвай юлдашрин хиве маса 

везифаряни (зари, ашукь, библиотекадин  зеведиш, музейдин къуллугъчи, 

театрдин режиссер, манидар ва мсб) ава. 

Эхиримжи йисара лезги мектебра  аялриз чирвилер ва тербия гунин к1валах  

гзаф муаллимри (абурун т1варар винидихъ кьунва) жуьреба-жуьре 

технологийрин куьмекдалди, мукьуфдивди методикадин къайдаяр ва амалар 

ишлемишиз,  тарифлудаказ к1валахзава.  

Абуру  жуьреба-жуьре рекьерай агалкьунар къазанмишзава:   райондин ва 

республикадин гьуьжетра   сад лагьай  чкаяр  кьазва ва   Президентдин грантар 

къазанмишзава;  Ц1ийи Къурушрин 1-юкьван мектебдин муаллим Гь. 

Къазиеван т1вар «Дуьньядин халкьарин ч1ехи энциклопедияда» (2014) 
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гьатнава; К.Ферзалиева Къалажухрин мектебдин У-У11 классра тарсар-

гьуьжетар  тухузва ва  сифте яз кроссвордрин к1ват1ал акъуднава. 1. 

Кроссвордар туьк1уьрун ва гьялун  тарсара ишлемишдай машгъулатриз ва 

къугъунриз  мукьва я. 

У-У1 классра хайи литературадин тарсара ихьтин къугъунар ишлемишиз 

жеда:  

……………………………………… 

1. Ферзалиев К.Н. Виш кроссворд. - Кьасумхуьр: «Куьредин яарар», 2013. 

* шиир гьуьжетралди  хуралай к1елун; 

* четин текст (гьикаядин ч1ук) гьуьжетралди к1елун; 

* муаллимди гайи темадай са бейт (куплет) шиир туьк1уьрун; 

* гайи темадиз талукь мисалар туьк1уьрун; 

* миск1алриз жавабар гун; 

 *бязи гафар урус ч1алаз элкъуьрун;  

 *текстиз, эсердиз,  культурадин  вакъиадиз хьиз, килигун; 

 *думанар лезги ва урус ч1аларал лугьун ва мсб. 

Месела, С.Османовади ва Г. Алиевади  литературадин тарсар чпи 

туьк1уьрнавай шиирдалди башламишзава ва шиирдалди куьтягьзава. Абуру 

тарсара маса амалар ва машгъуларатни  ишлемишзава:  

  - аялри к1елай эсердив кьадай шикилар ч1угвазва; 

  - интерактивный доска ишлемишзава; 

  - ДВД  ишлемишзава; 

  - компьютер кардик кутазва;  - техникадин такьатрин куьмекдалди 

чирвилер гегьеншарзава;  

  - техникадин такьатрин куьмекдалди ч1ал гегьеншарзава. 

  Бязи тарсар адет туширбур (нетрадиционные), кьве предмет какахьайбур 

(интегрированные) ва  важиблу месэла гьялзавайбур (проектные)   яз гузва. 

Ихьтин тарсариз муаллим вилик амаз гьазур жезва ва  ам аялрин куьмек галаз 

кьиле тухузва. Аялар важиблу месэлаяр аннамишиз, ахтармишиз ва кхьинрин 

к1валах хьиз, тамамариз вердишарзава. 
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Аялрин чирвилер ва ч1ал гегьеншариз  муаллимривай чкадал арадал 

атанвай, мукьва йисара басмадай акъатнавай методикадин ктабрикай  куьмек 

къачуз жеда. Ахьтинбурук Ф.Несрединован, И.Жаватован, С.Османовадин, 

Г.Межидовадин, А.Агьмедпашаеван,  К.Ферзаливан  ва маса муаллимрин  

винидихъ т1варар кьунвай  ктабар акатзава.  

Акьалт1ай пешекар образование авай, тежрибалу муаллимрин жергеда 

шегьердин (Магьакъаладин, Дербентдин ва  мсб)  мектебра чешелудаказ 

к1валахзавай муаллимарни (А.Абдурагьманов, М.Алиева, И.Амаханова, 

А.Баламирзоева, З.Гьасанбегова, Н.Мегьамедова,  Р.Халифаева, Ш.Хибиева, 

Э.Шикерханова,  Н.Яралиева ва мсб) ава. 

 Литературадин эсерар ва илимдин думанар чирзавай тарсарихъ галаз санал 

аялрин кхьинрин ч1ал ачухарзавай тарсарни тухуда:  аялар изложенияр ва 

сочиненияр кхьиз вердишарда.  

Изложенияр кхьиз чирунин методика тежрибада фадлай малум амалрикай 

ибарат жеда: 

* Муаллимдин  гаф. 

* Текст к1елун. 

* Четин гафарин  мана ачухарун. 

* Текстинин винел к1валах.  

* План туьк1уьрун. 

* Текст кьвед лагьай сеферда к1ел хъувун. 

* Текст сад-кьве аялди суьгьбетун. 

Ихьтин гьазурвал хьайила, аялар, муаллимдин гуьзчивилик кваз, изложение 

кхьинив эгеч1да. 

Изложенияр кхьин патал теклифзавай  тестер аялриз танишбур, регьятдаказ 

гъавурда акьадайбур, мана квайбур  хьун лазим я. Абур аялрин яшарив, 

бейнидив ва  алакьунрив  кьадай кьадар гафарикайни ибарат жен: У классда - 

100-120, У1 классда - 120-200, У11 классда - 150-250, У111 классда - 250-350, 

1Х классда - 350-450 гаф. 
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Иложенияр ва сочиненияр кхьиз чирзвай тарсарин методикадик 

муаллимдивай вичи гьисабзавай хьтин дегишвилер ва   ц1ийивилер  кутаз жеда. 

    Хайи литературадин тарсар, к1венк1вечи муаллимрин  тежриба фикирда 

аваз,  винидихъ къалурнавай жуьрейрилай гъейри,  гьихьтинбур  хьун лазим я: 

   * тарс  аялрин фикир желбзавайди, абурун алакьунар ачухзавайди, 

къалурзавайди ва хкажзавайди жен; 

   * тарсуна аялар секинардай, абурун фикир муалимди гузвай чирвилерал 

желбдай ва рик1 шадардай гьава, т1ебиат тешкилин; 

   * тарсуна аялривай чпин фикирар лугьуз, веревирдер ийиз, тестикьариз 

жен; 

   * тарсуна гьар са  аялдивай вич акьул,  кьат1унар, кьет1ен фикир-фагьум 

авай инсан-личность тирди къалуриз, тестикариз жен; 

   * тарсуна аялриз жуван ватан, халкь, т1ебиат, зегьмет, гуьзелвал  

к1анарзавай тербия гун; 

   * тарсуна аялар Россиядин Федерациядин гьукуматдиз вафалу, вири 

ихтияяр авай гражданар яз тербияламишун; 

   * тарсуна аялар т1ебиатдикай ва дуьньядикай  хабар авай, илимдихъ 

ялзавай, къунши халкьарин культурадиз гьуьрметзавай, дуьньядин гражданар 

яз тербияламишун. 

 Аялрин куьмекдиз чирвилер жагъурдай (проблемный, ахтармишдай, 

эвристикадин) къайдаяр, абурун амалар, тестер ишлемишун   къвезва. 

       Аялрин чирвилер ахтармишдай къайдарикай сад тестер ишлемишун я. 

Аялар тест гафунихъ, тестер гьалдай къайдадихъ галаз танишарда. Тестер 

ч1ехи темадин, четвердин, зур йисан ва я к1елунин йисан эхирда ишлемишда, 

аялрин чирвилерин дережа  ахтармишда. Тестина адет яз 3-4 суал жеда, 

муаллимди абуруз жаваб гудай (тест гьялдай) къайда ачухарда:  тестинин 

гуьгъуьна ганвай   жавабрикай сад, дуьзди, хкяда; адан нумра литературадин 

дафтарда ва я  кьилди чарчел кхьида; аялдин жаваб  муаллимдив гвай ва кьилди 

чарчел алай «Дуьз жавабрив» гекъигда; гьар дуьз жавабдиз гузвай баллрин 
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кьадар гьисабда; к1ват1 хьайи баллрин кьадардиз килигна, къимет эцигда. 

Ихьтин тестер, винидихъ лагьайвал, 2002-йисуз  басмадай акъатна. 

  Методикадин къайдайрин, амалрин ва технологийрин куьмекдалди аялар 

чирвилер къачунин гьерекатдик кутун, абурув фикир-фагьумиз ва  к1валахиз 

тун (чирвилер къачун, яшайиш чирун, дуьнья чирун) герек я. 

Гзаф муаллимри,   мектебра фадлай адет хьанвай  методика ва ц1ийи 

методика сад-садак какадарна, ишлемишзава: ихьтин амалди гзаф менфятни 

гузва. К1венк1вечи муаллимри чпин тежрибада ихьтин  кьуд къайдадиз гзаф 

чкани гузва: 

* чирайди тикрарун; 

*  чирайди мягькемарун; 

*  аялди муаллимдин куьмек галачиз чирвилер къачун;  

* аялди чирайдакай вичин фикирар лугьун, вичин къимет гун. 

Уьлкведа ва республикада арадал атанвай гьалар, муаллимрин 

мумкинвилер ва аялрин истемишунар фикирда кьуна,  эхиримжи йисара 

педагогикада ва методикада аялриз образование гунив кластердин 

къайдада эгеч1зав (.Класт - инглис ч1ала: к1ус, ч1ук, гап1ал, к1унч1). 

 Кластердин къайда - аялриз образование гунин карда иштиракзавай вири хилер: 

муаллимдин к1валах, мектебдин дирекциядин к1валах, образование гузвай идарайрин 

к1валах ва жемиятдин к1валах, диде-бубадин к1валах, яни   

вири хилерин к1валахар ва алахъунар, сад-садав агудна,  абур сад авуна, 

лазим нетижа къачун патал ишлемишуниз лугьуда.  

Ихьтин садвал, образование ва тербия  гузвай вири хилерин иштираквал,  

абуру мектебдиз  гузвай   куьмек, гьелбетда, хайи литературадин муаллимдиз 

мадни гзаф герек я. Гьавиляй тежрибада кластердин къайда  ишлемишун 

шаксуз  менфятлу я. 

Литературадин тарсара, методикадин вири жуьредин къайдаяр, амалар ва 

технологияр ишлемишунин нетижа яз,  аялрихъ ихьтин алакьунар хьана к1анда: 

 - жува-жуваз к1елун ва чирвилер къачун; 

 -  рахунра малум малуматар ишлемишун; 
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 - к1елай текстиниз критикдин вилерай килигун;  

 -  к1елай текстиниз къимет гун. 

Винидихъ теклифзавай литературадин методикадиз  (къайдайрин, амалрин 

ват технологийрин к1ват1алдиз), ам  гьикьван ц1ийиди ва менфятлуди ят1ани, 

манийвалзавай месэлаяр, гьалар ва  шарт1арни ава. Абурукай кьилинбур яз 

къалуриз жеда: 

  * литературадин ктабар-хрестоматияр кьец1илбур (методикадин пособияр, 

фонодискар ва мсб галач) хьун; 

  * хайи ч1алай ва литературадай  1Х  классда гьукуматдин экзаменар 

тахьун;  

  * гьукуматдин къанундалди  чи мектебдай сифте «милли компонент» 

акъудун  ва 2015-йисалай  «милли мектеб»   (1-классдилай эгеч1на, дидедин 

ч1ал квачиз, вири предметар урус ч1алал чирзава) къакъудун; 

  * урус ч1алан ЕГЭ-ди милли  предметрин вахт  ва итижлувал къакъудун;  

  * аялриз классдилай къеце к1елдай ктабар тахьун; 

  * радиодин ва телевиденидин гунуграй, сегьнедилай аялриз литературадин 

ч1алан уьлчмеяр кьериз-ц1аруз ван хьун  ва мсб.   

Ихьтин шарт1ари муаллим вичин вири къуватар к1ват1униз  ва аялриз 

тамам, дерин савад гуниз мажбурзава. 

Илим ва техника дат1ана вилик физва: техникадин ва  электроникадин  

аппаратар, тадаракар рекъемрал-цифрайрал эляч1зава, абур тежрибада 

ишлемишдай методикани  арадал къвезва. Ихьтин девирдин мектебда, 

илимдинни методикадин ва ФГОС-рин истемишунар фикирда аваз, 

к1валахзавай  муаллимди  аялар  авай чирвилерин бинедал  ц1ийи чирвилер 

къачуз, хьанвай  чирвилер веревирд ийиз, ихьтин рекьелди  хайи литературадай 

тайин образование ва тербия  къачуз вердишарна к1анда.      
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                                              Пуд лагьай кьил  

                    У-У1 классра хайи литературадин тарсар  

И кьил пуд паюникай  ибарат хьанва:  

    1) У классда  литературадин тарсар;  

    2) У1 классда литературадин тарсар;  

    3) Образование ахтармишдай рекьер. 

     Сифте кьве паюна образованидин темайрин  планар ва тарсарин чешнеяр 

ганва. 

У-У1 классар патал  туьк1уьрнавай образованидин темайрин планар ва 

тарсарин чешнеяр,  илимдинни методикадин агалкьунар, чи гзаф йисарин 

ахтармишунрин нетижаяр ва  к1венк1вечи  муаллимрин тежриба  фикирда 

кьуна,  туьк1уьрнава. 1. 

    Теклифзавай планрик ва чешнейрик муаллимди, гьелбетда, вичи тарс гузвай 

классдин дережа фикирда аваз, вичин лазимбур яз гьисабзавай са жерге 

дегишвилер ва ц1ийивилер кухтада. Месела: литературадин илимдикай алава 

чирвилер гун;  предметрин арада авай алакъаяр гегьеншарун; абур аялрихъ авай 

тежрибадихъ галаз  алакъалу авун ва   чкадин шарт1ар фикирда кьун. 

      И ва маса месэлаяр 2012-йисуз басмадай  акъатнавай «Лезги ва 

Дагъустандин литературайрин программайра» ва чи гъиле авай Чешнелу 

программайра  (Педагогикадин институтдин сайт, 2015-йис)  къалурнава.  

      У-У1 классра  аялриз гузвай хайи литературадин тарсарихъ ихьтин са 

шумуд  кьилин мурад  ава: 

       а)  аялриз лезги литературадин ч1алал азаддаказ рахаз-кхьиз чирун; 

       б)  абуруз дидедин  ч1ал, хайи литература к1анарун;  

       в)  аялрин рахунрин ва кхьинрин ч1ал гегьеншарун;  

……………………………………………… 
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       1.Акимов Къ.Х. Лезги литературадин тарсар. У класс. - Магьачкъала,  

1992; Лезги литературадин методика, - Магьачкъала, 2013; Аркин И.И. Уроки 

литературы в У-У1 классах. -  М.. 2001. 

 

       г) нугъатдин шарт1ара яшамиш жезвай аялрихъ галаз (ахьтинбурун кьадар 

гзаф я)  алава к1валах тухун; 

      гъ)  аялриз хайи литературадикай  битав чирвилер гун. 

      У-У1 классра гузвай тарсара винидихъ къалурнавай методикадин къайдаяр, 

амалар ва технологияр ишлемишда. 

     Гьар са тарсунихъ вичин тема, мурадар ва тадаракар (адет хьанвайбур  ва 

ТСО), аялриз чирвални тербия гудай методика  ва  адан кьет1енвилер  жеда. 

      У классда аялриз  хайи литературадай гайи, чирай, башламишай чирвилер 

У1 классда давамарда: артухарда, мягькемарда,  хкажда.        

      Агъадихъ галай  планра 2-3 ва мадни гзаф сятер ганвай ч1ехи  темаяр санал, 

тарсариз пай тавуна, къалурнава (абур муаллимди вичин хсуси планра  тарсариз 

пайда), «Литературадин чешнедин тарсара» -  пайнава. 

    Литературадин тарсара ва к1валера кхьинрин к1валахар тамамарун патал  2 

дафтар кьада: абурал 1 (сад) ва 2 (кьвед) лагьай нумраяр эцигда. Ахтармишунин 

к1валахар (изложенияр, сочиненияр ва мсб) патал кьилди дафтар кьада. 

     Муаллимди аялрин гьар йикъан кхьинрин к1валахар авай литературадин 

дафтарар вацра садра  ахтармишда, яратмишдай к1валахар (изложенияр, 

сочиненияр ва мсб) кхьей дафтарар -  са гьафтедин вахтунда. 

 

                           1.  У  классда хайи литературадин тарсар 

Дагъустан Республикадин образованидин ва илимдин министерстводин 

учебный планда ва программада  У классда   хайи литература  чирун патал 

гьафтеда 2 сят, к1елунин йисуз 68 сят чара авунва.  

И вахт  литературадин программайра   ик1 паюн фадлай адет хьанва:                                        

     эсерар к1елуниз - 50 сят; 

     ч1ал гегьеншаруниз - 10 сят; 
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     классдилай къеце к1елай эсерррикай суьгьбетриз - 8 сят.  

  

 

                             а) Образованидин темайрин план 

………………………………………………………………………………………. 

 №№ :   Тарсунин тема            :  Тарсунин   : Аялрин   : Ахтармиш   :Нетижа  

         : (гьар са нумрадиз          :  жуьре        : гьерека    :дай  жуьре   :     

         :     1 сят гуда)                 :                    :     тар      :                    :  

 ……:……………………………:…………… :…………  :…………… :………  

   1   :  Хайи  лите-                   : суьгьбет     : чирвилер  :  суалар      : ц1ийи 

 :   литература                   :                    :  къачун    :                   : чирви- 

        :                                        :                    :                 :                    :    лер   

 2-3   : «Пачагь хьайи яц»  мах  : к1елун ва   :                 :  --/--           :  вердиш- 

        :                                        : суьгьбетун  :   к1елун    :    --/--          : вилер 

4-5   : «Вафалу дустар»            :    --/--           :   --/--         :     --/--         :  --/-- 

        :  Махар, махарин  жуь-   :   чирун        :   --/--          :   кхьин      : чирви- 

        :   реяр                              :                     :                   :                   :  леер 

 6     :  Кхьинрин к1валах         :   кхьин        :                   :                   :  --/-- 

 7     : «Вишришар»                  :     к1елун     :       к1елун : суалар     :   

       : Къаравили                       :  чирун          :  рик1ел хуьн:                 : чирун 

  8   :  Классдилай къеце к1е-   :                      :                     :                 : 

       : лай эсерар                       :                      :                    :                 : 

9-10 : Мисалар                         :   --/--              : ишлемишун:  --/--          : --/--       

11    : Миск1алар                     :  чирун            :   --/--            :  суалар       :  --/-- 

  12  : Кхьинрин к1валах:  --/--        :   --/--        :  --/--            : --/--    

13-14 :Гьажиев М. «Гъалиб хьа-: к1елун   :  к1елун             : суалар       : --/-- 

      :йи кфил»                             :  чирун    :   --/--                : --/--             : --/-- 

15-16: Кь.Саид. «Чубарук»,        : к1елун    :       к1елун      : --/--            : --/-- 

       : «Аквазвач заз».                 : --/--          : --/--                :  --/--          :  --/-- 

17-18: М.Али. «Ватан», «Кесиб-:  к1елун   :  --/--                : --/--          : --/-- 

       : вал».                                  :                :                        :                 :  

  19 : Классдилай къеце к1елай:                   :                        :                 : 
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       : эсерар                              :                   :                        :                 :                

20-21: Е.Эмин. «Билбил», «Хуп1 :  к1елун  :         к1елун    : --/--           : --/-- 

       : яршугъ я!»                           :               :                       :                  : 

   22 :Кхьинрин  к1валах             :  кхьин    :                       :                 : 

23-24: С.Сулейман. «Судуяр»,      : к1елун   :      к1елун    : суалар      : чирун 

         : «Итимвал хъсан я»             :  --/--        :  --/--                :  --/--         : --/-- 

    25 : Кхьинрин к1валах              : кхьин     : тамамарун      :                 :       

   26  : Шерифов Н. «Авани?»       : к1елун    :         к1елун    :  --/--          : --/-- 

         : «Экъеч1а»                          :  --/--        :    --/--              :  --/--          : --/-- 

   27   : Классдилай къеце к1елай:                 :                        :                 : 

          : эсерар                               :                 :                         :                 : 

    28  : А.Гьажи. «Рабочидин чар»:   --/--       :   --/--               :  --/--          : --/-- 

29-30 : Дагъустандин                   :                :                        :                  : 

          : литературадикай  баянар : к1елун     : рик1ел хуьн      :   суалар    : чирун  

31-32: Ц1.Гьамзат. «Филни цвег»: --/--            :     к1елун     :   --/--         : --/-- 

    33  : Кхьинрин к1валах            : кхьин       : тамамарун       :                 :  

  34 : Иминагъаев А.. «Фяледин :  к1елун      :       к1елун :   суалар    :  чирун 

     : уьмуьр», «Зулум…»         :                  :                       :                  : 

 35 : Классдилай къеце к1елай:                  :                       :                  : 

      : эсерар                              :                  :                       :                   :    

36-37: Х.Тагьир. «Мала Иса»  :  к1елун     :       к1елун     :    --/--        :  чирун 

   38    : Кхьинрин к1валах         :   кхьин        : тамамрун       :                  : 

39-40: Фатахов А. «Риза»       :   к1елун      :      к1елун     :    --/--       : суьгь-  

41-42: Мурадов Ш.-Э. «Базар :  к1елун       :     к1елун      :    суалар    : чирун 

         : Дуьзуь», «Т1урфан»    :                    :                        :                   : 

  43    : Ризванов З. «Диде…»,:  --/--             :  --/--                :    --/--         : 

           : «Самур»                        :                       :                          :                     :чирун    

   44    : Саидов А. «Ашукь яз  :    --/--          :   --/--               :    --/--         : --/-- 

           : хьурай!»                      :                     :                       :                   : 

   45    : Класдилай къеце к1елай:                  :                        :                   : 
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           : эсерар                           :                   :                        :                   :  

    46   :  Кхьинрин к1валах          :  кхьин          : тамамарун     :                   : 

47-48   : Жамидин. «Чинерар»: к1елун       : к1елун     :     суалар    : чирун           

49       : Хаметова Х. «Ватан»:  к1елун       : к1елун     :    --/--          : --/ 

   50        :Кхьинрин к1валах      :  кхьин        :  тамамарун     :                   : 

   51     : Жалилов М. «Фу»      :  к1елун      : к1елун      :  --/--       :суьгьбет 

  52-53  : А.Фетягь. «Дурнай-   :  --/--           :    --/--               :  --/--          :--/-- 

             :  рин аваз»                  :                   :                         :                 : 

     54    : Кардашев А. «Гуьзел :   --/--          :  --/--                 :   --/--         :чирун 

             : баде»                          :                   :                        :                  : 

     55    : Классдилай къеце к1елай:              :                        :                  : 

             :эсерар                          :                   :                        :                  : 

     56      : Кхьинрин к1валах      :  кхьин        : тамамарун     :                   : 

     57       : Дагъустандин ХХ асир-: суьгьбет  : рик1ел хуьн    :   суалар    :чирун 

             :дин литературадикай    :                 :                        :                  : 

    58-60 : Жафаров А. «Лувар квай: к1елун  :    к1елун         : --/--        :суьгьбет 

             : зиянкар»                       :                 :                        :                   : 

     61    : Классдилай къеце к1елай:              :                        :                   : 

             : эсерар                           :               :                        :                   :               

    62-63     : Кхьинрин к1валах         : кхьин     : тамамарун  :                  :   

   64-65 :Ягьяев М.-С. «Салават» : ч1ук к1елун:      к1елун  :  суалар     :суьгьбет 

     66   : Классдилай къеце          :                 :                   :                : 

            :   к1елай эсерар               :                   :                  :                : 

    67-68 : Йиса к1елай эсерар      : тикрарун    :   анализ    :   суалар    :  жавабар 

            : тикрарун              :                    :                   :                : 

………:……………………………:………………:……………:…………:……….    

 

      И пландик муаллимдивай вичи  лазим яз гьисабзавай дегишвилер кутаз ва 

хкудиз жеда. Ик1 вичин  к1валахдин план арадал гъида. 
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                        б) Хайи литературадин тарсарин чешнеяр    

 

                                           1 - т а р с 

       Тарсунин тема: Лезги литература - хайи литература. 

       Тарсунин мурадар: художественный литературадикай малуматар гун; 

                                      аялар «Лезги литература» хрестоматиядихъ 

                                      галаз танишарун; 

                                      хрестоматиядин сифте гаф к1елун ва аннамишун; 

                                      милли тербия гун. 

        Тарсунин тадаракар: У классдин  хрестоматия, программа, зарийрин 

ктабар ва  шикилар, лезги ч1алан гафарганар, ТСО, лезги манияр ва рахунар 

кхьенвай дискар, Дагъустандин карта. 

 

                                              Тарсунин финиф  

       Аялар безетмишнавай классди (дидедин ч1аланни литературадин 

кабинетди) милли музыкади ва маниди къаршиламишда. 

       (Хайи литературадин сад лагьай тарс лап кьет1енди: аялриз милли 

художественный литературадикай хабар гузвайди, абурук  ватанперес руьгь 

кутвазвайди, милли тербиядин бинеяр  эцигзавайди  хьана к1анда).  

      Аялриз лезги ч1алал салам  гуда  ва абурухъ галаз таниш жеда. (Классдин 

журналдин лазим чинар   ва аялрин дафтаррин чинарни лезги ч1алал ац1урда). 

      Класс  тешилда: аялар суьрейра дуьздаказ ацукьарда (абурун сагъламвал 

хуьн фикирда аваз), муаллимдиз яб гуз гьазурда. Гьар са тарс гьа ик1 тешкил 

хьун мектебдин адет тирди лугьуда. (Класс тешкилуникай чун агъадихъ мад 

рахадач). 

    Аялар ц1ийи предметдихъ -  «Лезги литературадихъ»  ва гьа ихьтин т1вар 

алай т1вар алай  ктабдихъ - хрестоматиядихъ галаз танишда.  
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    Картадай гъвеч1и ва ч1ехи ватанар: Лезгистан, Дагъустан ва Урусат (Россия) 

къалурда. 

    Аялри  муаллимдин сесинилай ихьтин жумлаяр жуьшдалди (хордалди) 

тикрарда: 

                        Чун акьуллу аялар я. 

                       Чун  тербия авай аялар я. 

                       Чи рик1 к1елунал, чирвилер къачунал ала. 

                       К1елун - зегьмет я. 

                      Чи рик1 зегьмет ч1угунал ала. 

                      Чна лап хъсандаказ к1елда. 

                      Чун ватандиз вафалу инсанар жеда! 

                       Чаз жуван хайи ватан - Лезгистан, ч1ехи ватан -       Дагъустан 

ва мадни ч1ехи ватан - Россия к1анда. 

     Ихьтин келимаяр (абурухъ  тербиядин, акьулдин, аламдин, культурадин, 

эдебдин ва психологиядин  жигьетрай зурба метлеб ава) муаллимди аялрив 

гуьгъуьнин тарсарани тикрариз тада. 

    Муаллимди малумарда: 

    - Куьне к1елдай ва чирдай тарсунин-предметдин т1вар Хайи литература я. 

Литература  кхьенвай вири эсерриз: манийриз, шиирриз, гьикаяйриз, повестриз, 

романриз…  санлай лугьуда.  (Сад лагьай тарсуна аялар  гьар са ц1ийи гафунин, 

думандин-терминдин гъавурда тун четин я, агакь тавун мумин я, гьавиляй  

муаллимди вичи-вичикди меслятда: «Сифте тарсара аялриз ц1ийи гафар ван 

хьурай, япа гьатрай, гуьгъуьнин тарсара за абурун мана ачухарда ва гафарганра 

кхьиз тада»). Чи хайи литература - Лезги литература я, ингье куьне ц1и 

к1елдай ктабдални гьак1 кхьенва -  «Лезги литература. Хрестоматия. 5-класс»   

къалурда. - Гьар са халкьдихъ вичин хайи литература ава. Ц1инин йисуз куьне 

чи литературадик кваз Дагъустандин халкьарин литературайрин эсерарни, 

кьилди  «Урус литературани» к1елда. 

    Муаллимди малумарда: 
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    - Гьар са ч1ехи халкьдихъ, абурукай яз лезгийрихъни, вичин рахунрин, чун 

рахазвай, ва литературадин (литературадин эсерар кхьенвай)  ч1алар ава. Са 

хуьруьн агьалияр къунши хуьруьн агьалияр рахазвай ч1алан гъавурда дуьздаказ 

такьун мумкин я, вучиз лагьайт1а абур са ч1алан жуьреба-жуьре нугъатрал 

(лезги ч1алак ахцегь,  къуба, къуруш, кьурагь, миграгъ, ст1ал, ярк1и ва маса 

нугъатар акатзава) рахазва. Литературадин ч1ал мазанри, зарийри ва  алимри 

туьк1уьрнава: адан гъавурда вири нугъатрин векилар акьазва.  

      Куьн, балаяр, савадлу  инсанар яз, литературадин ч1ал чириз, литературадин 

ч1алал рахаз алахъна к1анда. За квевай захъ галаз, зи тарсара литературадин 

ч1алал рахун т1алабзава. Куь жавабриз, чирвилериз къиметар эцигдайла, за куь 

рахунарни фикирда кьада. 

    Муаллимди суьгьбет  давамарда: 

   - Хайи литература - ам чи халкьдин  руьгь, руьгьдин девлет я. Гьар са инсанди 

вичин руьгь (намус, гъейрат, ч1ал) ва халкьдин руьгь (ч1ал, тарих, литература, 

культура, искусство ва музыка) хвена к1анда. Чаз жуван ч1ал (адаз дидедин 

ч1ал лугьузва), жуван ватан (адаз диде-ватан лугьузва) ва жуван литература 

(адаз хайи литература лугьузва), жуван  хайи дидени буба хьиз, к1ан хьана, 

чирна, хвена  к1анда. 

    Муаллимди аялриз  сад лагьай тарсуниз  талукь темайрай суьгьбетарда: 

муаллимди суалар вугуда - аялар жавабар гуз алахъда.  

     Са жерге суалриз жагъай жавабрай муаллимдиз вичин гъилик атанвай 

аялрин  ацукьун-къарагъун, к1елунихъ авай мейилар, акьул-камал чир жеда.  

     Са шумуд  суал чешне патал гъин: 

     * Куь к1вале газетар, журналар, ктабар  авани? 

     * Квез к1валин библиотека авани?  

     *  Ана  гьихьтин ктабар ава? 

     * Абурукай вуна гьи ктабар к1елна?  

     *  Куь хзанди гьихьтин газетар ва журналар кхьенва? 

     *  Кхьенвай газетар, журналар вахт-вахтунда агакьзавани? 

     * «Кард» журналдай вуна вуч к1елна? Абурукай ваз гьи эсер хуш хьана? 
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     *  Вавай  сифтегьан классра  чирай гьи лезги  мани лугьуз жеда? 

     *  Гьи  шиир  хуралай  к1елиз жеда? 

     Муаллимди  литературадин  са шумуд думандин (библиотека, хрестоматия, 

литература, зари, кирам…) мана ачухарда, абур  тикрарда ва аярив чпин 

дафтарра (гафарганра) кхьиз тада.  

    Лезги шииратдин са антология къалурна, грек ч1алай атанвай «антология» 

гафунин  мана ачухарда: цуькверин к1унч1 ва я «цуьквер цанвай чка. 

      Муаллимди малумарда: 

     - Гьар йисуз  Магьачкъалада, Бакуда, Дербентда, Кьасумхуьрел  лезги 

зарийрин, алимрин, журналистрин, муаллимрин   ктабар  лезги ва урус 

ч1аларал басмадай акъатзава. Эхиримжи 2 йисуз  20-далай гзаф ктабар  акъатна, 

месела, ихьтинбур:  

     Адилов Билал. Яхц1урни пуд: Шиирар. Лезги а урус ч1аларал. - Баку, 2014. 

     Абасова Ася. Алван цуьквер: Шиирар. - Магьачкъала, 2015. 

     Мирзебегов Азиз. Зур асирда сегьнедал: Ахтармишун. - Дербент, 2015. 

     Султанов Балакъардаш, Ст1ал Мусайиб. Жидайриз элкъвей къелемар: 

Шиирар. - Кьасумхуьр, 2015.   

     Ц1ийи ктабрикай  муалимди вичив гвайбур  къалурда, абурун кирамрикай 

(авторрикай) куьруь-куьруь малуматар гуда ва  абурун сад-кьве шиирни к1елда. 

    - Билал Адилов  зари  ва  журналист я, ам 1967-йисуз Кц1ар райондин Ст1ур 

хуьре дидедиз хьана. Бакуда яшамиш жезва. Адаз вичин хайи ч1ал гьикьван  

к1анзават1а, «Дидедин ч1ал» шиирдай аквазва. 

       Муаллимди Б.Адилован  шиир к1елда: 

 

                              Дидедин ч1ал, дидедин ч1ал -  

                              Бубайрилай аманат чал! 

                              Вун -  лезгидин вилин нине, 

                              Вун - зи халкьдин  руьгьдин бине, 

                              Вун - зи хайи диге масан, 

                              Вун - ватандин кук1уш кьакьан. 
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                              Вун - зи яйлах, вун - зи булах. 

                              Вун - шиирар сур Далагьан, 

                              Вун - Эмин я, вун - Сулейман. 

                              Вун - зи сувар, вун зи аран, 

                              Шиират Келентеран. 

                              Дидедин ч1ал - къагьриман ч1ал,  

                              Шарвилидин, Мегьманан ч1ал. 

                              Вал раханай Гьажи Давуд.   

                              Зи рик1 женни вавай къакъуд? 

                              Валай илгьам къачузва за, 

                              Валди дуьнья кьат1узва за!   

      Икьван гуьзел, гужлу гьиссер квай, дерин мана авай  шиир муаллимди гьар 

са классда, ч1ехи классарни кваз,  к1елуниз  ва аялривни к1елиз туниз лайихлу 

я.  

      Анжах фикирда кьада:  и шиирдик У классдин аялриз чин тийидай, абуруз 

таниш тушир гафар (аманат, диге, илгьам, нине, сув, сур, шиират) ква.  Абурун 

мана муаллимди куьрелди ачухарда, бязибур гуьгъуьнин тарсуна аялрив чпин 

дафтарра-гафарганра кхьизни тада. (Муаллимди вичин тежрибада ихьтин адет 

кутада: са тарсуна аялриз гуз агакь тавур чирвилер гуьгъуьнин тарсара гуда).   

     Муаллимди аялар тагькимарда: гьар са тарсуна абурун гъилик  учебник-

хрестоматия, литературадин дафтар, гафарган ва дневник хьана к1анда. Им 

аялрин рахунин а кхьинрин  ч1ал гегьеншарунин, литературадин ч1ал чирунин  

сад лагьай шарт1 я. 

     Муаллим мад халкьдин руьгьдал хкведа ва ада газетдай зари Мерд Алидин 

гафар к1елда: 

      «Чун чи милли руьгь, милли къанажагъ, ч1ал, культура, литература  хуьн 

лазимдакай гзаф рахазва. Амма ам хуьдрй, сагъардай, уяхардай крар ийизвани? 

- хабар кьазва ада. -  Руьгь, анжах са  фу т1уьна, я тухариз, я сагъариз жедай 

зат1 туш. Руьгьдихъ вичин игьтияжар ва шарт1ар ава… Инсандин руьгь, 
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рик1, гуьгьуьл уяхарзавай асул къуват чирвал, илимвал я… Инсан дуьньядикай 

хабардар ийизвай савкьват бес халкьдин гъиле авай газет тушни?!» 1. 

    Зариди милли газетрикай («Лезги газет», «Самур», «Куьредин хабарар, 

«Ц1ийи дуьнья» ва мсб) ва журналрикай («Самур», «Кард», «Алам», «ЧиРагъ»,  

……………………………………… 

1. Жалилов М. Руьгь гьик1 хуьда? - «Лезги газет», 2014-йисан 11-сентябрь.   

 

 

«Дагъустандин дишегьли») малуматар гуда, абур къалурда. 

    Вичин макъаладин кьиле  кирам М.Алиди хабар кьазва: «Руьгь гьик1 хуьда?»  

    Адаз жаваб гун  муаллимдин хиве ава. Ада вичин жавабда, чна фикирзава, 

ихьтин гафар, ибараяр ва жумлаяр: дидедин ч1ал ва хайи литература к1ан хьун, 

газетар ва журналар кхьин, газетар, журналар ва ктабар к1елун, радиодай ва    

телевизордай лезги гунугриз яб гунн, жува манияр ва гьикаяяр кхьин  ва мсб 

ишлемишда. 

       Муаллимди аялар  вичив гвай ц1ийи ктабрихъ галаз танишарун давамарда. 

      Зари Ася Абасова (1942) Ахцегь райондин Игъир хуьряй я.  Ада гзаф йисара 

Къурушрин  ва Хасавюрт шегьердин юкьван мектебра ч1алан ва литературадин 

тарсар гана. Зариди «Алван цуьквер» шиирда кхьизва: 

 

                        Алван цуьквер! Гьикьван к1анда зи рик1из! 

                        Хайи дагълар хквезва мад фикирдиз: 

                        Михьи гьава, атир, рангар  галай куьн 

                        Лап ухшар я художникдин шикилдиз. 

 

                        Хайи халкьдин рик1 алай цуьк - алван цуьк, 

                        Зарийрини кхьизва ваз шиирар. 

                        Зани къе ваз ачухзава мад зи рик1: 

                        Тух жедач ваз килигналди, алван цуьк!  
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                         Ханум я вун «Цуьквер сувар» хьайила, 

                         Цуьквер к1ват1из «Чепер сувуз» фейила. 

                         Шад майдандин абур я вун, алван цуьк! 

                         Чи рик1ерин сабур я вун, алван цуьк! 

 

                         Са мурадни амукьдач мад дуьньяда, 

                         Са десте заз алван цуьвер гайит1а.  

     

   Четин гафарин, ибарайрин (алван, атир, сув, «Цуькверин  сувар», «Чеперин 

сув»,  сабур)  ва   думанрин-терминрин (литератцра, хрестоматия, филология, 

антология, учебник) гъавурда твада. И думанар латин ва грек ч1аларай  урус 

ч1алаз, урус ч1алай лезги ч1алаз атанвайбур тирди лугьуда. Месела:  

       Литература - кхьенвай ва басмадай акъатнавай вири жуьредин эсерар: 

илимдин, тарихдин, литературадин, искусстводин ва мсб.   Литературадин 

эсерриз - художественный, яни рангар янавай, литература лугьуда. 

       Хрестоматия - лап хъсан эсеррин ч1укарикай ибарат  к1ват1ал, ктаб. 

       Филология  (гаф  к1ан хьун) - ч1ал ва литература  ахтармишзавай илимриз 

лугьуда. Абурал машгъул алимдиз  ва ч1аланни литературадин тарсар гузвай 

муаллимдиз  филолог лугьуда. 

       Антология (цуьквенин к1унч1) -  художественный эсеррин, гзафни гзаф 

шииратдин эсеррин, к1ват1ал я.   

      Учебник (урус ч1ала: учение - чирун, илим) - аялри чирвилер къачузвай 

ктаб. 

      Дуьньяда гзаф илимар ава, гьар са  ч1ехи агьвалатдихъ, вакъиадихъ, 

гьерекатдихъ, зат1унихъ, кардихъ вичин ери-бине,  ам къалурзавай, 

ахтармишзавай ва  ачухарзавай илим ава. 

      Аялри к1елзавай хайи литературадихъни  вичин илим  - литературадин 

илим (литературоведение), ам ахтармишзавай  рекьер, хуьлер,  къайдаяр ва 

амалар  авайди  малумарда. Гьар са илимдихъ вичикай рахадайла ишлемишдай 
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метлеблу гафар - думанар (терминар) ава. Ихьтин думанар литературадин 

илимдихъни ава. 

     Литературадин илим чир хьун патал сифте нубатда адан лишанар 

къалурзавай метлеблу гафар - думанар  (урус ч1алал - терминар)  чир хьана 

к1анда. 

     Аялриз Къ.Акимован «Лезги литературадин терминрин к1ват1ал» - куьмекчи 

ктаб (справочник) къалурда, адахъ галаз таниш хьун, адай жуьреба-жуьре 

думанрин мана чирун  ва рик1ел хуьн, литературадин эсердикай рахадайла, 

жуван рахунра абур, думанар, ишлемишун меслят къалурда.        

      А.Абасовадин «Алван цуьквер» шиирдиз талукь яз муаллимдивай ихьтин 

баян гуз ва са шумуд думан  ишлемишиз, абурал аялрин фикир желбиз жеда: 

     - И шиир т1ебиатдикай кхьенва,  пуд куплетдикайни кьве ц1арц1икай, яни 

14 ц1арц1икай, ибарат хьанва. И къайда туьк1уьр хьанвай шиирдиз сонет 

лугьуда. Адакай чун ч1ехи классра мукьувай рахада. 

       Муаллимди литературадин  думанриз талукь яз,  суьгьбетарда  ва аялриз  

алава чирвилер гуда. Месела, Бакуда яшамиш жезай лезги художник ва тарихчи 

Дарвин Велибегова «Алам» журналда урус думанрин чкадал ихьтин лезги  

думанар (литературадин ва искусстводин ц1ийи думанар ада  вичи теснифнава)  

ишлемишун теклифзава. Месела:  

 аяр - эсердин иервал; 

 к1алубдар - художник-скульптор;  

      нехиш - орнамент; 

 рангвари - живопись; 

 расим - художник; 

 хат1аргелиг - каллиграф; 

 ч1угвар - оформитель ва мсб. 

Предметрин арада авай  алакъаяр тайинада:  

       * Дагъустадин тарихдин чинар ачухда; 

  * Урусатда ва Дагъустанда кьиле фейи граждан дяведин йисарикай  

суьгьбетда; 
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  * СССР-да социализм эцигай йисарикай суьгьетарда; 

  * са кьуьлуьн макьамдиз (гьавадиз) яб гуда; 

  * са манидиз яб гуда; 

  * «Гьажи Давуд» гимндиз яб гуда (адакай чун винидихъ раханва). 

Литературадин тарсара музыкадин эсерар мукьвал-мукьвал ишлемишиз 

жеда. «Лезги газетди»,  муаллимрин т1алабун кьилиз акъудун яз, 1913-йисуз  

нотаярни галаз «Гьажи Давуд» гимн ахкъуднавай.1. 

«Гьажи Давуд» гимндин са куплет ва жуьш инал гузва, ам гьар са классда 

к1елиз жеда:   

                                Азадвални садвал халкьдиз 

                                Нефес, рик1 хьиз, герек я. 

                                Тарихди чин тагай халкьар, 

……………………………………………………. 

1. Чаз лезги гимн герек я! - «Лезги газет», 2013-йисан 14-март. 

 

 

                                 Ери-бине тахьай халкьар, 

                                 Шаксуз чархи фелек я. 

                                             Жуьш: 

                                 Садани ваз «Ма азадвал, 

                                 Ма азадвал» лугьур туш. 

                                 Жув къайгъудай фин тавурт1а, 

                                 Жувахъ къуват хьун тавурт1а, 

                                 Вав азадвал вугур туш. 

 

Муаллимди  аялар  тарихдин вакъиайрин, Гьажи Давудан къаматдин ва 

дережайрин  гъавурда твада, к1елзавай (яб гузвай) гимндин   (гимн халкьдин, 

гьукуматдин тарифарзавай, абурун алакьунар къалурзавай, шад руьгь квай 

шиирдиз лугьуда)  мана-метлеб ачухарда  ва  эсердин гуьгъуьнин куплетар 

к1елда (артистди  лугьуда), аялрив  чпин дафтарра кхьиз тада: 
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                                  Жуван ватан жува хвена  

                                  К1анзавайди я, гьелбет. 

                                  Ак1 тахьат1а, к1еве гьатда, 

                                  Мурадарни геже гьатда. 

                                  Чк1ида гьак1 чи миллет. 

 

                                  Лезги чилин намуслу хва, 

                                  Гьажи Давуд, гьинва вун?  

                                  Вахт атанва каждай сес, 

                                  Халкь агуддай ватанперес, 

                                  Вал вил алаз  ава чун! 

 

                                  Гьажи Давуд  хьтин игит 

                                  Авай халкь я эбеди, 

                                  Гьи садрани к1евирна чин, 

                                    Квадардач ягь дидедин. 

 

                                    Гьажи Давуд дамах я чи, 

                                        Къалхан, къилинж, архани. 

                                    Гьажи Давуд пайдах я чи, 

                                    Руьгьдин къеле, даях я чи 

                                    Накьни, къени, пакани!     

 

     Аялриз «Гьажи Давуд» гимн  хуралай чирун тапшурмишда, ам  гьевесдалди 

к1елиз  ва манидалди лугьуз вердишарда.               

                                               

Муаллим  тарсара, мектебда ва хуьре   литературадин ч1алал рахада: аялриз 

дуьз чешне къалурда. Ада аялрив кхьинрин к1валахар  литературадин ч1алал 

тамамариз тада. 
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Дагъустандин радиоди ва телевидениди чпин  милли гунугар лезги ч1алал 

мус гузват1а лугьуда: 

* Радиодин гунугриз ислен-жуьмя  йикъарин 12-13-сятера, киш-гьяд 

йикъарин - 10-11 сятера яб гуз жеда, гьар гьяд юкъуз аялар патал кьилди 

программа гузва. 

* Дагъустандин телевиденидин «Вахтар ва инсанар» программадиз гьар гьяд 

йикъан нянрихъ килигиз жеда, ам ислен йикъан пакамахъ тикрар  хъийизва. 

Хайи литературадин сад лагьай тарсуна муаллимди  аялриз, гьелбетда, 

тербиядиз талукь суьгьбетар ийида: лезги халкьдихъ гьихьтин адетар ават1а, 

гьар са аялди вич к1вале, хуьре ва мектебда гьик1 кьиле тухун лазим ят1а  

лугьуда. 

Муаллимди вичин рахунра халкьдин адетрихъ галаз алакъалу, тербия квай 

гафар, ибараяр, мисалар ва миск1алар ишлемишда, абур аялрив гуьгъуьнин 

тарсара чпин гафарганра кхьиз  ва рахунрани кхьинра  ишлемишиз тада. 

Месела:  вик1егь-ажуз, шад-пашман, регъуь - чиниз регъуь тушир, таб-турус, 

дуьз-патахъ, гьахъ-нагьахъ,малдар-дугъри, жумарт-мискьи ва мсб. Абур кваз 

предложенияр, куьруь сочиненияр туьк1уьриз, кхьиз вердишарда.1. 

Чна винидихъ лагьайвал, тербия  -  им гьар юкъуз, гьар  тарсуна, гьар 

уламда гана к1анзавай  важиблу  зат1-тарс-насигьат-чешне-гьерекат я.   

  Муаллимдиз аквада хьи, У классдин ц1ийиз акъатнавай  хрестоматиядик, 

алатай изданийрилай тафаватлу яз,  кирамри хейлин дегишвилер ва ц1ийивилер 

кухтунва:  ц1ийи текстер ва малуматар, ц1ийи тестер ва тапшуругъар, аялри 

чпи-чпиз къиметар эцигун патал ишлемишдай суалар, к1елдай эсерриз талукь  

насигьатар ва мсб. 

 Анжах  муаллим абурал рази хьана акъваздач, ада вичин классдихъ галаз 

кьадай, абуруз талукь ц1ийи-ц1ийи  насигьатар, чешнеяр, мисалар жагъурда ва 

вичин тарсара ишлемишда. 

    Аялриз  классдилай къеце к1елна к1анзавай эсеррин ва ктабрин т1варар 

лугьуда, абурун сиягь  тарсарин расписание алай  кьулунал алк1урда. 
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(Программада  ганвай сиягьдик муаллимди вилик амаз чкадин шарт1ари 

истемишзавай дегишвилер  кутада). 

    К1вализ тапшуругъар: хрестоматия кьиляй-кьилиз туп1алай ая;   

                                         сифте гаф  к1ела ва рик1ел хуьх;  

                                         суалриз жавабар жагъура; 

                                         къведай тарсуниз гьазур хьухь: хресоматиядай                                         

                                        «Халкьдин мецин эсераррикай»  малуматар ва   

                                        «Пачагь хьайи яц» мах к1ела;  литература патал ва  

                                         гафарган патал кьилди  дафтарар яхъ; 

…………………………………………… 

         1.Аялриз лугьуз  агакь тавур малуматар муаллимди  гуьгъуьнин тарсара 

ишлемишда. 

                                        лезги газетар ва журналар кхьихь ва к1ела; 

                                         авачир ктабар, месела, Ф.Несрединован «Гафарган»,  

                                        диде-бубайри жагъуррай;  

                                        Дагъустандин радиодин ва телевиденидин 

                                        лезги гунугриз яб це.  

Аялри тапшуругъар дневникра къейдда. 

Муаллимди, мисал хьиз лагьана, аялар тагькимда:  

- Низ гзаф чир хьана к1анзават1а, гьада гзаф к1елда, - ахпа   амалдарвилелди 

мадни лугьуз жеда: - Заз к1елдай аялар гзаф к1анда!    

  Эхирдай тарсунин нетижаяр кьада  ва малумарда:   

  - Куьн, балаяр, къедалай кьулухъ  мек5тебдиз, гьар са ц1ийи тарсуниз 

к1вале амаз гьазур хьана, литературадин  ктаб ва дафтар, гафарган ва ручка,  

дневник ва маса лазим зат1ар гваз,  атана к1анда. Зун квел вил алаз акъвазда. 

                             

 

                                      2 - т а р с 

Тарсунин тема:    Хакьдин мецин эсерар - руьгьдин хазина. 

                              «Пачагь хьайи яц» мах. 
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Тарсунин мурадар:  халкьдин мецин эсеррикай малуматар гун; 

                              «Пачагь хьайи яц»  мах  устаддаказ к1елиз   

                              ва суьгьбетиз  чирун; 

                                ц1ийи гафар ва ибараяр чирун; 

                                аялриз милли тербия гун.           

Тарсунин тадаракар: хрестоматия, махарин к1ват1алар, 

                                шикилар, ТСО (диапроектор, видео, 

                                телевизор, магнитофон ва мсб) ва адаз 

                                талукь такьатар (кассета, диск ва мсб). 

                                 

 

                             Тарсунин финиф  

       Аялар безетмишнавай классди (кабинетди) ва хъуьрезвай муаллимди 

къаршиламишда. (Ик1 гьар са тарсунив  эгеч1ун адетдиз элкъуьрда). Ахпа 

доскадал лезги ч1алал число ва тарсунин тема кхьида. 

Муаллимди шаддаказ  малумарда: 

 

- Куьн, гьуьрметлу балаяр, жуван хайи литературадин кьвед лагьай 

тарсуна ацукьнава. Ихьтин тарсар чаз  мад ва мад, гьар гьафтеда 2 тарс, 

жеда.    

   Хабар кьада: 

- Зи гъиле авай ктаб «Лезги литературадин» У классдин хрестоматия я. 

- Литература… Хрестоматия…   

- Яраб ибур вуч гафар ят1а? 

  - Куьн  к1валера  литературадин хрестоматиядиз килигнани? 

  -Литература? Художественный литература? Хрестоматия? – 

тикрарда. 

       Аялри сифтегьан классра халкьдин мецин эсерар (манияр, махар) ва 

литературадин эсерар (шиирар, гьикаяяр) к1елайди рик1ел хкида, чпивай 

жедай жавабар гуда. 
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       Гила гьар тарсуна дуьшуьш жедай думанрин-терминрин мана муаллимди 

ачухарда. 

       Аялри Хайи литература  ва гафарган патал  кьилди дафтарар кьунвайди  

тестикьарда. 

       Муаллимди тарсунин тема доскадилай к1елда: «Пачагь хьайи яц» мах. 

       Халкьдин мецин эсерар - руьгьдин хазина тирди тестикьарда. 

       Муаллимдин вичин суьгьбетда аялрин чирвилер гегьеншарда  ва  къейдда: 

       - Гьар са халкьдихъ, абурукай яз лезги халкьдихъни,  вичин мецин эсерар: 

манияр, махар, мисалар, миск1алар, къаравилияр, риваятар ва мсб ава. Абур 

виш, агъзур йисара сиверай сивериз фена, арадал атанвай, дерин мана-метлеб 

авай эсерар -  халкьдин хурун, аламдин, руьгьдин багьа ивирар  я.  

       Лезгийрихъ вичин милли литературани ава, - литературадикай куьруь 

суьгьбетда. 

       1У классда к1елай махар («Ц1иц1али», «Къаридин хва») ва аялриз чидай 

ва  к1вале ч1ехибурувай ван хьайи  махар рик1ел хкида. Абурун т1варар 

кьада,  гьар сад квекай ят1а лугьуда. 

       Халкьдин мецин эсеррин бинедал литературадин эсерар (шиирар, 

гьикаяяр, повестар, романар ва мсб) арадал атавайди малумарда. 

     -  Чна хайи литература  чирун халкьдин мецин эсеррилай башламишзава.      

      Вичин суьгьбет девлетлу авун патал, муаллимдивай  маса лазим  

малуматар    хрестоматиядай къачуз жеда. 

      «Халкьдин мецин эсерар - руьгьдин хазина» текстина  дуьшуьш жезвай   

аялар патал ц1ийи гафарин мана  ачухарда ва  гафарганра кхьиз тада:  

      къадим - куьгьне;  

      несил - са яшарин инсанар;  

      риваят - тарихдин агьвалатдикай шииралди ва я гьикаядин къайда 

теснифнавай кьиса; 

      теснифун -  арадал гъун, туьк1уьрун, яратмишун; 

      эсер - мецин ва  я литературадин  мах, мани, гьикая ва мсб. 
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    «Пачагь хьайи яц» гьикая к1валера ни к1елнат1а, тарсуниз вуж гьазур ят1а  

тайинарда. 

    Мах  (адан са ч1ук) муаллимди  (дикторди магнитофондилай) устаддаказ 

к1елда. 

    Ц1ийи гафарин (везир, гьайбатлу, ибарат, къандах, кьенят, нямет, регьим, 

савкьват, тахт)  ва ибарайрин  мана ачухарда, гафарганра кхьида. 

    Аялри махунин ч1укар, чешне фикирда аваз, к1елда. Абуру ихьтин суалриз 

жавабар гуда: 

    * Чна инал к1елай мах  халкьди никай теснифнава? 

    * Гьайванрин арада гьихьтин алакъаяр авай? 

    * Абуруз яц вучиз так1ан хьанвай? 

    * Яцран кьилел гьихьтин дуьшуьш атана?  

    * Квез махуна куь гзаф таъсир авуна? 

    * Вагьшийри яцраз кьур къастуниз куьн гьик1 килигзава? Абуру юлдашдиз  

дуьз кар авунани? 

    К1вализ тапшуругъар: «Пачагь хьайи яц»  мах  

                                        устаддаказ к1елиз ва суьгьбетиз чира; 

                                        махуниз талукь шикилар ч1угу;  

                                       махуна дуьшуьш жезвай ц1ийи гафар чира;   

                                       ч1ехибурун куьмекдалди къаб алай ибарайрин 

                                       (к1вачерик къарпузар вегьин,  хамуна нагъвар тун, 

                                       кьилиз яд чимун)  мана-метлеб ачухара; 

                                      гьайванрикай са мах жува туьк1уьра;  

                                      ва литературадин дафтарра кхьихь; 

                                      Дагъустандин радиодин ва телевиденидин  

                                      лезги гунугриз яб це. 

     Малумарда: 

     - Зун къе квез къиметар эцигиз эгеч1зава. Абур тарсунин эхирда, ни вич 

тарсуна гьик1 тухванат1а, гьихьтин жавабар ганат1а фикирда кьуна, эцигда, 

дневникриз ва мектебдин сайтдиз ягъда. Куь диде-бубайрив агакьрай. 
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     Тарсунин нетижаяр кьада. 

      Аялриз къиметар эцигда.     

 

                                              3 - т а р с   

     Тарсунин тема:   «Пачагь хьайи яц» мах.  

     Тарсунин мурадар:  «Пачагь хьайи яц» мах к1елиз  ва суьгьбетиз  чирун;  

                                     амах аялри ч1угунвай шикилрай суьгьбетун; 

                                     инсанрин ва гьайванрин амалрикай веревирдериз чирун. 

     Тарсунин тадаракар: 2-тарсуна  ишлемишайбур, ТСО ва адан такьатар. 

 

                                  Тарсунин финиф     

     Муаллимди аялри туьк1уьрнавай махар авай дафтарар к1ват1 хъийида. 

     «Пачагь хьайи яц» махуниз талукь шикилар ни ч1угунат1а тайинарда ва 

абур  гьарда вичин вилик эцигун буйругъ гуда. 

     - «Пачагь хьайи яц» мах ат1уз-ат1уз, галк1ин тавуна, лап хъсандаказ к1елиз 

жедайбур доскадал экъеч1! - теклифда муаллимди. 

      Экъеч1айбуру нубат-нубатдалди махунин ч1укар к1елда. 

       Аялри магнитофондилай дикторди ва я муаллимди к1елдай ч1укариз яб 

гуда, чешнелу к1елун аялрин к1елунрив гекъигда, чпин фикирар лугьуда.  

Аялрив чпин гъалат1ар туьк1уьр хъийиз тада. 

   Мад гьар аялдив махунин са куьруь ч1ук к1елиз тада, абурун к1елунин 

устадилин дережа (сифтегьан классра нихъ гьихьтин вердишвилер хьанват1а)  

тайинарда, вичин дневникда къейдда: зайиф аялрихъ галаз артухан к1валах 

тухун фикирда кьада. 

    Муаллим аялри махунай ч1угунвай шикилриз килигда, кутугай хьтин 

шикилар классдиз къалурда. 

   - Гьар сада жува ч1угунвай шикилрай мах суьгьбетиз гьазур хьухь. Доскадал 

нивай экъеч1 жеда? 

   Са шумуд касди гъилер хкажда. Муаллимди суьгьбетиз  гьазурбур са-сад 

доскадал акъудда. 
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   Аялрин суьгьбетри классда шад гьалар, хъуьруьнар арадал гъида. 

   - Куьн  шикилчиярни я,  суьгьбетчиярни я, - къейдда муаллимди, шикилчи 

гафунин мана ачухарда: шикилчидиз урус ч1алал художник лугьудайди 

малумарда. Шикилдиз бязибуру ч1угварди лугьузвайди чирда. 

       Аялар фикир-фагьумиз вердишарда. «Пачагь хьайи яц» махуниз талукь 

суалар вугуда: 

          * «Пачагь хьайи яц» мах гьихьтин эсер я?  

          * Квез и мах бегенмиш хьана? 

          * Ам квелди бугунмиш хьана? 

          * Вучиз квелди бегенмиш хьанач? 

* «Пачаг хьайи яц» мах  гьик1 эгеч1зава ва гьик1 куьтягь жезва?  

* Махуна иштиракзавабур вужар, вучар я? 

          * И мах куь бубайри ва бадейри ахъайдай махариз квелди мукьва я? 

          * Ам квелди чара я? 

          * Пачагь хьайи яцрак квай хьтин хесетар инсанрик хьун мумкин яни? 

          * Ахьтин  хесетар квай инсанриз вун гьик1 килигзава? 

          * Вун  гьихьтин инсан я?  

          * Ваз вун гьихьтин инсан хьана к1анзава?  

        Мах к1елайла, ц1ийи гафар ва ибараяр  чара ийида, абурун мана ачухарда 

ва тикрар. 

        Аялрив гьайбат, нямет, савкьват, тахт гафар квай предложенияр 

туьк1уьриз тада. Абур дафтарра кхьида. 

         К1вализ тапшуругъар: «Пачагь хьайи яц» мах устаддаказ  

                                             к1елиз ва суьгьбетиз чира;  

                                             адан мана жува ч1угунвай шикилрай  кхьихь; 

                                             хрестоматидай  «Вафалу дустар» мах к1ела;  

                                            гафарганда кхьенвай гафар ва ибараяр тикрар хъия;  

                                            квез чидай махарин т1варар кхьихь;  

                                            Дагъустандин радиодин ва телевиденидин  

                                           лезги гунугриз яб це. 
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    Тарсунин нетижаяр кьада. 

    Къиметар эцигда.     

                                            4 - т а р с 

     Тарсунин тема: «Вафалу дустар» мах. 

     Тарсунин мурадар: «Вафалу дустар» мах к1елиз ва суьгьбетиз чирун; 

                                     аялар дусвиликай ва вафалувиликай фикирариз,  

                                     абуруз къимет гуз  ва къейдер ийиз вердишарун;                                               

                                     ц1ийи гафар ва ибараяр чирун; 

                                     тербия гун. 

     Тарсунин тадаракар: алатай тарсара ишлемишайбур, ТСО 

 

                                       Тарсунин финиф  

     Салам гана, муаллимди вичин истемишунар тикрарда. Абур гуьгъуьнин 

тарсара аялри, муаллимди лугьун гуьзлемиш тавуна, кьилиз акъудун лазим 

тирди тагькимда.  

     Муаллимди тарсунин тема малумарда ва аялривай хабар кьада:   

     - К1валера «Вафалу дустар» мах к1елиз вуж агакьна? 

     Гъилер хкажай аялрин тарифарда ва са шумуд суал эцигда: 

  - «Вафалу дустар» гьихьтин мах я?  

  - Ам низ хуш хьана? Вучиз? 

  - Низ хуш хьанач? Вучиз? 

  Ихьтин, адет тушир, суалри аялрин итижлувал хкажда ва тарсуниз яб гуз 

гьазурда. Герек хьайила, техникадин алатар ва абурун талукь такбатар 

ишлемишда. 

  Аялрин  жуьреба-жуьре жавабрилай гуьгъуьниз  муаллимди  мах к1елун 

теклифда. 

  Мах сифте чешне патал муаллимди  ва я дикторди магнитофондилай, ахпа 

аялри к1елда. 

  Муаллимди аялрин к1елунин дережадикай вичин фикирар лугьуда,   зайиф 

к1елдай аялриз лазим меслятар ва  артух фикир гуда. 
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Муаллимди махуникай суьгьбетда  ва ихьтин малуматар гуда:  

- «Вафалу дустар» мах алатай асирдин 70-йисара сифте яз «Хьана кьван, 

хьанач кьван…» т1вар алай  махарин к1ват1алдиз акъатнай. Дуствал галачир я 

к1вални жедач, я хуьрни, лугьуда. Дуствал виридаз герек зат1  я. Гьавиляй 

«Вафалу дустар»  махунин игитриз, къари бадедизни адан хва Алискераз, 

дуствили еке куьмек гана. 

Аялри мах, ч1укариз пайна, суьгьбетда,  ихьтин  суалриз жавабар гуда:  

* Рекьиз экъеч1завай хциз дидеди гьихьтин  меслятар  гана? 

* Алискерал рекье дуьшуьш хьайи инсанар гьихьтинбур хьана? 

* Рекьин нубатдин юлдашдин вафалувал Алискераз квелай чир хьана? 

Са ученикдин жавабар  муькуь ученикдив гегьеншариз тада. (Ихьтин амал 

маса тарсарани ишлемишун хийирлу я). 

Дуствилин ва вафалувилин темайриз талукь жавабар  гьар са аялдихъ, 

абурун уьмуьрдихъ ва  дуствилихъ галаз алакъалу ийиз тада. Ихьтин суалар 

эцигда: 

* Дуствал вуч зат1 я? Ам инсанрин, халкьарин арада жедани? 

* Вафалу дуст - гьихьтин инсан я? 

* Вун са нин ят1ани  вафалу дуст яни? 

* Вахъ вафалу дуст авани? 

* Вавай  вафалу дустуникай гьихьтин суьгьбет ийиз жеда? 

Алатай тарсуна к1вализ гайи тапшуругъар тамамарнавай гьал ахтармишда. 

К1вализ  тапшуругъар: «Вафалу дустар» мах к1елиз ва суьгьбетиз чира;  

                                      ваз чидай са мах кьилди дафтарда кхьихь»;  

                                      ам хайи ч1аланни литературадин кабинетдиз вахце;  

                                      жуван са вафалу дустуникай  суьгьбет  кхьихь;  

                                      ц1ийи гафар ва ибараяр чира;  

                                      Дагъустандин радиодин ва телевиденидин лезги 

                                      гунугриз яб це. 

Нетижаяр кьада. 

Къиметар эцигда 
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                                        5 - т а р с 

     Тарсунин тема: «Вафалу дустар» мах. 

     Тарсунин мурадар: «Вафалу дустар» мах суьгьбетиз чирун;  

                                    к1елай махар сад-садав гекъигиз вердишарун; 

                                    махарикай  илимдин малуматар гунн; 

                                    олицетворение квез лугьудат1а чирун;  

     Тарсунин тадаракар: алатай тарсара ишлемишайбур, ТСО.  

                          

                                  Тарсунин финиф 

  Аялрив «Вафалу дустар» мах устаддаказ к1елунин дережа ахтармишда. 

  Мах аялрив гьуьжетралди  к1елиз тада:  устаддаказ к1елайбурун 

тарифарда,  зайиф к1елзавай аялрик  руьгь кутада; ни гьихьтин гъалалат1ар 

ачухзават1а туп1алай ийида. 

Аялар «Пачагь хьайи яц» ва «Вафалу дустар» махар сад-садав гекъигиз ва 

веревидериз  вердишарда. 

    Ихьтин суалар ишлемишда: 

* И махар сад-садаз квелди мукьва я? 

* Абур гьихьтин ч1алалди теснифнава? 

* А махариз дуствал ва вафалувал хас яни?  

* Гьар са махуникай, абура иштиракзавай гьайванрикайни инсанрикай  вуч 

лугьуз жеда? 

* Вучиз «Пачагь хьайи яц» махунин эхир мусибатдинди, «Вафалу дустар» 

махунин эхир шадди хьана? 

    * Куь (чи) к1вале, хуьре, уьлкведа дуствал хьунин ва я тахьунин нетижа 

гьихьтинди хьунухь мумкин я?  

    Аялар  чпин фикирар  делилралди тестикьариз, жавабар умумиламишиз, маса 

делилралди гегьеншариз, дуьньядилай вил элкъуьриз, вердишарда. 

    Махарин илимдикай малуматар гуда, хрестоматияда вай текст к1елда. 
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     Махар пуд жуьрединбур жедайди лугьуда: суьгьуьрдин махар, яшайишдин 

махар ва гьайванрикай махар. 

    Классда к1елай «Пачагь хьайи яц» ва «Вафалу дустар» махариз  талукь 

тестер туьк1уьрна, гьи мах гьи жуьредик акатзават1а,  тайинарда.  

    Чешне патал хрестоматияда ганвай тест ишлемишиз жеда.  

    Муаллимди аялар тестерин суалриз жаваб гудай къайдадин  (гьар са суалдиз  

гана к1анзавай 4 гьазур жавабдикай са дуьзди хкяда) гъавурда твада. 

    Муаллимди алава яз малумарда:  

    - Пачагь хьайи яц» мах баснидиз мукьва я. 

     Басня, олицетворение думанрин мана ачухариз «Лезги литературадин 

терминрин к1ват1алди»  куьмекда. Аялри т1вар кьур ктабдин  лазим чин 

ахъайда, «Басня» гаф жагъурда ва к1елда: 

     Басня (урус ч1ала - кьиса) - шиирдин ва я гьикаядин жуьреда кхьенвай, 

айгьам ва хъуьруьн квай, гьайванрин, къушарин, гьашаратрин ва чан алачир 

зат1арин ч1уру амалар, хесетар ва гьерекатар  русвагьзавай куьруь эсер я. 

Баснийра кирамди вичин фикир айгьамдалди, ч1уру гьерекатар инсанриз 

талукьди фикирда аваз, лугьузва,  иштиракчиярни  инсандин ч1алал рахазва. 

Эхирда насигьат гузвай сад-кьве  бейт ва я куплетни хьун мумкин я. 

    Ихьтин лишанар, месела, «Пачагь хьайи яц» махуниз хас я, гьавиляй чна и 

мах баснядин эсеррик кутазва.  

    Гележегда аялар  зарийри кхьенвай баснийрихъ галаз таниш жедайди 

лугьуда.   

    Олицетворение (урус ч1ала - чан гъун) - им халкьдин мецин ва   

литературадин эсерра игитар (гьайванар, къушар, чан алачир зат1ар) инсандин 

ч1алалди рахуниз, т1ебиат чан алаз къалуруниз, абурук инсандиз хас лишанар 

хьуниз лугьуда.  

      Ихьтин лишанар кирамди вичин эсердин игитрикни кутазва.  

      Месела, А.Фетягьован «Зарбачи Гьасан» поэмада т1ебиат чан алаз 

къалурзава. Адай аквазва:  «Хкаж хьана пакаман яр, зайиф ванцел рахада; 
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авахьзавай вац1ари журжудалди мани яда; къайни кулак къекъвезва…» И 

ц1арарик 4 гаф - олицетворение квайди къейдда. 

     Махарикай, абурун жуьрейрикай суьгьетдайла, хрестоматияда ганвай 

суалриз жавабар жагъурда: 

    * Ваз гьихьтин  махар чида? 

    * Вун гьи махарк1елна? 

    * Ваз гьи жуьредин махар гзаф к1анда? 

    * Ваз махарин игитрикай вуж бегенмиш хьана? 

    Хрестоматияда ганвай тест гьялда: «Вафалу дустар»  гьихьтин махарик 

акатзават1а тайинарда. 

    К1вализ тапшуругъар: «Вафалу дустар» мах суьгьетиз чира; 

                                          махунай олицетворенияр   жагъура;   

                                          олицетворенияр квай пуд предложение туьк1уьра,  

                                          дафтарда кхьихь; 

                                          «Вишришар» къаравили к1ела. 

    Нетижаяр кьада. 

    Къиметар эцигда: тарсуна активни иштиракрай аялрин тарифарда,  зайиф  

иштиракай ва иштирак тавур аялрин т1варар кьада. 

    Малумарда: 

    - Нубатдин тарсуна  куьне са махунай изложение кхьида 

 

                                              6 - т а р с 

          Тарсунин тема: «Сик1ни жанавур».  Изложение.   

          Тарсунин  мурадар: аялариз  «Сик1ни жанавур» махунай   

                                         изложение кхьиз чирун.  

          Тарсунин тадаракар:  махунин текст, махуниз талукь шикилар, 

магнитофон ва мах кхьенвай диск.  

  

                                      Тарсунин финиф 
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        Изложение кхьин патал  текст, эхиримжи йисара хьанвай адет тирвал, 

муаллимдивай жуьреба-жуьре к1ват1алрай, журналрай ва газетрай  хкягъиз 

жеда. И сеферда ам чна «Изложенияр патал текстерин к1ват1алдай» къачузва. 

1. 

      Муаллимжи лугьуда: 

       -  Къенин чи тарс кхьинринди жеда:  куьне «Сик1ни жанвур» махунай 

изложение кхьида. Изложение вуч ят1а квез сифтегьан классра чир хьана. 

Изложение - им к1елай эсердин мана жуван гафаралди кхьин я, - муаллимди 

доскадал, аялри дафтарра  число ва изложенидин т1вар кхьида: «Сик1ни 

жанавур. Изложение». - Гила махуниз яб це, -    муаллимди  вичи ва я дикторди 

магнитофондилай текст к1елда. 

 

                                         Сик1ни жанавур.  

     Хьана кьван, хьанач кьван са сик1. И сик1 яшамиш жезвай чкадин мукьув са 

хъсан багъ гвай. Ам багъманчиди, кьакьан  жугъун акална, са касни тан тийиз, 

хуьзвай. Амма сик1рез аниз фидай т1еквен жагъана. Гьар вичиз к1ан хьайила, 

багъдиз физ, сик1ре вичиз тухдалди емишар нез хьана. 

     Са юкъуз багъмачидиз  тарарин к1аник  са ничхирдин гелер акуна. Идани, 

багъдай емишар тухузвайди кьуна к1анда лагьана, анал ракьар къигена, абур 

пешерик чуьнуьхарна,  винелни гьерен тумунин са тике эцигна. 

     Пакад юкъуз багъдиз сик1 атана. Килигайт1а, рекьел ракьар чуьнуьхарна  

эцигнава, абурун винелни  тумунин тике ала. Сик1рез шад хьана, иштягь ачух 

хьана… Амма тумунин тике нез тади къачунач: ада ина багъмачидин са фенд 

авайди кьат1ана. Кьилиз са амал атана, ам  ракьара вичин кьил твадай ахмакь 

жагъуриз  фена. 

     Хабар никай, хабар гишин жанавурдикай. Адаз сик1ре лагьана: 

…………………………………………. 

1. Акимов Къ.Х. Изложенияр патал текстерин к1ват1ал. 1У-У111  классар. 

- 

Магьачкъала, 1995. 
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    - Жанавур стха, ат1а багъда гьерен тумунин са тике ава. Ша, чна ам нен. 

    - Ша, - жанавур рази хьана.  

    Кьведни багъдиз фена: сик1 вилик, жанарвур гуьгъуьна. 

   - Ат1ангье! - тумунин тике къалурна сик1ре. 

     Тумунин лацу тике акурла, гишин жанавурдивай акъвазиз хьанач: ада 

садлагьана  хкадарна, тикедал вегьена. Вагьшидин виликан кьве к1вачни 

пешерик квай ракьара гьатна, тумунин тике са къерехдихъ гадар хьана, 

сик1рен сиве гьатна…  

     Багъманчи багъдиз атана,   адаз ракьара авай жанавур, тумунин тике 

незвай сик1 акуна… 

     Абур гьана амаз, зун иниз хтана, за квез и махни хкана.  

                                                                                                (Халкьдин мах).  

    - Куьн  махунин гъавурда акьунани? – жузунда. 

    - Махуник квез чин тийидай гьихьтин гафар ква? 

    Четин гафарин ва ибарайрин (вагьши, жугъун, иштягь, ничхир, пешерик 

чуьнуьхарун, ракьар къигин, фенд)  мана ачухарда, доскадал кхьида: абур аялриз 

чпин изложенийра ишлемишдай ихтияр гуда. 

      Мах шикилрай суьгьбетда. 

    - За мах мад сеферда к1елзава, -  муаллимди текст к1ел хъийида. 

    - Суалар авани? 

    -  Махунай изложение кхьин патал квез план герек я: ам чна куьмекдалди 

туьк1уьрда, - лугьуда муаллимди ва  са-са пукт доскадал кхьида. -  Куьне  кхьин 

герек авач. Куьне доскадилай жува-жувакди план к1ела ва, гудай жавабар 

фагьумна, дафтарра кхьихь. 

                                           План. 

        1. Мах гьик1 башламиш жезва? 

        2. Багъ гьик1 хуьзвай? 

        3. Сик1рез багъда вуч акуна? 

        4. Сик1ренни жанавурдин меслят. 
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        5. Жанавурдин кьилел гьихьтин дуьшуьш атана? 

        6. Багъмачидиз вуч акуна? 

        7. Мах гьик1 куьтягь жезва? 

      Аялри пландин пунктар явашдаказ к1елда ва чпин жавабар гьазурда. 

    -  И мах нивай жуван гафаралди суьгьбетиз жеда?  

    Са аялди мах суьгьбетда. 

   -  Квевай гила «Сик1ни жанавур» махуникай  жуван суьгьбет - изложение 

кхьиз жедани?  

   - Эхь, - хиве кьада аялри. 

   - Пландиз килигиз, фагьум-фикир ийиз, гуьзел хат1аралди, михьидаказ, гьар 

са предложенидин эхирда нугът1а (точка) эцигиз, кхьихь, - буйругъ гуда 

муаллимди. 

     Аялар изложение кхьинив эгеч1да. 

    Зенгинин ван акъатда - тарс куьтягь хьана. 

   Аяларни чпин сад лагьай изложение куьтягьиз агакьна. 

   Муаллимди изложение кхьенвай дафтарар к1ват1 хъийида, абур  к1вале 

ахтармишун ва  къведай литературадин тарсуна пай хъувун хиве кьада. 

    Малумарда: 

    - Нубатдин тарс «Вишришар» къаравилидай жеда. 

 

                                          7 - т а р с 

       Тарсунин тема: «Вишришар» къаравили. 

       Тарсунин мурадар: «Вишришар» къаравили к1елиз ва суьгьбетиз чирун; 

                                  къаравилийрикай малуматар  чирун; 

                                  къаравилийрин кьилин лишанар чара авун; 

                                  аялриз милли тербия гун. 

        Тарсунин тадаракар:  махар чирай тарсара ишлемишайбур, ТСО. 

 

                                         Тарсунин финиф  
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     Изложение кхьенвай дафтарар, са-са к1валахдиз эцигнавай къимет  

малумариз, аялриз пай хъийида. 

     Аялрив чпи изложенида ахъайнавай гъалат1риз фикир гуз тада, и кар  

к1валера давам  хъувун тапшурмишда. 

    Тарсунин тема малумарда: «Вишришар» къаравили. 

    К1валера вуж и къаравили к1елиз  агакьнат1а тайинарда. 

    Муаллимди ва я дикторди магнитофондилайц къаравили устаддаказ  к1елда. 

    Къаравили аялри, чешне фикирда аваз, к1елда. 

    Гъалат1рин винел к1валах. 

    Четин ва ц1ийи гафарин, ибарайрин (барц1ак, гьакъикъи, ич1и гъилер, кеф 

хкудун, лавгъа, мехъерардай вахт, эркек итим) мана ачухарда, гафарганра 

кхьида. Абур рик1ел хуьн, гьар герек хьайила жуван рахунра ишлемишун  

тапшурмишда. 

    Къаравил суьгьбетун патал агъадихъ галай суалар ишлемишда: 

    1. Шагьмур квел машгъул тир? 

    2. Ада кимел гьихьтин суьгьбет авуна? 

    3. Шагьмуранбур тапарар тирди гьик1 субут хьана? 

    4. Тапар авун гьихьтин кар я? 

    5. Ваз тапарардай юлдашар авани? 

    6. Яраб вун тапарар квайди ят1а? 

    7. Вуна тапархъанриз гьихьтин къимет гузва?        

     Къарвилирикай илимдин малуматар к1елда ва чирда. 

    Хрестоматияда ганвай тест гьялда: къаравили гьихьтин  эсер ят1а тайинарда.      

    К1вализ тапшругъар: «Вишришар» къаравили к1елиз ва суьгьбетиз чира;  

                                      къаравилийрикай малумтар к1ела;  

                                      тапархъан юлдашдикай са къаравили туьк1уьра: 

                                      ам дафтара  кхьихь;   

                                      классдилай къеце эсеррикай ва ктабрикай  

                                      («Хьана кьван, хьанач кьван…»   к1ват1ал к1ела) 

                                      суьгьбетардай тарсуниз гьазур хьухь. 
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   Нетижаяр кьада. 

   Къиметар эцигда. 

 

                                         8 - т а р с 

        Тарсунин тема: «Хьана кьван, хьанач кьван…» 

        Тарсунин мурадар: классдилай къеце к1елай «Хьана кьван, хьанач 

                                      кьван…» ктабдикай  малуматар гун; 

                                      са мах суьгьбетун; 

                                      махарин хуш хьайи ч1укар к1елун; 

                                      махарай халкьдин адетар жагъурун; 

                                      аялриз милли тербия гун. 

        Тарсунин тадаракар: махарин к1ват1алар, магнитофон, махар                                     

кхьенвай диск. 

                                     Тарсунин финиф 

      «Хьана кьван, хьанач кьван…» - махарин к1ват1алдикай  муаллимди ва 

аялари малуматар гуда. 

      - И ч1агурнавай ктаб, - махарин к1ват1ал къалурда, -  1977-йисуз басмадай 

акъатна. Ам советрин гьукуматди лезги мектебрин библиотекайриз ракъурна, 

гьавиляй чи  библиотекадани ава. Куьнени к1елзава. Ктабда 22 мах ава, 

абурукай сифте гафуна суьгьбетзава, эхирда четин гафарин мана ачухарнава.  

     «Хьана кьван, хьанач кьван…» ктабда аялриз талукь, абурукай ва 

гьайванрикай туьк1уьрнавай махарни ава. 

     Месела: «Лекьни жанавур», «Къуватлу жанавурни вик1егь лекь», «Блушка 

алай сик1», «Гишила амукьай сик1»…  К1ват1алда зегьметчи  инсанрикай 

туьк1уьрнавай махари гзаф чка кьазва: « Чубан гада», «Бахтлу хзан», «Шет1ни 

П1ет1», «Гъутан», «Квасади кутур цик1ен» ва мсб. Са махар яшайишдинбур, 

масабур суьгьуьрдинбур, пуд лагьайурни гьайванрикай я. 

       К1елай махарикай аялри чпин фикирар лугьуда. 



204 

 

       Аялриз гзаф хуш хьанвай ва галай-галайвал  рик1ел аламай махарикай сад 

«Булушка алай сик1»  я. Аялри  маса махарин («Бахтлу хзан», «Шет1ни П1ет1», 

«Гъутан»  ва мсб) т1варар кьунни  мумкин я. 

      «Булушка алай сик1» мах ихьтин суалрин куьмекдалди ахъайда: 

1. Мах гьик1 башламиш жезва? 

2. Рушар к1ват1 хьанвайди вуч межлис тир? 

3. Аниз сик1 гьик1 акъатна? 

4. Сик1рен кьуьл. 

5. Сик1рен фенд. 

6. Рушарал гьихьтин гьал атана? 

7. Вучиз абур парталар авачиз амукьна? 

Аялрив, низ гзаф махар чидат1а, гьуьжетариз тада: «Хьана кьван, хьанач 

кьван…»  ктабдай  махарин ч1укар  к1елда. 

      Аялри чпи-чпин к1елуник квай гъалат1ар къалурда ва, абур дуьз хъийиз, 

к1елун давмарда. 

     К1вализ тапшуругъар: диде-бубадивай ц1ийи йис патал  «Кард»  

                                          ва «Самур» журналар, «Лезги газет» кхьин т1алаба;  

                                          абур к1ела, жувакай савадлу, дуьньядикай хабар 

                                          авай инсан ая;  

                                          къведай  ихьтин тарс патал «Кард» журналдай   

                                          (нумраяр къалурда) шиирар ва гьикаяяр к1ела; 

                                          тарсуниз гьазур хьухь. 

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 

 

                                     9 - т а р с 

               Тарсунин тема:  «Лезги халкьдин мисалар».  

               Тарсунин мурад:  лезги халкьдин мисалар к1елун; 

                                           абур аннамишиз, насигьатар хкудиз чирун; 

                                           мисалар рахунра ишлемишиз вердишарун; 
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                                           аялриз милли тербия гун. 

              Тарсунин тадаракар: хрестоматия, мисалрин к1ват1алар, аялриз талукь  

мисалар ч1ехи гьарфаралди кхьенвай чарар, ТСО. 

 

                                      Тарсунин финиф 

       Тарсунин тема малумарда ва доскадал кхьида. Цларикай мисалар кхьенвай 

чарар куьрсарда ва абур к1елда. 

       - Ихьтин куьруь, дерин фикирар квай, камаллу, гуьзел  эсерриз халкьдин 

мисалар лугьуда, - малумарда муаллимди. – Абуруз бубайрин мисалар лугьудай 

инсанарни ава. Мисалар халкьди туьк1уьрнава, вичин уьмуьрдай къачунва ва  

абур инсанриз тербия гун патал ишлемишзава. 

    Муаллимди вичин суьгьбет патал хрестоматияда авай текст, мисалрин 

к1вата1алрихъ галай  «Сифте гаф» ишлемишда. 

    - Мисалар, чпин мана-метлебдиз килигна, са шумуд чкадал пай жезва, 

месела: азадвиликай  ва къагьриманвиликай, ватандикай ва халкьдикай, 

к1елуникай ва илимдикай, акьулдикай ва ч1алакай, дуьньядикай ва 

т1ебиатдикай,  инсандикай ва адан амалрикай, дуствиликай ва стхавиликай, 

зегьметдикай ва пешедикай, факай ва къафундикай, хзандикай ва  масабур. 

     Мисалар инсанри гзаф ишлемишзав, чи ктабра 15-20 агъзурдав агакьна миса- 

алар гьатнава, белки, абурун  кьадар кьвед-пуд сеферда гзаф ят1а.  

     Мисалар к1ват1 хъувуник ва абурукай  ибарат ктабар акъудуник  Агъалар 

Гьажиева, Исмаил Вагьабова, Назир Агъабегова, Алибег Алибегова, Гь. 

Гашарова, Къ. Акимова, А. Рашидова ва масабуру еке пай кутуна. Ц1ийи-ц1ийи 

мисалар халкьдин сиверай мад ва мад к1ват1 хъийиз  жеда.      

 Мисалар чпин эсерра зарийри, мухбирри ва масса пешекарри   яратмишзава.   

    2012-йисуз акъатнавай «Лезги халкьдин мисалар» ктабда  мисалар  15 

азгъурдалай гзаф  мисалар гьатнава, абур чпин манадиз килигна 14 чкадал 

пайнава, абуруз ихьтин кьилер ганва: 

1) Акьул, гаф, ч1ал, илим. 

2) Ватан, халкь, игит, тарих. 
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3) Инсан: адан амалар ва хесетар. 

4) Азадвал, бахтлувал, садвал, шадвал. 

5) Вафалувал, дуствал, душманвал. 

6) Ашкъи, гуьзелвал, муьгьуьббат, гьуьрмет. 

7) Зегьмет, кар-кеспи, мал-девлет, фу. 

8) Диде-буба, хзан, хуьр-к1вал, шегьер. 

9) Адет, уьмуьр, яшайиш. 

10)  Гьахъ-нагьахъ, хийир-шийир, хъсан-пис. 

11)  Дуьнья, дяве, ислягьвал. 

12)  Аллагь, гъуц, дин. 

13)  Гьайван, набатат, т1ебиат. 

14)   Насигьатар. 

        Ктабдин гьар са  кьил  абурун т1варара къалурнавай  гафариз талукь  

мисалрикай ибарат хьанва. 

    Халкьдин мисалар илимдин рекьелди профессор А.Гуьлмегьамедова 

ахтармишна. 

    Муаллимди ва аялри хрестоматиядай ва  к1ват1алрай мисалар к1елда ва абур 

темадин жигьетдай никай ва я квекай ят1а лугьуда. Месела: 

 

     Азад къуш цава жеда. 

     Азад инсан игитрихъ галаз ацукьда. 

     Азадди - инсан, азад туширди - лук1 я. 

 

     Ватандивай хьайиди чандивай жеда. 

     Ватандиз вафалу хьухь: ам кьейилани герек я. 

     Ватандин къадир гъурбатда чир жеда. 

 

     Халкь хвейиди халкьдини хуьда. 

     Халкьдиз яб тагай  пачагь фад тахтунай аватда. 

     Халкь к1аниди халкьждин арада жеда. 



207 

 

 

     Инсан акьулдалди къуватлу я. 

     Инсан рекье-хуьле чир жеда. 

        Инсанди чилел вичин т1вар тада. 

 

       Дуст к1еве гьатайла чир жеда. 

       Дуст чинал, душман кьулухъай рахада. 

       Дустар алай суфрадал чуьнгуьр жеда. 

 

       Зегьмет к1анидаз девлетни жеда. 

       Зегьмет авай к1вале берекатни жеда. 

       Зегьмет ч1угуна авур аш ширин жеда. 

 

       Фан къафун гишинвал я. 

       Фу гайи кас халкьдин рик1елай алатдач. 

       Фу суфрадин шагь я. 

 

        Вири таб я, илим - гьахъ. 

        Илим инсандин камал я. 

        Илим къуватдилай гужлу я.  

 

       Авайдалай  элкъвемир, авачирдахъ гелкъвемир. 

       Агакьай гад гарув вугумир. 

      Азадвал патал женг ч1угу.  

 

      Мисалрик квай четин, куьгьне  гафарин ва ибарайрин (берекат, вафалу, 

гъурбат, камал,  къафун, лук1, суфрадин шагь,  чандивай хьун)  мана ачухарда 

ва гафарганра кхьида. 

     К1вализ тапшуругъар: халкьдин мисалар к1ела;  

                                          гьар са жуьредикай 3 мисал хуралай чира;  



208 

 

                                          гьи адетдихъ галаз гьи мисал (мисалар) алакъалу  

                                          ят1а, дафтарда кхьихь;  

                                          ч1ехи бубадивайни бадедивай, дидедивайни  

                                          бубадивай ц1ийи мисалриз яб це ва  кхьихь.  

     Нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда. 

 

                                      1 0 - т а р с 

      Тарсунин тема: «Лезги халкьдин  мисалар». 

      Тарсунин мурадар: мисалар к1елиз, аннамишиз чирун; 

                                     мисалар  адетрихъ галаз алакъалу авун; 

                                     ч1ехи бубадин ва бадедин мисалрикай  

                                                            куьруь гьикая туьк1уьрун; 

                                     аялриз  мисалрик квай насигьатрин  

                                                              куьмекдалди тербия  гун.  

         Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур, ТСО. 

 

                                       Тарсунин  финиф  

         Аялриз халкьдин мисалрикай хьанвай чирвилер ахтармишун патал ихьтин 

суалар эцигда: 

       * Халкьдин мисалар гьихьтин эсерар я? 

       * Ваз мисалар авай гьихьтин ктабар акуна? 

       * Мисалар ни к1ват1 хъувуна ва  ни ахтармишна? 

       * Мисалар  никай ва квекай кхьенвайбур жеда?  

       * Са шумуд мисал хуралай нивай лугьуз жеда? 

       * Ч1ехибурун сиверай квез гьихьтин мисалар ван хьана?  

      Мисалар гзаф чидай  бубадикай (бадедикай, дидедикай  ва я халудикай) 5-6 

предложенидикай ибарат, ада лугьудай мисалар кваз, куьруь суьгьбет фагьум ая  

ва дафтарра кхьихь. 

      К1вализ тапшуругъар: классда башламишнавай к1валах 
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                                          к1валера куьтягь хъия;  

                                         к1вале авай газетар, журналар ва ктабар  

                                         туп1алай авуна, 3 мисал жагъура ва кхьихь; 

                                         гьи мисалар гьи макъаладай  ва я  

                                         эсердай ят1а  къалура;  

                                         «Миск1алар» темадай тарсуниз гьазур хьухь. 

       Нетижаяр кьада. 

       Къиметар эцигда. 

                                        

                                         1 1 - т а р с 

         Тарсунин тема: «Миск1алар». 

         Тарсунин мурадар: миск1алар к1елиз ва абуруз  

                                        жавабар жагъурун патал фагьумиз  чирун; 

                                        миск1алрикай илимдин малуматар гун; 

                                        аялар миск1алар туьк1уьриз вердишарун; 

                                        аялрин зигьин хци авун; 

                                        тербия гун. 

        Тарсунин тадаракар: хрестоматия, зарийрин миск1алрин ктабар, «Кард» 

журнал, миск1алриз талукь зат1ар ва шикилар, ТСО.   

 

                                      Тарсунин финиф        

       Муаллимди тарсунин тема малумарда  ва хабар кьада: 

      - Къенин тарсуниз вуж гьазур хьанва? 

      Миск1алар к1елнавайбуру гъилер хкажда. 

      Миск1алар чидайбуру  хуралай лугьуда. 

     - Миск1алар - халкьди теснифнавай амалдар суалар я, - лугьуда муаллимди. - 

Абуруз жавабар гун патал инсандиз чирвилер, фикир, фагьум герек я. 

Миск1алдик квай амалар, лишанар, хесетар ник ва квек кват1а тайинарна, 

жаваб гана к1анзава.  
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      Лезги халкьдиз гьар са миск1ал ихьтин суалралди башламишдай адет ава: 

«Им вуч я? Им вуч я? Са иер ич хьтинди?» Ахпа кьилин суал эцигзава. Месела: 

«Епини яд хъвада, дана дак1вада?»  «Ич» гафунин чкадал маса  миск1алди 

т1алабзавай зат1униз мукьва т1вар эцигзава ва кьилин суал лугьузва. Гзаф виш, 

агъур йисара тикрар хьунин нетижада суалдин к1алубар михьиз дегиш хьанва,  

сивяй регьятдаказ акъуддай  жуьредиз элкъвенва: «Имуча-вуча, муч-халича?...» 

       Муаллимди миск1арилай илимдин малуматар гуда. 

       Халкьдин миск1алар, абур никай теснинават1а фикирда кьуна, са шумуд 

чкадал пайиз жеда. Чи хрестоматияда  инсанди кай,  зегьметидикай, 

яшайишдикай, гьайванрикай, ничхиррикай, магьсулрикай, майварикай ва 

т1ебиатдин гьаларикай теснифнавай миск1алар ава. Аялри абур к1елда: 

 

 *Зун ина, зи тазияр ат1ана? 

 *Са к1вале кьве хзан? 

  *Са цлал вад уст1ар? 

 

*Вич гъвеч1и я, амма к1вал ац1урда? 

*Вич к1арасдин, хур як1ун? 

*Ич1из фена, ац1ана хкведайди? 

 

*Вич вич хьтинди, вич тараллай ич хьтинди, 

 кьил шабалут, тум мук1рат1? 

     *Мич1и цура кьурай ц1амар? 

     *Цацарин к1вале, вич адан къене? 

 

     *Биц1и гет1еда верц1и хуьрек?  

     *Муг чиле, шараг цава? 

     *Чилин к1аник рипи-рипер? 

 

     *Вац1ал ц1арцу бажгъанар? 
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     *Вили цава магьидин кур? 

     *Лам физ, пурар тефиз? 

   Четин гафарин (бажгъан, верц1и, гет1е, магьи, пурар, тази, шабалут) мана 

ачухарда.                           

    Алатай асирра ашукьар, сада-садав миск1алар вугуз, сада-сад к1еве тваз 

алахъдай. Ихьтин гьуьжет ХУ111 асирда Лезги Агьмеданни туьрк Хесте 

Кьасуман арада хьанай. 

    Миск1алар зарийрини теснифзава:  Забит Ризванова, Алирза Саидова, 

Гьуьсейн Рамазанова ва мсб миск1арин к1ват1алар басмадай акъудна. Абурун 

миск1алар, шиирар хьиз, рифмаяр ишлемишна, теснифнава. Месела, А.Саидова 

циц1ибдикай кхьенвай  миск1ал аялриз гзаф к1анда: 

 

                                 Лацу к1вале авайди, 

                                 Хъуьтуьл ипек галайди, 

                                 К1уфни вичин са риб я, 

                                 Т1варни вичин ?… я.    

                                                                    (Циц1иб).      

      Аялри винидихъ галай миск1алриз жавабар жагъурда  ва абур 

хрестоматияда ганвай жавабрив гекъигда. 

«Кард» журналдай, месела 2015-йисан 2-нумрадай,  миск1алар жагъурда, таук 

шикилриз килииз, абуруз жавабр жагъурда: 

 

                              Тар я, багъда чка тежер, 

                              Куьчейра ам бул жеда. 

                              К1ват1 хъийирла зулуз бегьер, 

                              Адан дамах буй жеда ? 

                                                               (Чинар). 

                                          х     х     х 

                             Гьайванриз я  ачух суфра,  

                             Югъ-йиф неда - жедач сафра. 
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                             Мал-хеб, цуьквер, къалгъанар, 

                             Галт1амдавай балк1анар… ? 

                                                                       (Яйлах). 

                                      х        х       х 

                            Недач, хъвадач, ксудач, 

                            Бегьер гарув вугудач. 

                            Югъ-йиф ам са тегьер я, 

                            К1вач чилевай аскер я. 

                            Рагъ, марф эхда, жедач начагъ, 

                            Бустан хуьдай я ам къачагъ ? 

                                                                           (Аюх).   

   Четин гафарин, ибарайрин  мана чухарда: галт1ам, зулун бегьер, к1вач 

чилевай, къалгъан,  къачагъ, начагъ, тегьер.    

     Гьар аялдив са миск1ал туьк1уьриз тада. 

    К1вализ тапшуругъар: «Миск1алар» к1ела ва чира;  

                                   гьар жуьредикай 3 миск1ал хуралай чира;  

                                  жува 3 миск1ал туьк1уьра ва дафтарда кхьихь;  

                                  къведай тарсуна изложение кхьиз дафтарар гъваш. 

     Алатай тарсуна к1вализ гайи тапшуругъар ни гьик1 тамамарнат1а, 

ахтармишда. 

     Халкьин мецин эсерар (махар, къаравилияр, мисалар ва миск1алар) 

тикрарда:  аялри хрестоматияда авай суалриз жабар гуда ва тапшуругъар 

тамамарда. 

      Малумарда: 

      - Нубатдин тарсуна куьне  зари Къияс Межидован са  гьикаядай изложение 

кхьида. 

     Нетижаяр кьада.  

     Къиметар эцигда. 

 

                                       1 2 - т а р с 
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          Тарсунин тема: «Куьмек». Изложение. 

          Тарсунин мурадар: изложение михьи гуьзел хат1аралди кхьин; 

                                         к1елай гьикаядин мана жуван гафаралди 

                                         лугьуз ва кхьиз чирун; 

                                         предложенийрин арада алакъа хуьн; 

                                         изложение кхьиз вердишарун; 

           Тарсунин тадаракар: изложение патал хкянавай текст, магнитофон, диск. 

 

                                         Тарсунин финиф        

       Аялри  Къ.Межидован «Куьмек» гьикаядай изложение кхьида. 

       Кхьинрин тарс тухудай методика тикрарзавач: ам винидихъ ганва. 

       Агъадихъ гьазур  текст ва изложенидин план гузва. Абурун эвез 

муаллимдивай вичин текст ва план ишлемишиз жеда. 

 

                                                  Куьмек 

    Чи хуьре гьар жуьре емишдин тарар авай са зурба багъ ава. Ам гьеле жегьил 

ч1авуз кутурди ва гила хуьзвайди  Алижан буба я. И лацу чуру квай, ачух гъил 

авай, рик1из чими  къужадал аялрин  рик1 ала. 

     Алижан буба чи хуьре гзаф гьуьрмет-хатур авай инсан я. Адан патав гьар 

юкъуз гзаф мукьва-кьилияр, ярар-дустар ва жегьилар къведа. Садбуру адавай 

меслят т1алабда, садбуруз адавай  пулдин куьмек к1ан жеда (Алижан бубадин 

хъипи самун сафут1дин рувак гьамиша пенсидин пул жеда), садбуру адаз 

хуьруьн, республикадин ва дуьньядин хабарар гуда. 

     Алижа бубадин патав  гьамиша  ц1уд-ц1увад яшда авай хьтин  гадайрин 

к1ерет1ар жеда.  Абуруз къужади   чранвай п1инияр, пад яру  ичер, хъипи 

хьанвай чуьхверар ва маса  емишар гуда, т1ебиатдикай суьгьбетарда ва 

насигьат квай меслятар гуда. 

    - Килиг, чан балаяр, садани садрани чарадан зат1 чуьнуьхмир, садазни 

тапарармир. И чи багълар хуьзвай гуьзел къушарик хуькуьрмир. Акьуллу хьухь, 

гьарда жуван  намус михьидаз хуьх!  Зегьмет ч1угу: диде-бубадиз куьмекар це, 



214 

 

мектебда хъсандаказ к1ела.  Зегьмет инсандин мешреб я. Заз темпелар, 

фурсухъанар  к1андай туш гьа! 

      Алижан буба йифиз  багъдиз къвезвай  сик1ери, чакъалри инжикли ийизвай.   

Гадайри Алижан бубадиз, адаз куьмек хьуй лагьана,  чпин патай   са яру 

гцрц1ул гана. Гурц1улдикай  акваз-акваз  ч1ехи киц1 хьана, Алижан бубади адал 

Куьмек т1вар эцигна. 

    Багъдиз  къвезвай ничхирар чукурун, мугьманар кьабулун ва рекье хтун яру 

киц1ин  пеше хьана.  

    Киц1и  вичин сифте иесияр шаддаказ кьабулдай: абурун хурариз хкадардай, 

гъилриз ва чинриз мецер гудай, катиз-галтугиз  къугъвадай. Гадаяр хъфидайла, 

абур  варцел кьван рекье  хутадай, ахпа Алижан буба текдиз тадачир. 

   - Заз куь сакьватдикай еке куьмек хьанва, - лагьана Алижан бубади гадайриз.- 

Куьн пара кьадар сагърай, чан балаяр!     

                                              

                                                                                          (Къ.Межидов). 

                                      План. 

     1.Гьерекатар  гьина кьиле физва? 

2. Алижан буба гьихьтин инсан я? 

3. Багъмачидинни аялрин алакъаяр. 

4. Гадайрин савкьват. 

5. Гадайринни киц1ин алакъаяр. 

6. «Куьмекдин» куьмек. 

7. Алижан бубади аялриз гьихьтин насигьатар гана? 

    Четин гафар ва ибараяр:  ачух гъил, инжикли, рик1из чими, савкьват, 

темпел, фурсухъан, чакъал. 

Изложение кхьенвай дафтарар к1ват1 хъийида ва ахтармишда. 

          К1вализ тапшуругъар: нубатдин  литературадин тарсуниз гьазур хьухь; 

                                                хрестоматиядай  М.Гьажиеван «Гъалиб  

                                                хьайи кфил» мах к1ела. 
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                                  1 3 - т а р с 

        Тарсунин тема: М.Гьажиеван «Гъалиб хьайи кфил» мах. 

        Тарсунин мурадар: «Гъалиб хьайи кфил» мах  устаддаказ 

                                       к1елиз ва суьгьбетиз чирун; 

                                       махунин мана аннамишун;  

                                       ц1ийи гафар ва ибараяр чирун; 

                                       вафалувиликай мисалар чирун; 

                                       ватан к1анивилин тербия гун.  

         Тарсунин тадаракар: хрестоматия, Гь.Межидан ктабар, игитрин 

шикилар, диапроектор, магнитофон, мах кхьенвай диск.  

 

                                Тарсунин финиф 

        Алатай тарсуна кхьей изложенийрин нетижаяр: дафтарар пай хъийида, 

ни гьик1 кхьенат1а малумарда  ва к1валера гъалат1ар квай гафар  дуьздаказ 

3-4 сеферда кхьин хъувун тапшурмишда.  

       Ц1ийи тарсунин тема малумарда ва доскдал кхьида: «Межид Гьажиев. 

Гъалиб хьайи кфил». 

    Мах к1валера к1елай аялар тайинарда. 

    - За квез алатай тарсара лагьайвал, махар зарийрини кхьизва. Къе чна 

к1елдай «Гъалиб хьайи кфил»  мах т1вар-ван авай зари Межид Жарасович 

Гьажиева (ам  1929-1985-йисара яшамиш хьана)  кхьена. 

     Зарийри кхьенвай махариз «литературадин махар» лугьуда. Рик1ел хуьх:  

хакьдин махар хакьдин ч1алал, литературадин махар - литературадин ч1алал  

кхьена жеда. 

    - «Гъалиб хьайи кфил» махуниз яб це! 

   Мах муаллимди устаддаказ ва я дикторди магнитофондилай к1елда: 

   «Им лап фад хьайи кар я, лугьуда. Са гуьлуьшан уьлкведа сад садаз  гзаф 

ихтибарлу, вафалу, зегьметдал рик1 алай, кьегьал инсанар яшамиш жезвай. 

Абуруз я дяве, я мидявал чидай крар тушир. Ибурун эвездай  т1ебиатди 

абуруз вичин вири девлетрин рак1арар ахъайна. Багъмачийри  багълара, 
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лежберри гегьенш чуьллера, чубанри дагълара чпин яшайиш кьиле тухузвай 

ва садани абуруз са куьникайни дарвал авачир. 

    И гуьлуьшан уьлкведа Юсиф т1вар алай са чубан яшамиш жезвай…» 

    Хкет эхирдал кьван к1елда. 

    Четин гафарин ва ибара рин (адалат, баркаван ник1ер, гуьлуьшан, кутар, 

къая, лекьрен вилер, магьал, мидя, эзбер ва мсб) мана ачухарда. 

     Махунин ч1укар, чешне фикирда аваз, аялри к1елда. 

     К1вализ тапшуругъар: «Гъалиб хьайи кфил» мах  

                                        устаддаказ к1елиз ва суьгьбетиз чира; 

                                        адан эхирда ганвай суалриз жавабар жагъура; 

                                        Юсифан къаматдиз фикир це; 

                                        активни чирдай гафар гафарганда  кхьихь                                       

                                        ва рик1ел хуьх.  

     Нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда. 

 

                                     1 4 - т а р с  

             Тарсунин тема: «Гъалиб хьайи кфил». 

             Тарсунин мурадар: «Гъалиб хьайи кфил»  устаддаказ к1елиз  

                                           ва суьгьбетиз чирун; 

                                            мах веревирд авун; 

                                           Юсифан къамат ачухарун; 

                                           ч1ал гегьеншарун;  

                                           вафалувилин тербия гун.  

              Тарсунин тадаракар: хрестоматия, М.юГьажиеван ктабар ва 

шикилар, ТСО. 

                                   Тарсунин финиф 

        Тарсунин тема малумарда: «Гъалиб хьайи кфил». 

        Аялар тарсуниз гьазур  хьанвани хьанвачни тайинарда. 

        Махунин ч1укар, класс 2 чкадал пайна,  гьуьжетралди к1елда 
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        «Гъалиб хьайи кфил» мах веревирд авун патал аялрив 

  ихьтин суалриз жавабар гуз тада: 

             * Махуник квай сад лагьай уьлведа инсанар гьик1 яшамиш жезвай? 

             * Кьвед лагьай уьлкведа   гьихьтин гьалар авай? 

             * Юсиф гьихьтин инсан я? 

             * Акпар гьихьтин гьайван я? 

             * Ада вичин вафалувал гьик1 къалурна? 

             * Махуниз  кирамди «Гъалиб хьайи кфил» т1вар вучиз гана? 

         Литературадин махарикай малуматар гуда (хрестоматия ишлемишда).                                              

      К1вализ тапшуругъар: «Гъалиб хьайи кфил» мах к1елиз 

                                         ва веревирд ийиз чира; 

                                         Юсифан къамат ачухара: гьарда 4-5,  

                                         алакьдайда 5-10 предложение кхьихь; 

                                         ц1ийи гафар ва ибараяр чира; 

                                         журналрай са литературадин мах жагъура; 

                                         ватандиз вафалу са инсандикай суьгьбет кхьихь.                                   

        Къиметар эцигда. 

        Малумарда: 

        - Нубатдин тарсунилай чун милли литературадин эсерар к1елунив ва 

чирунив  эгеч1да: сифте нубатда ХУ111 асирдин ч1ехи шаир Кьуьчхуьр Саидан 

эсерар  к1елда. И зурба заридихъ, адан эсеррихъ галаз куьн хрестоматиядай ва 

адан  ктабрай таниш хьайит1а, хъсан кар жеда.  

    (Ихьтин теклифди, методикадин амалди, аялар мажбурзавач, акси яз, 

абурулай пар алудзава, анжах чпиз хабарни авачиз  абурун итижлувал 

хкажзава, нубатдин тарсуниз гьазур жедай ашкъи, руьгь кутазва). 

  

                                             1 5 - т а р с 

   Тарсунин тема:  «Кьуьчхуьр Саид.Уьмуьрдикай малуматар». 

   Тарсунин мурадар: лезгийрин ХУ111-Х1Х асиррин 

                                  литературадикай куьруь малуматар чирун; 
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                                  Кьуьчуьр Саидакай малуматар чирун; 

                                  заридин эсеррихъ галаз танишарун;   

                                  ватан к1ан хьунин тербия гун. 

    Тарснин тадаракар: хрестоматия, Кь.Саидан шикилар ва ктабар, шаирдикай 

кхьенвай эсерар, магнитофон, диск. 

 

                                  Тарсунин финиф 

    Тарс тешкилда.  

    Литературадин дафтарар к1ват1 хъувуна, ц1ийи тарсунин тема малумарда, 

доскадал кхьида: «Кьуьчхуьр Саид. 1767-1812»   

    - Лезгийрихъ 200 виш йис идалай  Саид т1вар алай са зурба  зари, яни ашукь, 

шаир, хьана - Кьуьчхуьр Саид! - лугьуда муаллимди ва  заридин шикил 

къалурда. - Саидал къведалди чахъ мадни зурба зарияр хьана, - гьисабда: 

Месела,  гьеле У11 асирда -  Алпан Давдакь, У111 асирда -  Гуьлгер Тават, Х 

асирда - Нихави Тагьир, Х1 асирда - Кушуви Михьитар, Х11 асирда - Къумви 

Низами, Х111 асира -  Куьре Мелик, ХУ асирд - Миграгъ Къемер, ХУ11 асирда 

- Ялцугъ Эмин  ва масабур хьана. 

   Чи литературадин тарихдикай куьруь малуматар квевай квевай 

хрестоматидай к1елиз жеда. 

    Х1Х асирдин зари ва алим Ярагъ Мегьамеда чаз ихьтин весияр тунва, - абур 

муаллимди ктабдай к1елда:   

    «Инсандин эвелимжи игьтияж  азадвал я. 

    Женг ч1угу - куьн азадни  жеда! 

    Гьар сада жуван руьгь ялтахвиликай азад ая. 

    Женг ч1угвадай вахт атайла, жуван эркеквал къалура! 

    Анжах са мал-девлетда вил туна, яшамиш жемир,  инсанар, жуван 

руьгьдикайни фикир ая. 

    Адалатсузвилихъ галаз женг  ч1угу. 

      Амма жувни адалатлу хьухь!   

    Азад хьухь, инсанар!» 



219 

 

     - Ибур, Ярагъ Мегьамедан весияр,  жуван ч1ехи бубадин весияр хьиз, рик1ел 

хвена, яшайишда кьилиз акъудна к1анда, - меслят къалурда муаллимди. – Ярагъ 

Мегьамедахъ весияр мад ава, абур квез ч1ехи классра чир жеда. 

   Муаллимди четин гафарин  ва ибарайрин (адалат, женг,  руьгь,  эвелимжи 

игьтияж, эркеквал, ялтах) мана ачухарда. 

    - Гила чун Кьуьчхуьр Саидал хквен. Адакай квез сифтегьан классра хабар 

хьана, - муаллимди заридин уьмуьрдикай ва ярамишунрикай суьгьбетда. 

      Аялриз заридикай ихьтин малуматар чир жеда: 

     * Кь. Саид кьакьан буй-бухах авай, къуватлу, ватанперес, ханаринни 

беглерин чина акъвазай, зурба руьгь авай  инсан тир. 

    * Адан шикил 1970-йисара «Коммунист» газетддин редакцияда к1валахзавай 

художник Абидин Азизова ч1ухгуна. 

    * Саидан манияр  Х1Х-ХХ  асиррин ашукьри (Лезги Агьмед, Ашукь Суьйгуьн 

ва мсб) (Ашукь  Абдулллагь, Ашукь Абдул, Мазали Али,  Миграгъ Мардали, 

Захит1 Гьашим, Шиназ Гьезерчи, Ашукь Садуллагь, Ашукь Нуьсрет)  лагьана  

ва  ХХ1 асиррин ашукьри (Ашукь Усман, Ашукь Рубаба, Ашукь Шемшир, 

Ашукь Алихан  ва мсб) лугьузва.     

   Муаллимди ва я дикторди магнитофондилай заридин шиирар: «Чубарук»,  ва  

«Аквазвач заз» ва «Лянет»  к1елда. 

   Четин гафарин ва ибарайрин (вирана, кур пашман, сиягьатчи,  суза акъатун, 

тезенаг, чархачи ва мсб) мана  ачухарда.  

    К1вализ тапшуругъар: милли литературадин тарихдикай  

                                         малуматар к1ела; 

                                         Кь.Саидан уьмуьрдикай ва яратмишунрикай 

                                         малуматар чира; 

                                         заридин шиирар устаддаказ к1елиз чира; 

                                        «Чубарук» шиир хуралай чира; 

                                         ц1ийи гафар ва ибараяр чира.    

          Нетижаяр кьада.                                    

          Къиметар эцигда. 
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                                     1 6 - т а р с   

       Тарсунин тема: «Кьуьчхуьр Саид».   

       Тарсунин мурадар: Кь.Саидан шиирар устаддаказ к1елиз чирун;  

                                      литературадин думанар: эсердин тема 

                                      ва кьилин фикир чирун; 

                                      кроссвордар гьялиз чирун; 

                                      тербия гун. 

       Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур, ТСО. 

   

                                  Тарсунин финиф   

       Литературадин дафтарар пай хъийида: «Юсифан къамат» нивай гьик1 

ачухариз алакьнат1а, лугьуда. 

          К1вализ ганвай тапшуругъар тамамарнавай гьал ахтармишда. 

          Аялри «Чубарук» шиир хуралай к1елда. Ихьтин суалриз жавабар гуда: 

               * «Чубарук» шиир никай ва я квекай  теснифнава? 

               * Чубарук заридин вилерай гьихьтин къуш я? 

               * Зариди гьихьтин ранг ядай гафар ишлемишнава? 

               * Кирамдиз вичин шиирдалди вуч лугьуз к1анзава? 

               * Ваз къушарикай гьихьтин мисалар ва миск1алар чида?   

     Аялри Кь.Саидан  шиирра дуьшуьш жезвай куьгьне ва четин гафарин, 

ибарайрин  мана  ачухарда. 

     Эсердин тема, кьилин фикир думанрин мана чирда. 

     Аялар «Лезги литературадин терминрин к1ват1ал» куьмекчи ктабдикай 

менфят къачуз вердишарда.                        

      И тарсуна аялар сифте яз «кроссворд» гафунихъ ва ихьтин машгъулатдихъ 

(къугъунихъ) алаз танишарда.  К.Ферзалиеван «Виш кроссворд» ктаб 

(Кьасумхуьр:«Куьредин ярар», 2013) къалурда. Ада лезги зарийриз (Кь.Саидаз, 

Е.Эминаз, С.Сулейманаз, А. Фегьягьоваз, З.Ризвановаз, Жамидиназ ва мсб) 
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бахшнавай    кроссвордар авайди малумарда. Абур газетриз ва журналриз 

акъатайди, аялризни муаллимриз талукь  тирди лугьуда. 

Кь.Саидаз талукь кроссворддай ихьтин суалар (тапшуругъар) к1елда: 

1) Шикилдай аквазвай шаирдин т1вар? 

2) Ада кхьей са эсердин (кроссворда авай гафарихъ галаз кьадай) т1вар? 

  Адет яз, кроссвордда инсандин яшайишдиз, илимдиз, литературадиз, 

т1ебиатдиз талукь, жаваб гузвайдан акьулдин дережа алцумзавай  суаларни 

ьтапшуругъар жеда. Месела, Кь.Саидаз бахшнавай кроссворда ихьтин суалар 

ганва: 

1) Балк1андин   жинс? 

2) Техил алцумдай уьлчме? 

3) Руфун чилелай галч1урдай гьайван?   

4) Мублагь дуьзенлух? 

      К.Саидан  «Чубарук» шиирди аялрин фикир т1ебиатдихъ  элкъуьрзава, 

ц1ийи, таза гьиссер, фикирар, шикилар арадал къвезва….  Абур гегьеншарун 

мурад яз, муаллимди алай девирдин зарийрин шиирар к1елда.  

     Т1ебиатдин, къушарин рангунин шикилар жагъурда ва абурай аялрив куьруь 

сочиненияр кхьиз тада. (Ихьтин шикилар муаллимди к1ват1на хуьда ва У1 

классда ишлемишда). 

      Месела, Седакъет Керимовади  «Цуьквер» шиирда хайи  ватандин ихьтин 

шикилар гузва: 

                                    Сувуз мукьва, 

                                    Кьуд пад ахъа, 

                                    Лезги чилин  

                                    Юкьни юкьва 

                                    Эк1я хьанва 

                                    Ч1ехи палас. 

                                    Цуьверикай 

                                    Виш зар алаз,  

                                    Дамахар гваз. 
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                                    Иер я чуьл, 

                                    Иер я чил. 

                                    Ават1а хуп1 

                                    Ихьтин дуьне?! 

                                    ……………… 

                                    Вуч хъсан тир… 

                                    Зун, са цуьк хьиз, 

                                    Акъатнайт1а  

                                    Лезги чилел!   

     Муаллимдин четин гафарин мана ачухарда (сув - дагъ; палас - цазвай  дуьзен 

чка; зар - къизилдин яру-хъипи нур; дине - дуьнья)  ва лугьуда 

    - И шиир суьгьбетдин къайда к1елайт1а, ина авайди кьвед-пуд предложение 

я. Абур шиирдин къайда, ат1уз-ат1уз, к1елайла, артухан лезет, т1еам гузва… 

Шиирдай цуьквер авай  сув, палас аквазва… Шиир кхьенвай  заридиз вичин 

ватан акьван ширин я хьи, адаз вичикайни  са цуьк хьана к1анзава.  

     К1вализ тапшуругъар: Кь.Саидан шиирар устаддаказ к1елиз чира; 

                                          литературадин думанар чира; 

                                          жуван рик1 алай къушракай куьруь  

                                           суьгьбет  ва я  шиир кхьихь. 

    Нетижаяр кьада. 

    Къиметар эцигда.  

 

                                         1 7 - т а р с 

        Тарсунин тема:     «Мазали Али. Ватан. Кесибвал». 

        Тарсунин мурадар: Мазали Алидикай малуматар  чирун; 

                                       «Ватан», «Кесибвал»  шиирар устаддаказ  

                                       к1елиз ва аннамишиз чирун; 

                                       ч1ал гегьеншарун; 

                                       тербия гун.    

        Тарсунин тадаракар: хрестоматия, антология, магнитофон, диск. 
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                                     Тарсунин финиф 

       Литературадин дафтарар пай хъийида, аялар чпин рик1 плпй  къушракай 

кхьенвай к1валахдин нетижайрихъ галаз танишарда. 

       Ц1ийи тарсунин тема малумарда: «М. Али. Ватан. Кесибвал». 

       М.Алидин уьмуьрдикай ва яратмишунрикай муаллимдин суьгьбет. 

       Лезгийрин шииратдин антологиядай заридин шиирар к1елда. 

      «Ватан» шиирдай хайи накьварихъ ц1игел хьанвай азарлу шаир, иви 

авахьзавай вилер,  ялавлу гьиссер аквазва: 

                         Зи кьил ястухдалла, вилерни рекье, 

                         Вун паталди зи чан кузва, эй, ватан. 

                         Гъурбатда  гьижрандин хер хьанва рик1е, 

                         Зи вилерай иви физва,эй, ватан…    

   Куьгьне ва ц1ийи гафарин (амансуз, гъурбат, гьижран, жерягь, имансуз,  

намерд,  хаин, ястух) мана ачухарда.                          

    Заридин шиирар  магнитофондилай диктордивни к1елиз вугуз жеда. 

    Аялрив шиирар  кужумиз,  аннамишиз тун патал агъадихъ галай хьтин суалар 

ишлемишиз жеда: 

    * Вун «Ватан» шиирдин гъавурда гьик1 акьазва? 

    * «Ватан» шиирда авай «Гъурбатда гьижрандин хер хьанва рик1е» 

предложенидин гъавурда гьик1 акьазва? 

    *  Мазали Алидиз вичин ватан гьикьван к1анзава? 

    *  Ваз жуван ватан гьикьван к1анзава? Квез, заридизни ваз, ватан к1анивал 

сад-садав гекъиг, жуван фиикирар лагь. 

     Са жерге  суалар «Кесибвал»  шиирдайни эцигиз жеда: 

     * Чи девирда Дагъустанда кесибар  авани?  

     * Вун абуруз гьик1 тамашзава? 

     * Рак1арал це лугьуз атай  къекъверагдиз  куь хзанди куьмек гузвани?  

     * Вуна абурун гьалдикай  вуч фикирзава? 

     *  Вавай  саилриз куьмек гуз жезвани?  
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      К1вализ тапшуругъар: Мазали Алидин уьмуьрдикай ва адан 

                                           яратмишунрикай  куьруь малуматар чира; 

                                           адан шиирар устаддаказ к1елиз чира; 

                                           «Ватан» шиир хуралай чира. 

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 

                                          1 8 - т а р с 

          Тарсунин тема: М.Али. Шиирар. 

          Тарсунин мурадар: М.Алидин шиирар устаддаказ к1елиз 

                                         ва аннамишиз чирун;  

                                         «Кесибвал» шиирдикай ва кесибвиликай 

                                         веревирдер авун; 

                                         «Жегьилриз тавакъу» шиир  к1елун; 

                                          «Жегьлриз тавакъудиз» талукь суьгьбет кхьин. 

            Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур, ТСО. 

 

                                     Тарсунин финиф 

        Аялри М.Алидикай суьгьбетда ва «Ватан» шиир хуралай к1елда. 

         Ц1ийи ва четин гафарин мана ачухарда. 

         «Кесибвал» ва «Жегьилриз тавакъу» шиирар муаллимди ва я дикторди 

магнитофондилай к1елда. 

          Муаллимди шиирриз талукь баянар гуда. 

          Аялриз хайи хуьруьз хквез к1анзавай, амма начагъзавай  зарикай  

суьгьбет кхьидай план гуда: 

      1) Гъурбатда начагъ хьанвай зари. 

      2) Ватан акваз к1анз  акъатзавай рик1. 

      3) Ватандин жегьлириз чар. 

      4) Чарчиз жаваб. 

      5) Балк1анрал алай жегьилрин десте.  

      6) Зари - хайи хуьре.                    
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      Муаллимди алай девирдин лезги зарийри ватандикай кхьенвай ч1алар 

к1елда.  

      Жамиля Гьажиевадин Ахцегьрин сад лагьай мектебдин 150 йисан 

юбилейдиз бахшнавай шиирдихъ галаз танишариз жеда:   

 

                        И мектебдихъ ч1ехи асул, 

                        Ери-бине авазва. 

                        И мектебдай акъатай кьван 

                        Алимарни аквазва. 

 

                       Им мектеб я чи Къиясан, 

                       Алирзадин, Агьедан, 

                       Билбил тир чи Рагьиматан,  

                       Гьак1 Игит тир Гьасретан…  

 

    Муаллимди шиирдик квай т1варариз  аялрин  куьмекдалди, абурувай хабар 

кьаз, баянар гуда: 

    * Къияс - Дагъустандин халкьдин писатель Кияс Межидов. 

    * Алирза - художник Алирза Эмирбегов. 

    * Рагьимат  - РСФСР-дин халкьдин артистка Рагьимат Гьажиева.  

    * Гьасрет -  Советрин Союздин Игит  Гьасрет Алиев.        

    Бязи т1варар ва гафар (араба, Алирза, Гьасрет ва мсб) нугъатра гъ, г1 сесер 

галаз лугьузвайди къейдда. 

    Литературадин ч1алахъ вичин махсус къайдаяр, къанунар ва  уьлчмеяр ава. 

Абур гьар са аялди вилив хвена, жуван рахунра  ва кхьинра  ишлемишна 

к1анда. 

   Чи ч1ал гзаф девлетлу я, ам  са шумуд агъзур гафуникай ибарат хьанва.  

    Лезги ч1ала виш агъзурдалай  заф гафар ва ибараяр ава. Абур халкьдин 

сивера ава,  фольклордин эсеррик ква, литературадин эсерра дуьшуьш жезва, 

жуьреба-жуьре гафарганра гьатнава. 
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    Ч1ал  муракаб зат1 я, ам чирун, иллаки дериндай чирун,  четин кар я. Ч1ал 

чирун патал ам к1елна,  хуралай чирна, ишлемишна ва, ам заз герек къведа 

лагьана,  яргъалди рик1ел хвена к1анда.  

    Хив райондин Ц1ийи-Фригърин юкьван мектебдин муаллим  ва зари 

Абдулагъа Ашургъаева вичи тарс гузвай аялриз ик1 лугьузва: «Инсандиз 

дидедин ч1алал рахаз 2 йиса аваз чир жезва, амма адаз, акьулбалугъ хьанвай 

инсандиз,  тамамдаказ ч1ал рекьидалдини чир тахьун мумкин я». 

        К1вализ тапшуругъар: М.Алидин шиирар к1ела. 

                                             хуьруьз хквез к1анзавай заридикай 

                                             винидихъ галай пландай суьгьбет кхьихь;                                              

                                             алатай тарсар тикрар хъия.   

   Нетижаяр кьада. 

   Къиметар эцигда. 

   Малумарда: 

   - Нубатдин тарс куьне «Кард» журналдай классдилай къеце к1елай эсеррикай 

жеда. Гьазур хьухь. 

 

                                         1 9 -  т а р с    

              Тарсунин тема: Классдилай къеце к1елай эсеррикай суьгьбетар.     

              Тарсунин мурадар: аялри классдилай къеце вуч 

                                             к1елнат1а тайинарун;      

                                             к1елай эсеррин мана-метлеб ачухарун; 

                                             абурукай суьгьбетарун; 

                                             абурукай жуван фикирар лугьуз вердишарун; 

                                             тербия гун. 

               Тарсунин тадаракар: классдилай къеце к1елай эсерар, ктабар, 

журналар ва газетар, ТСО. 

 

                                          Тарсунин финиф 
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     Муаллимди тарсунин тема малумарда: «Классдилай къеце к1елай эсеррикай 

суьгьбетар». 

     Аялривай хабар кьада: 

     - Алатай ихьтин тарсунин эхирдай чун гьик1 меслят хьанай? 

    - «Кард» журнал к1елун.  

      - Дуьз. Ни вуч к1елна? Квев гвай журналар ачуха. 

      Аялри гьарда са жаваб гуда ва чпив гвай журналар ахъайда. 

      Муаллимдиз малум жеда: аялри Х.Хаметовадин, Абд. Исмаилован, 

З.Къафланован шиирар гзаф к1елзава. 

      Сада  2006-йисан журналдай (2-нумра) З.Къафланован «Ат1удач цуьк» 

шиир к1елна: 

                          Хъуьт1уьн цик1из  

                          Къаних я зун гатфарихъ, 

                          Саврухривай 

                          Рекьиз хьанач къанихвал. 

                          Илгьам гана 

                          Лейсанди - мерд марфади, 

                          Яргъируша алудна зи дарихвал…  

    Аялди чин тийидай гафар хабар кьазва: 

    - Чан муаллим, ибур вуч гафар я: илгьам, лейсан?   

    - Илгьам - ашкъи, лейсан - гатфарин марф я, - лугьуда муаллимди.   

    Са руша Айна Шалбузовадин «Цуьквер гъваш» шиир к1елзава: 

 

                            Къарагъ, бала, къизилдин таж  

                            Алук1нава цавари. 

                            Рик1  къалуриз, т1ур падзава, 

                            Цуьк акъудиз, тарари… 

   Тарсунин гзаф вахт «Кард» журналдин 2014-йисан 4-нумради кьуна. Анай 

аялри, меслятнавай хьиз, ихьтин  эсерар к1елнавай: 

 1) «Балкаллу бубадин  баркаллу хва» - Ст1ал Мусайибакай суьгьбет. 
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 2) Мемей Эфндиеван «Кьаркьулувни т1иб»  басня. 

 3) Ханбиче Хаметовадин «Ватан ва кьеб» поэмадин са кьил. 

 4) Фикрет Гьажиеван «Гатун йикъан шикиилар»: куьруь гьикаяяр. 

Аялри Ражадуллагь Салманован «Кард» хтана» шиир ашкъидлди к1елна: 

 

                            Кард ава цава, «Кард» ава гъиле, 

                            Журнал хтанва -  сувар я к1вале. 

                             Рик1 алаз к1елда балайри гъвеч1и, 

                             Жезва абурун рик1ериз хвеши…  

  -   Ихьтин тарсар чна мад «Кард» ва «Самур» журналрай, куьн патал 

акъатзавай ктабрай тухуда, - малумарда муаллимди ва аялрив к1елиз 

З.Ризванован,  Мегьамед Агъадин, Мерд Алидин, А.Къардашан, 

С.Керимовадин  ва маса зарийрин ктабар вугуда.  

      К1вализ тапшуругъар: вуганвай ктабар  нубат-нубаталди к1ела; 

                                         дафтарда к1елай ктабрин т1варар (кьилин  

                                         игитар, гьерекатар кьиле фейи чка) кхьихь; 

                                         к1елай ктабрикай (эсеррикай) хзханриз, юлдашриз 

                                         суьгьбет ая. 

   Нетижаяр кьада. 

   Къиметар эцигда. 

   Малумарда: 

   - Нубатдин кьве тарс ч1ехи шаир Етим Эмнакай жеда. Ашкъи авайбур  адан 

эсеррихъ галаз  ч1ехи заридин ктабрай ва хрестоматиядай таниш хьухь.                                       

 

                                          2 0 - т а р с 

      Тарсунин тема: Етим Эмин. «Билбил». 

      Тарсунин мурадар: Е.Эминан уьмуьрдикай ва яратмишунрикай 

                                    малуматар гун; 

                                    «Билбил» шиир устаддаказ к1елиз чирун; 

                                    ч1ал гегьеншарун;  
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                                    тербия гун. 

      Тарсунин тадаракар: хрестоматия, Е. Эминан шикил ва  ктабар, 

магнитофон ва кассета.  

 

                                      Тарсунин финиф 

       Аялар милли музыкади, безетмишнавай классди, Е.Эминан шикилди 

къаршиламишда. Классдин цларикай  С.Сулейманан («Заз яшамиш жез 

халкьди, шиирар теснифиз Етим Эмина чирна»), А.Агъаеван  («Етим Эмина 

вичин хайи халкьдин  кьил мадни винизна») ва масабурун гафар рангаралди  

кхьенвай  чарар, кьулар куьрсарнава. 

    Аялрин япара дикторди магнитофондилай к1елзавай «Билбил» шиир 

гьатзава: 

                                  Хуп1 рахада билбил сегьер вахтунда, 

                                  Са гъамни авачир гьайван бахтавар. 

                                   Цуькверивди дигай гатфар вахтунда 

                                   Гьала гила жуваз девран, бахтавар! 

       - Куьне яб гузвайди, балаяр, - лугьуда муаллимди, - чи халкьдин ч1ехи 

зари, ч1ехи шаир Етим Эминан «Билбил» т1вар алай шиир я, -  са шумуд 

гафунин (бахтавар, дигай, девран, гъам, сегьер)  гъавура туна, к1елун 

дамамарда: 

                                Шумудни са нагъма к1елда и назди, 

                                Гьар са тегьер рахаз гьар са аваздив. 

                                Хъут1уьз тади гана  хуп1 ваз аязди, 

                                Гила ачух я ваз майдан, бахтавар.   

       Ц1ийи ва четин  гафарин  (аваз, нагъма, наз, тегьер) гъавурда твада. 

       К1елун давамарда: 

 

                              Хуп1 шад-хуррам тушни вун ви бахтунал, 

                              Цуькверивди дигай гатфар вахтунал?! 

                              К1анзава ваз: ацукь цуьквер тахтунал, 
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                              Амай  ничхиррин из дуван, бахтавар. 

      Четин гафариз баянар гуда: ничхир,  тахт, хуррам. 

 

                               Цуькверивди къугъун я ви к1валахар, 

                               Чуьллера хъваз таза, къайи булахар, 

                               Наз маса гуз, ийиз даим дамахар, 

                               Гьарай-эвер вуч я ви ван, бахтавар?! 

      Четин ибарайриз банар гуда:  наз маса гун, цуькверивди къугъун. 

 

                             Ашкъи гьаваллу я, - ваз кьарай авач,  

                             Хъуьт1уьн зегьмет авач, я къаяр авач. 

                             Ваз акунач. Вучда? Ваз хабар авач: 

                             Етим Эминан гъам-гьижран, бахтавар. 

       Ц1ийи ва четин гафаринни ибарайрин  (абуру винидихъ къалурнава) 

гъавурда твада. 

      - Са 150-200 йис идалай вилик, балаяр,  лезгияр гьа ихьтин гафар ва 

ибараяр квай ч1алал рахадай, - лугьуда муаллимди. 

       Етим Эминан уьмуьридикай ва яратмишунрикай куьруь суьгьбет. 

       Шикилар, ктабар къалурда. 

       Шаирдин яратмишунриз алимри, муаллимри,зарийри гайи къиметар 

к1елда (классда куьрсарнавай чарарилай). 

      «Билбил» шиир аялри, чешне фикирда аваз, устаддаказ к1елиз чирда. 

      Сад лагьай куплет, жува-жувакди к1елна,  хуралай чирда.       

      Магнитофондилай Е.Эминан ч1алариз туьк1уьрнавай манийриз яб  гуда.                         

       Суьгьбетдин эхирдай  аялриз хабар  гуда: 

    -  Ялцугъар 1966-йисан залзаладилай гуьгъуьниз арандиз  куьч хьана. 

Ц1ийи макандиз «Эминхуьр» т1ва ганва. Ана Е.Эминан музей эцигнава. Чун 

аниз килигиз фида, - хиве кьаз жеда. 

   Хуьре шаирдин мукьва-кьилияр: птулар, штулар ама. Абурукай бязибуру 

шиирарни кхьизва.  Месела, вичин яш 80 йисалай алатнавай  Селимова Эсли 
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бадедин  ва маса  мукьва-кьилийрин шиирар 2016-йисуз  «Етим Эминан 

несилрин ирс» ктабдиз акъатнава. Ахьтин ктаб туьк1уьрайди  зари Сажидин 

Саидгьасанов я. 

  Е.Эминаз бахшнавай литературадин, сегьнедин, искусстводин ва 

музыкадин эсеррин ва абурун кирамрин т1варар (А.Азизов, А.Къардаш, 

Гь.Гьейбатов, И.Гьуьсейнов, М.Гьуьсейнов, А.Камилов ва мсб)  кьада. 

 К1вализ тапшуругъар: хрестоматияда авай текстер к1ела ва 

                                      суалриз жавабар жагъура;     

                                      Е.Эминан уьмуьрдин ва яратмишунрин  

                                      рекьикай куьруь малуматар чира;                                       

                                      «Бахтавар» шиир хуралай чира; 

                                      ц1ийи гафар  дафтарда кхьихь ва рик1ел хуьх; 

                                      Етим Эминалай чешне къачуна, 

                                      билбилдикай  1-2 куплетдин шиир туьк1уьра.    

 Нетижаяр кьада.                                     

 Къиметар эцигда. 

 

                                      2 1 - т  а р с   

      Тарсунин тема: Етим Эмин. «Хуп1 ярашугъ я!» 

      Тарсунин марадар: Е.Эминан уьмуьрдин рехъ чирун; 

                                     «Хуп1 ярашугъ я!» шиир устаддаказ к1елиз чирун; 

                                     шаирдин фикирдай, низ вуч ярашугъ  

                                     ят1а, аннамишун;  

                                     ч1ал гегьеншарун; 

                                     тербия гун. 

       Тарсунин тадаракар:  алатай тарсуна ишлемишайбур, ТСО.   

 

                                 Тарсунин финиф 

     Аялар безетмишнавай классди ва музыкади къаршиламишда. 

     Аялри «Бахтвавар» шиир хуралай лугьуда. 
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      «Хуп1 ярашугъ я!» к1валера к1елнавайди къалурда: муаллимдин суалриз 

жавабар гуда, четин гафарин анан ачухарда. 

       Шиир чешнелудаказ муаллимди к1елда. 

       Шиир, чешне фикирда аваз, аялри к1елда. 

     Алава яз, «Тумакь яц» шиир к1елда ава адан манадин гъавурда твада. 

    Ч1ал гегьеншарда: ц1ийи гафар ва ибараяр (жамал, жумарт, жуьрэт, сабур, 

хелвет) чирда,  абур гафарганра  кхьида.  

     Вири гафар ж гьарфунилай эгеч1завай гафарикай ибарат предложенияр 

туьк1уьрда. 

И тарсуна аялар   К.Ферзалиеван «Виш кроссворд» ктабдихъ (Кьасумхуьр, 

2013) галаз танишарда. Е.Эминаз бахшнавай  кроссворд  (ам ктабдин 7-чина 

ава)  ац1уриз  эгеч1да ва адай къачунвай суалриз жавабар гуз тада: 

  1) Шикилдай аквазвай машгьур шаирдин халисан т1вар? 

  2) Лувара лацу ц1акулар жедай къуш? 

  3) Лезгийрин сад лагьай газет тешкилай алим? 

  4) Инсан дуьз рекье гьатун патал гузвай меслят? 

К1вализ тапшуругъар: «Хуп1 ярашугъ я!» ва «Тумакь яц»  

                                      устаддаказ к1елиз чира; 

                                      Е.Эминан шиирар литературадин межлисра 

                                      хуралай к1елиз гьазур хьухь; 

                                      ц1ийи гафар ва ибараят тикрар хъия.                                        

Алатай тарсуна гайи тапшуругъар гьик1 тамамарнат1а ахтармишда. 

Аялри «Билбил» шиир хуралай к1елда. 

Е.Эминан шиирдилай чешне къачуна,  аялри кхьенвай хсуси «Билбил» 

шиирар к1елда. Абурун  манадин ва рангарин дережа къейдда. 

Вахт с тахьайт1а, «Къах т1уьр кац» ва «К1екрез» шиирар к1елун, абуруз 

талукь суалриз жавабар гун  гуьгъуьнин тарсуна тамамарда. 

Зариди яшайишдикайни т1ебиатдикай кхьенвай  шииррикай суьгьбетарда. 

Литературадин думан - гекъигунар вуч ят1а, квез лугьудат1а - чирда: 

хрестоматиядай талукь текст к1елда, шииррай гекъигунар жагъурда. 
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Нетижаяр кьада. 

Къиметар эцигда. 

Малумарда: 

- Нубатдин тарсуна куьне т1ебиатдикай сочинение кхьиз чирда. 

 

                                          2 2 - т а р с 

       Тарсунин тема: Т1ебиатдикай сочинение. 

       Тарсунин мурадар: т1ебиатдиин гьалариз, рангариз фикир гуз вердишарун; 

                                      художникри ч1угунвай, фотоаппаратдай  

                                      янавай т1ебиатдин  шикилриз килигун;   

                                      аялриз шикилдай сочинение кхьиз чирун; 

                                      тербия гун. 

         Тарсунин тадаракар: т1ебиатдин шикилар, телевизор, видеомагнитофон. 

 

                                   Тарсунин финиф 

       Т1ебиатдикай суьгьбетарда. 

       Алай вахт зул тирди, адак пуд варз (сентябрь, октябрь ва ноябрь)  

акатзавайди лугьуда. 

       Аялри ихьтин суалдиз жавабар гуда: 

        - Мектебдиз къведай рекье квез т1ебиатдин гьихьтин шикилар акуна? 

       Художникри ч1угунвай, фотографри  янавай т1ебиатдин шикилриз (месела,  

20015-йисан «Самур» журналдин 6-нумрадай) килигда, гьарда вичин гьиссер 

къалурда, къимет гуз алахъда. 

       Т1ебиатдин шикилриз телевизордай, видеомагнитфондай килигда. 

       Аялриз сочинение гафунин мана ачухарда: теснифун, туьк1уьрун, жуван 

фикирар лугьун ва я кхьин я, гьавиляй сочиненияр хурунбур ва кхьейбур жеда. 

       Аялар «Зул алукьзава» темадай сочинение кхьиз гьазурда. 

       Классда к1елзавай аялар  пуд  чкадал, пуд  дестедиз, пайда, гьар дестедиз 

«Зул алукьзава»  темадин са хилез талукь фикирар кхьин тапшупмишда: 

1) «Пешер хъипи жезва» - им зулун сифте йикъар я. 
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2) «Гьава рекъизва» - им зулун юкьвар я. 

3) «Къушарик къал акатзава» - им зулун эхир я. 

Аялри сочинение кхьида. 

К1вализ тапшуругъ: сочинение к1вале куьтягь хъия; 

                                  гьарда вичин к1валахдиз кими паяр   

                                  (эвелни эхир, юкьни эхир ва я  

                                  эвелни юкь) кхьин хъия. 

Малумарда: 

 - Нубатдин тарс Ст1ал Сулейманан эсеррай жеда. Гьазур хьухь! 

 

                                              2 3 - - т а р с 

       Тарсунин тема: Ст1ал Сулейман. «Судуяр». 

       Тарсунин мурадар: С.Сулейманан уьмуьрдикайни яратмишунрикай 

                                      куьруь малуматар гун; 

                                      «Судуяр» шиир устаддаказ к1елиз чирун; 

                                      ч1ал гегьеншарун; 

                                      тербия гун.  

        Тарсунин тадаракар:  хрестоматия, С.Сулейманан ктабар ва 

                                            шикилар, адакай кхьенвай макъалаяр ва 

                                            ктабар, диапроектор, магнитофон, кассета.  

                                       

                                     Тарсунин финиф 

      Аялар безетмишнавай классди ва милли музыкади къаршиламишда. 

      Сочинение кхьенвай дафтарар к1ват1 хъувуна, муаллимди лугьуда: 

      - Зулукай куьне куь фикирар кхьена, зулун гуьгъуьнал кьуьд ала, - мекьи 

хьанвайда хьиз, гъил-гъиливай гуьц1на, давамарда: - Са шаирди лагьанай: 

«Юлдашар, им ажеб зурба, мусибатдин кьуьд хьана хьи…» Яраб ик1 лагьайди 

вуж чирт1а?! 

      - Ст1ал Сулейман! - гьарайда са шумуд муаллимди. 

      - Дуьз, - тестикьарда муаллимди. - Яраб ада мад вуч лаьанайт1а? 
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      Са аялди башламишда: 

                             Ц1инин живер авай турба 

                             Кьве кьилни гъуьргъуьд хьана хьи… 

     Кьвед лагьада давамарда: 

                             Чилерикай хьана ракьар, 

                             Ажуз хьана кесиб халкьар…   

    Пуд лагьайда вичин пай кутада: 

                             К1арасарни хьана эскик, 

                             Мумкин авач гъил кягъиз цик…  

    -  Зун квелай рази я, 1У классда к1елай С.Сулейманан «Мусибатдин кьуьд 

хьана хьи» шиир куь рик1ел хъсандаказ алама. Чи къенин тарсунин тема 

«Ст1ал Сулейман» я. Кхьихь, - муаллимди  доскадал, аялри дафтарра  кхьида.- 

Гьеле  1934-йисуз С.Сулейман Москвада Советрин Союздин зарийрин ч1ехи 

собранидал раханай, - магнитофон кутвада.  

      Аялриз шаирдин рахунар ван къведа. 

    -  Ст1ал Сулейман, балаяр, Етим Эмин хьиз, еке алакьунар авай, халкьдин 

рик1 алай, зурба шаир тир. Адакай ингье куь хрестоматияда ихьтин гафар 

кхьенва, - ктабдай заридин  биография устаддаказ к1елда ва талукь шикилар, 

ктабар  аялриз  къалурда.        

      - Зи ихтиярда, - лугьуда муаллимди, -  С.Сулейманан уьмуьрдикай ва 

яратмишурикай кхьенвай макъалаяр ва ктабар гзаф ава. Ингье,  эхиримжи 

йисара  лезги ва урус ч1алал ихьтин ц1ийи ктабар акъатнава:  

       1. «Ст1ал  Сулейман  ва мектеб»: Дуьнядин  халкьарин дидедин ч1алариз 

талукь илимдинни тежрибадин конференциядин материалар. - Кьасумхуьр: 

«Куьредин ярар», 2014-йис;  

      2.  «Ст1ал Сулейман -  Дагъустандинни Россиядин зурба шаир»: 

С.Сулейман дидеди хайидалай инихъ 145 йис тамам хуьниз бахшнавай 

илимдинни тежрибадин   конференцидин материалар. - Дербент, 2014-йис  ва 

мсб. 
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      И ктабар  гьам чун рахазвай У классда, гьам ч1ехи классрани (шаирдин 

эсерар У-У111 ва Х классра чирзава)  ишлемишиз жеда. 

      Муаллимди аялриз  2015-йисуз басмадай акъатнавай А.Абдулмежидован 

«ХХ асирдин Гомер ва Ст1ал Мусайибан кьисмет»  ктаб къалурда, адакай  

ихьтин суьгьбетда: 

      - И ктаб кхьенвай инсан  Абдуселим Абдулмежидович Абдулмежидов   

агъаст1алви, ч1алан ва литературадин муаллим я. Ам гзаф йисара Агъа 

Ст1алрин юкьван мектебдин директор ва С.Сулейманан музейдин экскурсовод 

хьана. Адаз Ст1ал Сулейман вич, адан  ери-бине, уьмуьр ва яратмишунар 

хъсандаказ чидай. 

         А.Абдулмежидован ктаб пуд паюникай ибарат я:  

          1. Ст1ал Сулейманан тухумдин  тарихдай. 

          2. Ст1ал Мусайибан кьисмет. 

          3.С.Сулейманан музейдин тарихдай. 

         Гьайиф, 2016-йисан  яран йифиз  са виждансузди  С.Сулейманан ц1ай яна. 

И вагьши агьвалатдиз талукь яз  газетриз гзаф русвагьдин макъалаяр акъатна: 

халкь, адан алам-культура так1ан инсан бедламна.  

         Музейдиз (ада 1938-йисалай к1валахзавай)  СССР-дин гьар са пип1яй 

(Алма-Ата, Буйнакск,  Дербент, Ленинград, Къазан, Магьачкъала,  Минск, 

Москва, Мурманск, Новосибирск, Одесса, Рязань, Ташкент, Хасавюрт, Якутск 

ва мсб) мугьманар, сиягьатчияр, туристар къведай. Абуру:  алимри, зарийри, 

муаллимри, регьберри, туристри ва маса инсанри   музейдин ктабда чпин 

фикирар кхьивай.  

      Музейдиз 1979-йисан августдиз музейдиз атай студент Имам Яралиева, ам  

а ч1авуз ДГУ-дин юрфакдин 4-курсунин студентрин дестедик квай, вичин 

фикирар ихьтин шиирдалди кхьенай: 

                          Ви шииррин  муьт1уьгъ я чун къуватдиз, 

                          Атанва чун икрамиз ви къаматдиз. 

                          Ви  шиирри вири халкьар садзава,  

                          Вун чи чилин хва хьунал зун шадзава. 
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                          Дуьнья им инсанар къвез  хъфидай, 

                          Вахт атайла, к1анзни так1анз рекьидай. 

                          Вун рекьидач, вун виридаз рагъ жеда, 

                          Вун гьамиша халкьдин рик1е сагъ жеда!  

  

       Ктабдин эхирда аялриз къалур жедай са жерге шикилар ганва. Абурай 

аялривай лезги ва Дагъустандин алимар, зарияр ва журналистар жагъуриз жеда. 

     - Квез  Сулейман бубадин музей кайидакай хабар хьанани? – жузунда 

муаллимди. 

     - Чаз хабар ава, муаллим, - аялри гьайиф ч1угвада, ц1ай ягъайди русвагьда. 

     Муаллимди  2016-йисан  «Лезги газетдин» 31-мартдин нумрадай 

Д.Ашурбеговадин «Къайи хабар» шиир к1елда: 

 

                                 Шад суварин Яран йифиз 

                                 Атай ч1авуз къайи хабар, 

                                 Вилерай т1уб-т1уб накъвар физ, 

                                 Рик1елни зи хьана къабар. 

 

                                 Эй, я алчах! Чи Сулейман 

                               Бубадин к1вал канава ик1! 

                               Ви эхир югъ жеда яман 

                               Чи гуьгьуьлар ханавай ик1. 

      Зариди музей кайидаз  нубат алаз «гавур», «хаин», «халкьдин вилик негь 

хьанвайди» лугьузва. 

      - Халкьдин руьгьдин ивирриз ц1ай ядай алчахар вилик девиррани авай, 

ахьтинбур С.Сулеймана вичин «Ахмакьвал пис четин т1ал я», «Бандитриз», 

«Хаинар дуьньяда титан» ва маса шиирра векъидаказ  писламишзава ва 

русвагьзава. 

       С.Сулейманан шииррик гзаф акьуллу меслятар ва мисалар квайди 

малумарда. 
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      Са шумуд мисал къалурда. 

      Аялриз к1елзавай (классда ва к1вале) шииррай мисалар жагъурун 

тапшуругъ гуда.  

      «Судуяр» шиир муаллимди чешнелудаказ к1елда.   

       Шиир, чешне фикирда аваз, аялри  к1елда.   

       Ц1ийи гафарин ва  ибарайрин (аннамаз, гардан к1ирун,  дулу, иблис, кесиб 

к1удда, инсаф, мирвет) мана ачухарда. 

       К1вализ тапшуругъар: С.Сулейманан уьмуьрдикай ва 

                                            яратмишунрикай малуматар к1ела; 

                                            «Судуяр» шиир  устаддаказ к1елиз чира; 

                                            заридин шииррай мисалар ва гекъигунар 

                                            жагъура ва дафтарда кхьихь;                                       

                                            ц1ийи гафар ва ибараяр чира, тикрар хъия.  

       Нетижаяр кьада. 

       Къиметар эцигда.  

       Малумарда: 

       - Нубатдин тарсуна чна мад С.Сулейманан шиирар к1елда.                            

                                     

                                               2 4 - - т а р с      

          Тарсунин тема: Ст1ал Сулейман. «Итимвал хъсан я». 

          Тарсунин мурадар: С.Сулейманакай ц1ийи малуматар гун; 

                                         «Итимвал хъсан я» шиир устаддаказ к1елиз чирун; 

                                         литературадин думанар (эпитет…) чирун; 

                                         алава шиирар («Фекьияр», «Девлетлуяр,  

                                         чиновникар») к1елун;  

                                         аялар литературадин эсеррикай веревирдер 

                                         ийиз вердишарун;  

                                         тербия гун.  

           Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур, ТСО.  
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                                   Тарсунин финиф   

      Аялар милли музыкади, С. Сулейманан шикилди  ва дикторди 

магнитофондилай  к1елзавай «Итимвал хъсан я» шиирди  къаршиламишда.  

    - Дагъустандин газетра, - муаллимди «Лезги газет», «Куьредин хабарар» ва 

маса газетар къалурда, - Сулейманан музейдиз ц1ай ягъай хаин негьзава. 

Гьукуматди музей ц1ийи кьилелай эхцигун хиве кьазва. Ам чи халкьди эхцигда. 

Ам Алкьвадар Гьасанан музей  вичин такьатрихъ эцигай жумарт хва Имам 

Яралиев хьтин инсанри эхцигда. Сад-кьве йисалай, гьеле куьне мектебдин 

юкьван классра  к1елзамаз, чавай  ц1ийи музейдиз физни жеда. 

    Ватанпересвилин руьгь акатнавай аялар тарсуниз яб гуз гьазур жеда. 

   - Инсанвал, балаяр, багьа зат1 я, - лугьуда муаллимди. - Алакьунар авай, 

хъсан амалар, хесетар квай инсандиз «ам итим я» лугьуда, гьавиляй, белки, 

С.Сулеймана «Итимвал хъсан я» шиирни туьк1уьрна. Ам, и шиир, къе чи 

тарсунин тема я. Яб це! 

      Муаллимди ктабдай ва я дикторди магнитофондилай шиир устаддказ 

к1елда: 

                                       Нубатсуз дирибаш жедалди, 

                                       Гардандин к1ирвал хъсан я. 

                                       Эхир кьил яваш жедалди, 

                                       Эвелдай тирвал хъсан я. 

         Ц1ийи, куьгьне гафарин ва ибарайрин гъавурда твада: нубатсуз - вичел 

нубат къведалди; дирибаш - вик1егь;  к1ирвал - кьил агъузна акъвазун; тирвал -  

авайвал.   

                                       Аннамаз, ахмакь фукъара, 

                                       Эхир гьатда т1иш хъуртара. 

                                       Гзаф тахьайт1ан, са пара 

                                       Жувахъни чирвал хъсан я. 

     Гъавурда твада: аннамаз - гъавурда акьан тийидай; фукъара - кесиб инсан; 

чирвал - акьул, савад, илим. 
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                                     Эй, факъир, вун акъваз дуьз, 

                                      Ар ч1угвамир юкъуз, йифиз. 

                                      Жемир вун хак акъатай хьиз, 

                                      Валлагь, итимвал хъсан я. 

    Гъавурда твада: факъир - кесиб; ар - ламран гьарай; хак акъатай – иесидикай 

катзавай ламран жуьре;  валлагь - кьин. 

 

                                    Иблисдиз къунши жедалди, 

                                    Пис кардиз къарши жедалди,  

                                    Келлегуьз къучи жедалди, 

                                    Дугъри итимал хъсан я.  

    Гъавурда твада:  иблис - шейт1ан; къарши - акси; келлегуьз - кими, кьили 

к1валах тийизвай; къучи - пулдихъ инсанар язавайди; дугъри - авам, зарар 

квачир, секин. 

                                  Течиз жуван карни макъам, 

                                  Гьак1 нубатсуз экъисиз кьам, 

                                  Нашидавай жедач макьам, 

                                  Ягъиз жедай кьавал хъсан я. 

    Гъавурда твада: макъам - вахт; наши - тежриба авачир; макьам - кьуьлуьн 

гьава; кьавал - зуьрнечи, музыка язавайди. 

 

                                  Эй, Сулейман, акъваз т1арам, 

                                  Лам катда, хьайит1а хуррам: 

                                 Гъиле кьуна яц1у вагьрам, 

                                 Жув къапуд сивел хъсан я. 

     Гъавурда твада: т1арам - дуьздаказ;  хуррам - хаму хьун; вагьрам - яц1у 

лаш; къапу - варар.   

    - Шаирдиз гьихьтин итимвал хъсан яз аквазва? 

    Ихьтин суалдиз  жаваб гун патал  муаллимди «Итимвал  хъсан я» шиир мад 

сеферда  к1ел хъийида. 
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    Адалай чешне къачуна, шиир аялри к1елда. 

    Аялрин жавабрик ихьтин гафар, ибараяр ва ц1арар жеда: нубатсуз  рахан 

тийидай, жуван тирвал хуьзвай,  жувахъ чирвал авай, алачиз ар ягъ тийидай,  

дугъривал квай, кар алакьдай.  

    - Ст1ал Сулейман гьахъ к1ани, кесибрин тереф хуьзвай, девлетлуйризни 

чиновникриз  акси  экъеч1завай,    фекьийрин фендигарвилер русвагьзавай,  

вик1егь зари - Инсан тир. Гьавиляй ада хуьре-к1вале  дуьшуьш жезвай 

гьахъсузвилер, кесиб инсанриз гужарзавайбур русвагьзавай ч1аларни теснифна, 

месела, - хрестоматияда ганвай шииррин т1варар кьада: -  «Фекьияр», 

«Девлетлуяр, чиновникар» ва масабур, - шаирдин ктабдай жагъурда: - «Кьве 

к1вачел къекъведай лам»… Сулеймана вичин эсерра ранг ядай гафар, 

гекъигунар гзаф ишлемишзава... 

      Аялрин шаирдин  шииррай эпитетар жагъурда. 

        -   С.Сулейман ашукь тирни? - суал эцигда ва адаз жаваб гуда. 

    Винидихъ лагьайвал,  лезги ашукьрин т1варар кьада: абур алатай 

девирринбуруз (Ашукь Саид, Ашукь Абдуллагь, Ашукь Абдул, Ашукь 

Нуьсрет, Ашукь Ширин ва мсб) ва алай девирдинбуруз (Ашукь Усман, Ашукь 

Рубаба, Ашукь Адил, Ашук Алихан, Ашукь Шемшир ва мсб) пайда. 

    «Судуяр» шиир к1елда ва адакай  суьгьбетарда: шиир къенин гьакъикъатдив 

гекъигда. 

     К1вализ тапшуругъар: «Итимвал хъсан я» шиир устаддаказ к1елиз чира; 

                                          ашкъи авайбуру шиир хуралай чира; 

                                          С.Сулейманан  хрестоматияда авай шиирар 

                                           алава к1ела; 

                                          шаирдин музей кайидакай жуван фикир кхьихь. 

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 

      Малумарда: 

      - Нубатдин тарсуна куьне  изложение кхьида.  
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                                           2  5 - т а р с   

      Тарснин тема:  «Ислягь къуш».  Изложение.  

      Тарсунин мурадар: аялриз гьикаядай изложение кхьиз чирун; 

                                    текстинин гъавурда тун; 

                                    тербия гун.   

     Тарсунин тадаракар: изложенияр патал текстерин к1ват1ал, лифрен шикил. 

 

                                   Тарсунин финиф 

      Муалимди «Ислягь къуш» гьикая к1елда: 

 

                                     Ислягьвилин къуш. 

      Заз лифер гзаф к1анда.  

      Чи къунши Сефер халуди фадлай вичин к1валерин къавал гъилин  лифер 

хуьзвай. Зун гьамиша абуруз  сятеради килигдай. 

       За сад лагьай класс куьтгьайла, Сефер халуди заз са зурба пишкеш гана -  

лифрен шараг  багъишна. Ам гъвеч1и, хъуьтуьл,  вили вилер авай, лацу луваррик  

хъипи гъалар хьтин шуьк1уь ч1арар кумай са иерди тир. Зи шадвилихъ кьадар 

хьанач. Зун  гьар юкъуз лифрен шарагдихъ  рик1ивай гелкъвез хьана. 

     Вахтар хабарни авачиз акъатзавай. Зи шарагдикай хур ц1ару, гарданди 

ц1арц1ар гузвай са  еке лиф хьана. Ада гьар экуьнахъ, вич авай кьефесдин 

къвалар луваривди гатаз, «къу-къу» ийиз, зун ахварай авуддай. 

    Зун йигиндиз къарагъдай. Сифте нубатда за  жуван лив кьефесдай акъуддай, 

адаз чан-рик1 ийидай, адан вилик твар вегьедай ва яд авай къаб эцигдай. Ахпа 

ам цавуз ахъайдай. Агь, зи лифре цава ахьтин къугъунар ийидай хьи, на лугьуди, 

азад хьанвай къушра цавукай вичиз лезет хкудзава. 

      Бязи йикъара зи лиф вичин стахайрин ва вахарин патав фидай: Сефер 

халудин «Лиферин к1вализ» элифдай. Ам са арадилай элкъвена, эвер 

хъувунвайди хьиз, тади кваз зи патав хкведай. 

     Садра Сефер халуди  заз лагьана: 
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     - Лифер - акьуллу къушар я, чан хтул. Абурук са зарарни квач, гьавиляй 

абуруз ислягьвилин къушарни  лугьузва. 

    - Абурал ихьтин т1вар гьик1 акьалтнат1а? - жузуна за. 

    - Ихьтин са  куьгьне кьиса ава… Са дявекар шагь хьана, им вичин кьушунни 

галаз къунши шагьдин чилер кьаз физ гьазур жезвай… Женгина кьилел алук1дай 

ракьун кьепе къачурла, адаз  акуна, ана лифре муг авунвай, мука кьве какани 

авай… Шагь хияллу хьана: «Им вуч аламат я? Ихьтин гьалда авай кьепе за 

гьик1 алук1ин? Ам кьилел  алачиз зун женгиниз гьик1 фин?.. Лифрез зун 

женгиниз фена к1анзавач ман?! Ят1а фидач ман…» Шагьди вичел алай 

женгинин либас хт1унна. Гьадалай кьулухъ лифрен т1варни «Ислягь къуш» 

хьана. 

    И суьгьбетдилай гуьгъуьниз заз лифер мадни гзаф к1ан хьана.  Гила заз са 

луж лифер хьанва. 

                                                                                                      (Ш.Исаев). 

   Муаллимди аялрин изложение кхьенвай дафтарар к1ват1 хъийида.   

   Малумарда: 

   - Нубатдин тарс Н.Шерифован эсеррай гуда, гьазурвал аку. 

 

                                            2 6 -  т а р с   

                 Тарсунин тема:    Нуредин Шерифов. «Авани?» «Экъеч1а!»  

                 Тарсунин мурадар:  Н.Шерифован уьмуьрдикай ва 

                                                 яратмишунрикай  малуматар чирун; 

                                                 адан  шиирар к1елиз чирун; 

                                                 ашкъи авайбуру «Авани?» шиир хуралай чирун; 

                                                 ч1ал гегьеншарун; 

                                                 тербия гун.   

                Тарсунин тадаракар: хрестоматия, заридин шикил ва ктабар, ТСО. 

 

                                          Тарсунин финиф  
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        Муаллимди аялри алатай тарсуна кхьей  изложение авай дафтарар пай 

хъийида. 

        Аялар чпин к1валахриз ганвай къиметрихъ галаз таниш жеда.  

         Муаллимди аялрин к1валахар анализ ийида ва суалриз жавабар гуда.  

         Ц1ийи тарсунин тема малумарда. 

         Н.Шерифован уьмуьрдикай ва яратмишунрика куьруь малуматар гуда. 

         «Авани?» ва «Экъеч1а!» шиирар к1елда.  Абур, вилик амаз гьазурвал 

акунват1а, магнитофондилай диктордива ни к1елиз жеда. 

        К1елай шиирра ишлемишнавай, амма аялар патал ц1ийи гафарин ва 

ибарайрин (агъа, лук1, эл, несиб, ях; уях, суракь, зулумдин даях, вяз) мана 

ачухарда.  

        Абур гафарганра кхьида. 

        Аялрин вилик ихьтин  суалар эцигда: 

         * И шиирар зариди мус, гьи йисара, кхьена? 

         * Сад лагьай шиирда инсан гьихьтин шарт1ара яшамиш жезва? 

         * Ахьтин гьалдай, квез чиз, гьик1 экъеч1из  жеда? 

         * Кьвед лагьай шиирда зариди гьихьтин рехъ къалурзава? 

         * Кесибар лаш гваз кимел экъеч1ун, абуру зулумдин даях ягъун-гатун дуьз 

рехъ яни? 

       К1вализ тапшуругъар: Н.Шерифован шиирар устаддаказ к1елиз чира; 

                                             ашкъи авайбуру «Авани?» хуралай чира; 

                                            «Лезги газетдай»  Н.Шихнебиеван «Дидедин 

                                             гьарай» гьикая к1ела; 

                                             ц1ийи гафар ва ибараяр чира ва тикрар хъия; 

                                             классдилай къеце к1елун патал къалурнавай 

                                             ктабар  дегишара. 

       Нетижая кьада. 

       Къиметар эцигда. 

       Малумарда: 
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       - Нубатдин тарс классдилай къеце к1елай Нажмудин Шихнебиеван 

«Дидедин гьарай…» гьикаядай жеда.     

 

                                                2 7 - т а р с  

                 Тарсунин тема:   Классдилай къеце к1елай эсердай суьгьбет. 

                 Тарсунин мурадар:  Н.Шихнебиеван     «Дидедин гьарай…» 

                                              гьикая к1елун ва суьгьбетун;  

                                              аялрин чирвилер ахтармишун; 

                                              ц1ийи гафар ва иараяр чирун; 

                                                тербия гун. 

             Тарсунин тадаракар: к1елун патал теклифзавай ктабар, журналар ва 

газетар, ТСО.   

                                       Тарсунин финиф 

     -  Къе чна Н. Шихнебиеван «Дидедин гьарай…» гьикаядикай суьгьбетарда, - 

муаллимди тарсунин тема малумарда. 

    Н.Шихнебиевакай куьруь суьгьбетда. Суьгьбет патал лазим делилар «Лезги 

зарияр» (2015) куьмекчи ктабдай къачуз жеда.                

      Гьикая к1валера ни к1елнат1а, вуж тарсуниз гьазур хьанват1а, тайинарна, 

муаллимди аялрин вилик ихьтин суалар эцигда: 

      * Нажмудин Шихнебиеван «Дидедин гьарай…» гьикаяда никай ва квекай 

суьгьбетзава? 

      * Нурбала гьихьтин аял, хва, инсан тир? 

      * Ам гьихьтин рекьел атана? 

      * Дидеди хцивай вуч хабар кьазва? 

      * «Вафалувал» вуч гаф я? 

      * Нурбала гьихьтин къазадик акатна? 

      * Вучиз? 

      * Чаз гьахьтин къурху авани? 

      Аялрин  мад ихьтин суалар  вугуз жеда: 

      -  Вун гьихьтин хва, руш,  инсан я?  
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     -  Ваз гьихьтин хва, руш, инсан жез к1анзава?  

     -  Вун гьихьтинди хва, руш, инсан жеда? 

      Аялрив гьикаядин ч1укар к1елиз тада. 

     Сад лагьай аялди к1елда: 

      Гьуьруьятан  вилерикай гъвеч1и куьрпе карагзава… Ада вичин куьлуь кьве 

гъилни дидедал вегьезва, гьеле адаз «ди-де» гаф лугьуз чир хьанвач, амма ам 

дидедиз хъуьрезва, ам дидедин чими къужахда шад ва бахтлу я… Нурбала 

ч1ехи жезва, ада мектебда лап хъсан къиметар аваз к1елзава. Дидени буба 

адал шад я. Гьуьруьята хциз «зи вилерин нур» лугьудай. Бубади, Гьажихана, 

дидеди хьтин тавазвилер ийидачирт1ани, хцел дамахдай.  Нурбалади ругуд 

лагьай класс анжах «вадар» аваз акьалт1арайла, адаз бубади  велисебет 

къачунай… 

       Кьвед лагьай аялди к1елда: 

        Са нянрихъ гьаятдиз участкадин полица гьахьна. Гьуьруьят, кьуьгъуьр 

хьиз, агаж хьана…Адан рик1и ак1 к1валахна хьи, на лугьуди, хуруда рик1 ваъ, 

машиндин мотор ава… Амма полицади хзанди гуьзлемишзавай хабар ваъ, 

адалайни ч1уру хабар гъана: Нурбала Шамдай, яни Сириядай,  хтана, тамара, 

къачагъ хьиз, гьатнава… 

      Пуд лагьай аялди к1елда: 

      Гьуьруьят хцин мейитдал лугьунар ийиз шехьзава: 

     - За халкьариз вуч лугьуда, хва? Ватан хуьдай женгера телеф хьана 

лугьудани?  Халкь патал чан гана лугьуда?  Ви хзан, ви диде патал, намус 

патал женгина кьена лугьудани?!.. Ваъ, ваъ! Вуна вунни кьац1урна, ви бубадин, 

чи тухумдин т1варни… Вуна  дидедин рик1из к1ур гана…  Зи вилерин нур 

квахьна: накъвар къвезмач, кьурана… Лув гудай лувар ат1ана зи, зиринг 

к1вачер шулу хьана, дилавар мез лал хьана… Ихьтин гуж заз ни авуна?!..  

Вуна… Вуна… 

       Са декьикьада вири кисна акъвазда, гьарда  вичикай, вичин диде-

бубадикай, хуьруькай са фикир-фагьум ийида. Абурук яваш-яваш гьерекатдик 

акатда, суьгьбтрик экеч1да. 
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       - Ихьтин гьикаядикай куьне вуч лугьуда? - хабар кьада муаллимди. - Ам чи 

къенин уьмуьрдиз, яшайишдиз мукьва яни? 

       - Эхь, - аялриз Н.Шихнебиеван гьикаяди дериндай таъсирнава: абуру 

къалабулух кваз  чпин фикирар лугьуда. 

     - Класдилай къеце мад ни вуч к1елна? 

     Жавабриз килигна, муаллимди садан тарифарда, садалай наразивал 

къалурда. 

     К1вализ тапшуругъар:  Къияс Межидован т1ебиатдикай гьикаяяр к1ела;   

                                         жуван ч1ал гегьеншара;   

                                         дидедин ч1алан ва литературадин кабинетдин  

                                         к1валахда иштирак ая;  

                                         классдин цлан газетдиз жуван дустуникай 

                                         гъвеч1и макъала кхьихь;  

                                         журналар ва газетар к1ела;  

                                         Дагъустандин  радиодин ва телевиденидин 

                                         лезги гунугриз яб це. 

        Нетижаяр кьада. 

        Къиметар эцигда. 

        Малумарда: 

         - Нубатдин тарс Ахцегь Гьажидин яратмишунрикай жеда. Гьазур хьухь. 

 

                                         2 8 - т а р с  

          Тарсунин тема: Ахцегь Гьажи. «Рабочидин чар».  

          Тарсунин мурадар:  А.Гьажидин уьмуьрдикай ва яратмишунрикай  

                                          малуматар чирун;  

                                          «Рабочидин чар»   шиир к1елиз ва  

                                          аннамишиз   чирун; 

                                          ч1ал гегьеншарун;  

                                          тербия гун. 
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           Тарсунин тадаракар: хрестоматия, А.Гьажидин ктаб, магнитофон, 

кассета. 

                                     Тарсунин финиф 

    Тарсунин тема малумарда ва Ахцегь Гьажидикай суьгьбетда: 

    - Ахцегьви Ибрагьиман хва Гьажи  1860-йисуз дидедиз хьана. Адан 

уьмуьрдин ч1ехи пай Бакуда, натф хкудзавай фялейрин юкьва, фена. Анжах 

1912-йисуз  кефсуз хьанвай зари хайи хуьруьз хтана ва ругуд йисалай кечмиш 

хьана. 

     Ахцегь Гьажи алакьунар авай зари хьана, - муаллимди лазим малуматар 

хрестоматиядай, «Лезги зарияр» куьмекчи ктабдай къачуда. 

      А. Гьажидин уьмуьр С.Сулейманан уьмуьрдив гекъигда. ТСО-рин 

куьмекдалди  нафт къуюйрай  гъилелди акъудзавай фялейрин  шикилар 

къалурда. 

     «Рабочидин чар» шиир  муаллимди  ва я дикторди магнитофондилай к1елда: 

                                  Хабар кьурт1а зи гьалдикай, 

                                  Зи рик1 пара дар я хьи, дуст. 

                                   Айиб мийир и ч1аларикай, 

                                   Зулуматдин къар я хьи, дуст. 

    Ц1ийи гафарин ва ибарарин (багьалух, буругъ, зиндан, зулуатдин йикъар,  

мяден, саил, ялвар) мана ачухарда, гафаранра кхьида.  

     Шиир мад сеферда муаллимди (дикторди) ва аялри к1елда.  

    Аялри чпин фикирар лугьуда: А.Гьажидин шиир, Бакудай Ахцегьиз 

рахкъурнавай  чар хьиз, кхьенва; фялеяр  гзаф  четин, ч1уру гьялда яшамиш 

жезвайди (хьайиди) аквазва. 

     Аялри ихьтин суалриз жавабар гуда: 

    * Вилик девирра фялейри гьихьтин шарт1ара к1валахзавай? 

    * Шаирди Бакудиз вучиз зиндан лугьузва? 

    * Фялейрин гьал къалурун патал кирамди гьихьтин эпитетар ишлемишнава? 

    * Шаирдиз вучиз вичин чар кимел к1елна к1анзава?  

    * Зегьметди инсандиз мус шадвал, лезет гуда? 
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    * Халкьдихъ зегьметдикай гьихьтин мисалар ава? 

    К1вализ тапшуругъар: А.Гьажидин «Рабочидин чар» шиир устаддаказ  

                                        к1елиз чира, алакьайт1а, 3 куплет хуралай ая;  

                                        ц1ийи гафар ва ибараяр чира. 

    Нетижаяр кьада. 

    Къиметар эцигда. 

   Малумарда: 

  - Нубатдин тарсуна  А.Гьажидин «Хабар це» шиирдикай суьгьбетарда. 

        

                                           2 9 - т а р с    

             Тарсунин тема: А.Гьажи. «Хабар це».   

             Тарсунин мурадар: А.Гьажидикай  артухан малуматар гун;   

                                            «Хабар це» шиир к1елиз чирун;   

                                            ч1ал гегьеншарун; 

                                             нугъатрикай малуматар гун; 

                                            тербия гун.     

              Тарсунин тадаракар:  алатай тарсуна ишлемишайбур.  

 

                                         Тарсунин финиф 

           К1вализ ганвай тапшуругъар кьилиз акъуднавай къайда ахтамишда. 

           Ц1ийи тема малумарда ва «Хабар це» шиир к1елда: 

 

                                     За ваз ийида яргъай пара минет: 

                                     Хабар це заз авай гьал ватандикай. 

                                     Факъир-фукъарадиз ават1а зегьмет, 

                                     Хабар це заз кесибрин гьижрандикай… 

          Шиир к1елда. 

          Ц1ийи гафарин ва ибарайрин (дуван, мизан, муъмин, нахуш, нукьсан, 

тегъв, факъир-фукъара, шулугъ)  мана ачухарда.  

      Шиир мад аялри к1елда.  Абуру ихьтин суалриз жавабар гуда: 
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      * Заридиз квекай хабар хьана к1анзава?    

      * Заридиз чиз, хуьре гьихьтин гьалар ава? 

      * Адаз вучиз Бакуда акъвазиз к1анзавач? 

      * «Рабочидин чар» ва «Хабар це» шииррин арада гьихьтин алакъа ава? 

      Муаллимди сифте яз  аялриз дидедин ч1алан нугъатрикай суьгьбетда. Гьар 

са заридин вичин эсерра хайи хуьруьн нугъатдин гафар, рахунрин гафар 

ишлемишзавайди лугьуда. А.Гьажидин шииррай нугъатдин гафар жагъуриз 

алахъда. Месела, «Рабочидин чар» шиирда куьруь авунвай гафар: къар - 

йикъар, ида - ийида; «Хабар це» шиирда: тегъв - кьам  дуьшуьш жезва. 

      К1вализ тапшуругъар: А.Гьажидин шиирар устаддаказ к1елиз чира;  

                                         Алатай девирда Бакуда к1валахзавай  фялейрин  

                                         гьалдикай куьруь суьгьбет кхьихь;  

                                         ц1ийи гафар ва ибараяр тикрар хъия. 

     Нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда. 

     Малумарда: 

    - Нубатдин тарсар Дагъустандин литературадай жеда. 

  

                                       3 0 - т а р с   

       Тарсунин тема: Ц1адаса Гьамзат. «Филни цвег».  

       Тарсунин мурадар: Дагъустандин хакьарин литературадикай 

                                     куьруь малуматар гун;  

                                      Гь.Ц1адасадин уьмуьрдикайни яратмишунрикай 

                                      малуматар гун;  

                                      С.Сулейманан ва Ц1.Гьамзатан дуствиликай  суьгьбетун; 

                                      «Филни цвег» к1елиз ва аннамишиз чирун; 

                                     ч1ал гегьеншарун; 

                                     литературадин думан - басня чирун; 

                                     тербия гун. 
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     Тарсунин тадаракар: Дагъустандин халкьарин зарийрин урус ч1алал 

акъатнавай ктабар, хрестоматия,  Гь.Ц1адасадин  ктабар ва шикилар, ТСО, 

республикадин карта.   

                                    Тарсунин финиф 

   Муаллимди тарсунин тема малумарда, доскадал кхьида ва  суьгьбет 

башламишда: 

    - Дагъустан - Дагъларин уьлкве я. Чи Дагъустда гзаф халкьар яшамиш жезва, 

месела, лезгияр, аварар, даргияр, къумукьар, лакар (абуруз чна яхулар лугьуда), 

азербайжанар, нугъаяр ва масабур. Гьар халкьдихъ, лап гъвеч1и халкьар-

тайифаяр квачиз, чпин литературани ава. 

     Алай йисуз ва гуьгъуьнин йисара чна, жуван литературадин курсунин са хел 

яз, Дагъустандин халкьарин литературайрикайни суьгьбетарда ва абурун т1вар-

ван акъатнавай зарийрин эсерар к1елда. 

    Месела, алатай ХХ асирда авар халкьдин  литература Ц1адаса хуьряй тир 

Гьамзат лугьудай зариди машгьурна. 

     Ц1адаса Гьамзат  Ст1ал Сулейманахъ галаз еке дуст хьана. 1934-йисуз пуд 

ч1ехи заридиз: лезги Ст1ал Сулейманаз, авар Ц1адаса Гьамзатаз ва къумукь 

Абдуллагь Мегьамедоваз Советрин Дагъустандин гьукуматди гьуьрметдин 

ч1ехи т1вар - Дагъустандин халкьдин шаир - гана. 

      Ц1. Гьамзат гзаф эсеррин: шииррин, поэмайрин ва  кьисайрин кирам я, 

абурукай сад «Филни цвег» я. 

      «Филни цвег» басня устаддаказ к1елун: 

                                        Марф чк1ана чилериз, 

                                        Чан хкатна зегьемдин. 

                                        Тама къуьрен мехъерик 

                                       Халкь к1ват1 хьанвай бегьемдиз… 

     К1елай шиир, кьиса хьиз, башламиш хьанвайди къейдда. 

     «Филни цвег» шиир кхьенвай жуьредин эсердиз (ана гьайванар инсандин 

ч1алал рахазва,  ч1уру амалрал ва хесетрал хъуьрезва ва абур русвагьзава,  са 

низ ят1ани айгьам ийизва,  эхирда насигьат ганва) басня лугьуда.    
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      Ц1ийи гафарин ва ибарайрин (акьулдин кар, гъалиб хьун, гьакъикъат, 

тихтих, хурт1ум, фурс, чукьван) мана ачухарда.         

       Аялри басня аннамишда ва насигьат квай эхир к1ел хъийида: 

 

                              Зи хкет я куьгьнеди: 

                              Фил, хкажай дамахди, 

                               Гьатта вилик пепедин 

                               Яргъи жеда алчахдиз. 

    Басня суалрин куьмекдалди аннамишун давамарда: 

     - Филдин чкадал вуна вун гьик1 тухудай? 

     -  Акьул гужлу яни къуват? 

     - Фил хьтин инсандиз цвег хьтин душман тахьурай, - мисалдин гъавурда вун 

гьик1 акьазва? 

     Дагъустандин зарийрин эсерар лезги ч1алаз, арада урус ч1ал аваз, 

элкъуьрзавайди лугьуда. Месела, Ц1.Гьамзатан У класдин хрестоматияда 

гьатнавай шиирар лезги ч1алаз Арбен Къардаша элкъуьрнава. 

     К1вализ тапшуругъар: хрестоматиядай Дагъустандин литераттурадикай,  

                                           Ц1. Гьамзатакай малуматар к1ела;  

                                          «Филни цвег» басня устаддаказ к1елиз чира;  

                                          литературадин думан басня квез лугьудат1а чира; 

                                          ц1ийи гафар гафарганда кхьин хъая. 

     Нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда. 

    - Нубатдин тарсуна чна Ц1.Гьамзатан эсерар к1елун давамарда, - малумарда 

муаллимди. - Гьазур хьухь. 

                                    

                                          3 1 - т а р с 

        Тарсунин тема: Ц1.Гьамзат. «Маймунни харат уст1ар». 

       Тарсунин мурадар: Ц1.Гьамзатан шиирар устаддаказ к1елиз чирун; 

                                      лезги баснийрикай малуматар; 
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                                      ц1ийи гафар ва ибараяр чирун; 

                                      тербия гун. 

         Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур. 

 

                                Тарсунин финиф 

       Муаллимди  ва я дикторди  магнитофондилай «Маймунни харат уст1ар» 

басня устаддаказ к1елда: 

 

                                  Садра тама маймундиз 

                                  Пакаман са береда 

                                  Акуна: гъвар ат1узвай, 

                                  Тахта ийиз, Агьмеда…                    

      Басня, муаллимдилай чешне къачуна, аялри к1елда. 

      Ц1ийи гафарин (бере, герен, гъвар, к1ун, сенят, фер, харат, хъиткьер, 

ц1угъ) мана ачухарда.  

      Шиирдин мана аннамишда, ам баснядиз мукьва тирди къейдда.   

     «Меци кьилел бала гъида» шиир к1елда: 

 

                                 Са т1вар-ван авай къванцин уст1арди 

                                 (Гзаф зурба тир гьунарар авай) 

                                 Эцигна хандиз к1валер мармардин - 

                                Чуьнуьх жезвай къав булутрик кьакьан…                               

      Шиирдин  мана-метлебдин гъавурда твада. 

      Шиирдин кьил яз ганвай мисалдин - Меци кьилел бала гъида - мана 

ачухарда. Адакай гьихьтин насигьат хкудиз жедат1а, тайинарда. 

      Ч1алаз талукь мисалар рик1ел хкида. 

       К1вализ тапшуругъар:  Ц1.Гьамзатан шиирар к1елиз чира; ц1ийи гафар ва 

ибараяр чира, рик1ел хуьх. 

      Тарсунин нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 



254 

 

      Малумарда: 

     - Нубатдин тарсуна куьне изложение кхьида. 

 

                                      3 2 - т а р с 

        Тарсунин тема: «Хуьруьн мел». Изложение. 

       Тарсунин мурадар: аялриз изложение кхьиз чирун; 

                                       четин гафарин мана ачухарун; 

                                       тербия гун. 

        Тарсунин тадаракар: изложение патал текст. 

 

                                   Тарсунин финиф   

        Муаллимди изложение патал текст к1елда: 

 

                                    Хуьруьн мел.            

      Гатфар алукьна. Инсанар салан, багъдин къайгъуйрик экеч1зава. Абуруз  

Шагь дагъдин кук1валай  чими рагъ хъуьрезва. Ам яваш-яваш вили  цавун 

юкьваз хкаж жезва. 

      Хуьруьн кьуд пад къацу, лацу, яру, хъипи хьанва: къавахри пешер ахъайнава, 

емишдин тарари жуьреба-жуьре рангарин цуьквер авунва… Абурал, бувв-дин, 

жувв-дин   ванер ацалтна, гьашаратар, ч1ижер, нуьк1ер, ч1ехи къушар 

алт1ушнава. 

      Къе гьяддин югъ я. Гъвеч1и-ч1ехи вири куьчейриз экъеч1нава: хуьруьн мел 

тешкилнава. 

     Меле мектебдин ч1ехи классра к1елзавай аялрини  иштиракзава: куьчеяр 

михьзава, къванер к1ват1зава, абур са хъуртал тухузва, чинаррин танариз 

лацу киреж язава… 

       - Куьн пара кьадар сагърай, чан балаяр, - алхишзава къарийри. 

      Далуйриз зегьметдин гьекь акъатнавай аялриз яд хъваз к1ан хьана. Керим 

муаллимди ирид лагьай классда к1елзавай пуд гадани кьве руш булахдал 

ракъурна. 
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     - Гичинар къачуна, балаяр, - лагьана ада, - чаз ат1а къузадик квай  Нуьк1рен 

булахдилай хъвадай яд гъваш. 

    Буш гичинар къачуна, гадаярни рушар  куьчедай кьибле патахъ шаддаказ 

фена. Абур хуьруьн къерехдиз акъатна. 

   Садлагьана эхиримжи к1валерин дак1ардай гьарайдин, шел-хвалдин  сад-

садак какахьай  ванер акъатна: 

    - Аял аватна-а-а! 

    -  Яхъ, яда! 

     - Куьме-е-к 

     - Вувв, заз мусибат хьана хьи! - дишегьли шехьна. 

     Аялар акъваз хьана, килигна. Абуруз акуна: кьвед лагьай мертебадин ачух 

дак1андай куьчедиз  кьил агъузна  килигзавай сад-кьве йиса авай хьтин аял 

багъдиз аватна, тарцин хилекай куьрс хьанва, гила-мад къванерал аватда. 

     Аялри чукурна, аял хкьуна, дидедив вахгана. 

    - Куьн сагърай, чан балаяр, - лагьана шад хьайи дишегьлиди. - Зи баладал  са 

ц1архни хьанач. 

    Аялар яд гваз хтайла, Керим муаллимди жузуна: 

   - Куьн геж хьана хьи? 

   Аялри чеб машгъул хьайи агьвалатдикай суьгьбетна. 

  - Квез аферин, - лагьана муаллимди.- Аял къутармишна лап хъсан кар хьана. 

                                                                                           (Гь. Къурбан). 

  Изложение кхьин патал аялриз ихьтин план теклифиз жеда: 

         1. Гатфарин югъ. 

         2. Хуьруьн мел. 

         3. Аялри вуч к1валахарзава?  

         4. Булахдал фидай рекье. 

         5. Тарифдин гаф.     

      Изложенида ишлемиш жедай  гафарин  (агьвалат, алхиш,  гичин, къайгъу, 

машгъул, мел, мусибат, тан)  мана ачухарда, доскадал кхьида. 
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       К1вализ тапшуругъар:  к1елай эсерар тикрар хъия; гафарганда авай гафар 

хуралай чира. 

      Малумарда: 

     - Нубатдин тарсуна чун куь изложенийрикай ва сочиненийрикай рахада. 

                                      

                                        3 3 - т а р с 

           Тарсунин тема: Гъалат1рин винел к1валах. 

           Тарсунин мурад: аялар чпи кхьинрин к1валахра 

                                      ачухзавай гъалатрин гъавурда тун; 

                                      гъалат1рин винел к1валахун; 

                                      михьидаказ ва савадлудаказ кхьиз чирун; 

                                      тербия гун. 

          Тарсунин тадаракар: ахтармишдай к1валахар авай дафтарар. 

    

                                    Тарсунин  финиф  

     «Хуьруьн мел» изложенидай атанвай къиметар малумарда. 

      Аялриз дафтарар пай хъийида. 

      Кхьинрин к1валахар са-сад муаллимди  ва аялри туп1алай ийида: аялри 

ахъайнавай гъалат1ар раижда, абур гележегда ахъай тийидай амалар, рекьер ва 

къайдаяр чирда. 

      Тарсунин эхирда малумарда: 

     - Нубатдин тарс Дагъустандин литературадикай жеда. Гьазурвал аку. 

                                             х       х       х       

            Ц1ийи йис алукьзавай йикъара, са темадин тарс маса темадин 

тарсуналди эвез авуна,  фикир-фагьум авуна,  муаллимдивай  аялриз  аламатдин 

жуьредин тарс -  Ц1ийи йисаз бахшнавай  тарс -  гуз жеда. 

      Гьар йисан декабрдин вацран эхирда  классдилай къеце к1елай эсеррай 

гудай тарс Ц1ийи йисаз, Аяз бубадиз ва Живер ханумаз талукь эсерар к1елуниз, 

Абурукай суьгьбетар авуниз, маияр лугьуниз  талукьарда. 

     Ихьтин тарс У1 классдани гуз жеда. 
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     Муаллимди аялриз малумарда: 

     - Алай вахтунда дуьньядин саки вири пип1ера Ц1ийи йис шаддаказ, елкаяр 

безетмишна, Аяз бубади пишекшар пайиз, адан  хтул Живер ханума аялриз 

шадвал багъишиз къаршиламишзава.  

      Ц1ийи йис  къаршиламишдай къайда гьик1 арадал атана? 

      Ц1ийи йисуз елкадин тар безетмишунихъ, адаз талукь адетрихъ чпин тарих 

ава, - муаллимди абурукай суьгьбетда.  

       Гьар са муаллимдивай вичин тарсуна  ихьтин малуматар ишлемишиз жеда:  

    * Ц1ийи йисаз талукь яз елкаяр безетмишиз сифте   ХУ11 асирдиз 

Германияда ва Францияда башламишна. Елка тарарин эвез наратдин, пипин 

тарани ишлемишзавай, абурун хилерихъ  куркурар, рангунин чарарикай 

авунвай цукьвер, къушарин ва гьайванрин шикилар, нинияр, емишар ва чарарик 

квай  ширинар куьрсардай. 

    * Елкадихъ галк1урдай шарар, нинияр ва масса безекар сифте Х1Х асирда 

Германиядин фабрикри ва заводри акъудна. 

   * Экв гудай, нур гудай  биц1и  электрик лампаяр, шарар ва нинияр сифте 

1895-йисуз Америкада, Вашингтонда авай Лацу К1валин вилик,  беземишнавай 

елкадикай куьрсарна. 

    * Урусатда Ц1ийи йис 1-январдиз къейдунив  1700-йисуз  эгеч1на: и йисуз 

Сад лагьай Петр пачагьди гьа ихьтин къарар кьабулна. Икьван ч1авалди урусри 

ц1ийи йис 1-мартдиз къейдзавай. (Лезгийри ц1ийи йис мус къейдзават1а аялрин 

рик1ел хкида). 

     * 1903-йисуз  «Биц1ек» («Малютка») журналдиз зари Раиса Кудашевадин 

«Елочка» шиир акъатна. Кьве йисалай  и шииридиз композитор Леонид 

Бекмана гьава туьк1уьрна. Нетижада «Тама биц1и елка хана» («В лесу родилась 

елочка» мани арадал атана. Ам 110 йисуз чи улькведа  Ц1ийи йисан елкадал 

аялри ва ч1ехибуру жуьшдалди лугьузва. (Аялри  манидин ц1арар ва гьава 

рик1ел хкида ва жуьшдалди лугьуда). 
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    * Аяз буба ва адан хтул  Живер ханум вири дуьньяда машгьур я: гьар 

уьлкведа абурухъ чпин лишанар, чпин  кьет1енвилер ава. Месела, урус Аяз 

буба 18 ноябрдиз ханвайди яз, адан ватанни ВеликийУстюг яз гьисабзава. 

    * Живер ханум 5-апрелдиз ханвайди яз гьисабзава, адан ватанни Кострома 

областдин Щелыково хуьр яз гьисабзава. Ина 1873-йисуз Александр 

Островскийди «Живер ханум» пьеса (тамаша) кхьенай. 

    * Ц1ийи йисуз гъвеч1и елкаяр к1валерани  безетмишзава. Анжах  эхиримжи 

йисара тамара экъеч1завай елкаяр ат1ун тавун  патал, абур хуьн  патал, абурун 

эвез заводри, фабрикри акъудзавай резиндин елкаяр ишлемишзава. (Им хъсан 

кар тирди, т1ебиат хвена к1анзавайди къейдда). 

    Муаллимди  тарсунин эхирдай аялар гъавурда туна к1анда: 

   -  Ц1ийи йис  елкадалди къаршиламишун фадлай  вири дуьньяда кьабулнавай  

адет я. Ам чна, лезгийри, кьабулна виш йис жезва. Чун илимдал бинелу 

гьукуматда яшамиш жезвай, илимдин рекье авай инсанар я. Чал алай 

парталарни Европадинбур  я…  Гила ни ят1ани, са динэгьлиди, вуч ят1ани (ам 

чи адет туш)   лагьайла, бес чаз мад елкаяр, Аяз бубаяр, Живер ханумар ва маса 

шад маркетар герек тушни?! Чна абурукай кьил къакъуддани?! Ваъ, гьелбетда. 

Чун алай девирдин инсанр я. Чун дуьньядин гражданар я. Чна хъсан адетар 

кьуна, писбур гадарна к1анда. Гьа ик1 вилик фена к1анда! - тестикьарда 

муаллимди.                         

          

                                              3 4 - т а р с 

            Тарсунин тема: А.Иминагъаев. «Фяледин уьмуьр».  

                                      «Зулум куьтягь хьана». 

            Тарсунин мурадар: А.Иминагъаевакай куьруь малуматар гун; 

                                          заридин шиирар устаддаказ к1елиз чирун;  

                                          тербия гун. 

            Тарсунин тадаракар:  хрестоматия, дарги зарийрин ктабар ва шикилар. 

 

                                       Тарсунин финиф 



259 

 

     Муаллмди тарсунин тема малумарда ва А.Иминагъаевакай суьгьбетда: 

     - Азиз Иминагъаев дари халкьдин зари я. Ам фяле инсан хьана, гзаф четин 

шарт1ара шегьерра к1валахна. 

        Зариди кхьей эсерар  вичин девирдин адетрикай, халкьдикай ва адан залан 

уьмуьрдикай я. 

       «Фяледин уьмуьр» шиирдай  фялерин четин яшайиш аквазва:  

 

                                 Мез сарак ква, гар къекъвезва жибинда, 

                                 Фяле, уьмуьр тухузва на сефил тир. 

                                 Кесибвили тунач секин яшинда, 

                                 Къекъвераг хьиз, алама чун гъафилдиз. 

 

                                 Са кеспидик  кутаз к1анз Къизлярда 

                                 Къекъвезва чун: лацу дуьнья ч1улав я.  

                                 Гагь куьчеда, гагь туьквенда, базарда 

                                 Аквада чун: чи рик1е дерт ялав я.  

      Шиирдин мана ихьтин гафари  ва ибарайри (барак, гар къекъвезва жибинда, 

гъафил, зигьин,  саракай куьрс  хьайит1а, юкь виниздай ажал течиз, юргъун) 

деринарзава. 

     И шиир Ахцегь Гьажидин «Рабочидин чар» шиирдиз мукьва я, вучиз 

лагьайт1а  вири карханайра двелетлуйри фялеяр истисимарзавай. 

    Кьвед лагьай шиир к1елда.  

    Аялриз «Зулум куьтягь хьана» шиирдай аквазва:  Урусатда Октябрдин 

инкъилаб гъалиб хьайила, адан нурар Дагъустандивни агакьна. «Зулум куьтягь 

хьана!» - гьарайзава фяле зариди. 

    Шиир мад сеферда к1елда: 

 

                            Кесиб халкьди зулумдин дагъ чук1урна, 

                            Азадвилин пак хазина жагъурна, 

                            Михьи рик1ер чирвилерив ац1урна, 
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                            Четин уьмуьр  квахьна фена, ахвар хьиз. 

 

                             Игит халкьди душманрин чан хкудна, 

                             Пис ниятар дерин сура кучудна, 

                             Бахтлу хьунин мурад кьилиз акъудна, 

                            Четин уьмуьр квахьна фена, ахвар хьиз… 

    Гекъигайла аквазва:   «Зулум куьтягь хьана»  шиир зариди кьисметдилай рази 

яз, шад яз кхьенва. И шиир  гужлу ибарайри, гекъигунри, предложенийри  

жанлу ийизва: зулумдин дагъ чук1урна, азадвилин пак хазина жагъурна, 

авамвилин уьленрай чун акъатна ва мсб.  

     Гьар куплетдин эхирда тикрар жезвай ц1ар (адаз рефрен лугьуда) мадни 

рик1ел аламукьдайди я: Четин уьмуьр квахьна фена, ахвар хьиз. 

     М.-Э.Османован «Къумукьрин адет» шиир к1елда, ам лезги халкьдин 

адетрив гекъигда.  

     ХУ111-Х1Х асиррин литературадин эсерар тикрар хъийида: хрестоматияда 

авай суалриз жавабар гуда ва тапшуругъар тамамарда. 

      Гьар са аялдив  вичи-вичиз къимет эцигиз жедай суалриз жавабар гуз ва  

баллрин куьмекдалди  къиметар акъудиз тада. 

     К1вализ тапшуругъар:   алатай тарсар тикрар хъия;  

                                            гафарганда авай гафар ва ибараяр тикрар хъия; 

                                            абур хуралай чириз алахъ. 

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 

      Малумарда: 

    - Нубатдин тарс куьне классдилай къеце к1елай Къияс Межидован ктабрай 

жеда. Гьазур хьухь. 

 

                                        3 5 -  т а р с 

          Тарсунин тема:  Къ. Межидов. Т1ебиатдикай гьикаяяр. 

          Тарсунин мурадар: классдилай къеце к1елай эсерикай суьгьбетар авун; 
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                                         к1елай эсерар аннамишун; 

                                         ц1ийи гафар ва ибараяр чирун;  

                                         т1ебиат к1анарун; 

                                         тербия гун. 

          Тарсунин тадаракар: Къ.Межидован ктабар ва шикилар, хайи т1ебиатдин 

шикилар.  

                                   Тарсунин финиф  

      Муаллимди Къ. Межидован ктабар: «Дагъларин аялар», «Лувар квай 

Алуш», «Дагълар юзазва», «Птул руш» ва мсб къалурда. 

Аялрикай ни вуч гьикая, гьи ктаб  к1елнат1а тайинарда. 

      - Къияс Межидов  1911-1974-йисара  яшаиш хьайи зари я. Ам тебиатдал 

гзаф рик1 алай инсан хьана, гьавиляй ада аялар патал т1ебиатдикай гзаф 

гьикаяярни кхьена. 

     «Дагъларин аялар» ктабдикай суьгьбетарда. Гьикаяяйрин кьилин игитар 

къенин аялриз гьикьван мукьва ят1а тайинарда. 

     «Лувар квай Алуш» ктабда авай гьикаяйрикай суьгьбетарда. 

     Т1ебиатдикай кхьенвай гьикаяяр аялриз  бегенмиш хьанани, хьаначни 

тайинарда. 

      «Дагълар юзазва» повесть, «Кьашкьа духтур» роман ва маса эсерар ч1ехи 

классра к1елна к1анзавайбур лугьуда. 

       Къиметар эцигда. 

       К1вализ тапшуругъар: сиягьда т1варар авай, алатай тарсара 

                                            т1варар кьур ктабар к1ела; 

                                            к1елай ктабрин т1варар дафтарда кхьихь; 

                                            ц1ийи ва четин гафарин мана ч1ехибурувай 

                                            чира ва кхьихь.  

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 

      Малумарда: 
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      - Нубатдин кьве тарсуна чна Хуьруг Тагьиран эсерар к1елда. 

Хрестоматиядиз килиг.  Куьн гьазур хьайит1а, заз тарс гуз регьят жеда, - ихьтин 

т1алабуни аялрик муаллимдиз куьмек гудай гьисс кутада. 

  

                                             3 6 - т а р с  

              Тарсунин тема:  Хуьруьг Тагьир. «Малла Иса». 

             Тарсунин мурадар: Советрин лезги литературадикай малуматар чирун; 

                                            Х.Тагьиракай малумтар гун; 

                                            «Малла Иса» поэма к1елиз ва суьгьбетиз чирун; 

                                             литературадин думан  поэма чирун; 

                                            ч1ал гегьеншарун;   

                                             тербия гун. 

              Тарсунин тадаракар: хрестоматия, Х.Тагьиран ктабар ва шикилар, 

ТСО. 

 

                                  Тарсунин финиф   

    - Хуьруьг Тагьир вуж я? Квез ада кхьей гьи эсерар чида? – тарс ихьтин 

суалрилай башламишда. 

    - Хуьруьг Тагьир  зари я, - рик1ел хкведа аялрин. - Ада «Диде», «Зул»  

шиирар кхьенай…  «Жанавурдикайни чакъалдикай» махни  кхьенай.     

        Эхь, - тестикьарда муаллимди. – Ибур квез 1У классда чир хьайи эсерар я. 

      Муаллимдиз чизва: У классда к1елзавай аялар  Хуьруьг Тагьирахъ галаз 

сифтегьан классра таниш жезва. Абуруз шаирдин «Ватан» шиир чизва, ам 

бязибуру хуралайни лугьузва: 

 

                          Ви гуьрчегвал садахъни жедач, 

                         Чан зи хайи диде-Ватан. 

                         Еке чуьллер галаз вичихъ, 

                        Мадни хьурай вун авадан. 
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                        Накьвар – къизил,  къванер – мермер, 

                      Авач валай хъсан уьлкве. 

                      Дагълар – якъут, тамар – гевгьер, 

                     Азад я ви хизан уьлкве…                   

      Шаир аялриз  мукьувай  У классда,   «Малла Иса»  поэма к1елзавайла, 

адакай муаллимди  суьгьбетарзавайла, чир жеда. 

     Программади  аялриз У классда шаирдин уьмуьрдикай ва яратмишунрикай  

мад куьруь малуматар гун истемишзава.  

      Муаллимдивай вичин суьгьбетда ихьтин малуматар ишлемишиз жеда:  

     * Хуьруьгви Алиман хва Тагьир гзаф дар, мишекъат шарт1ара ч1ехи хьана. 

Ам зегьметчи халкьдин арадай акъатнавай, халкьдин дердийрикай шиирар,  

манияр, поэмаяр кхьей, халкьдин рик1 алай шаир я. 

     * Хуьруьг Тагьиран эсерри к1елзавайдаз зурба таъсирзава: хайи ватан, хайи 

халкь ва хайи т1ебиат к1анарзава; яшайишдикай, т1ебиатдикай ва дуьньядикай 

артухан чирвилер гузва, гьавиляй абур мектебра, колледжра ва институтра  

чирзава. 

    * Х.Тагьира 1941-1945-йисарин Ватан Ч1ехи дяведикай, Советрин Союздин 

игитар хьайи  Гьасрет Алиевкай ва Валентин Эмировакай тарифдин, тебрикдин 

шиирарни поэмар, ислягьвиликайни дяве-дарадикай дерин мана квай эсерар 

кхьена. 

      * Дяведин йисара душмандихъ галаз женгера  вад лезги зари (Агъалар 

Гьажиев, Ст1ал Мусайиб, Балакъардаш Султанов, Ферзалиев Къафкъаз ва 

Мемей Эфендиев) игитвилелди кечмиш хьана, са шумуд (Насруллагь Нури, 

Рагьим Рагьимов, Чигниев Жамалдин, Мамедагъа Букаров ва мсб) элкъвена 

хтана. И йисара са шумуд зариди (Х.Тагьира, А.Муталибова, Къ. Межидова, 

Н.Агьмедова, И.Вагьабова, Кь.Фаталиева  ва мсб)  фронтдин далу пата чпин 

ялавлу эсерар теснифна, инсанрин баркаллу зегьмет къалурна, абурук  

фронтдиз куьмек гудай руьгь кутуна, гъалибвал мукьвал авуна. 

        * Н.Нуриди фронтдай  вахаз ихьтин чар-шиир ракъурнай: 

                                    Ваз за лугьун, чан азиз вах! 
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                                    Гитлер - фашист, азгъун, алчах, 

                                    Я гьа  бандит, башчи къачагъ, 

                                   Чун к1валивай-къавай урди…   

        * Абдул Муталибован «Элжекар» поэма к1елзавайбуруз акьван бегенмиш 

хьана хьи, ам лезги хуьрера гзаф инсанриз  хуралай чир хьанвай. Ихьтин 

машгьурвиилин себеб ам хьана хьи,  и эсерда са дишегьлиди храй бегьлеяр 

вичин фронтда авай хцив агакьна.  

     Дагъустандай атанвай савкьват къачурла, са жегьил аскердиз бегьледин хиле  

биц1и чар аваз акуна, акъудна килигайла, адал бегьле храй касдин  адрес алай:  

Дагъ.АССР, Докъузпара, Гарагъ, Зелиха… Им аскердин хайи диде тир: гададин 

шадвилихъ кьадар хьанач… 

       Гзаф дишегьлияр А.Муталибован поэмадин таъсирдик акатна: абуру чпи 

хразвай, фронтдиз ракъурзавай  элжекрин, гуьлуьтрин къене, рик1е чпин 

аскервиле аай буба-хва-стха аваз, чпин т1варар алай чарар тваз хьанай. 

        * Жамалдин Чигниева дяведин иштиракчийриз бахшнавай «Ветеранар» 

шиирда Гъалибвилин сувар мубаракзава ва ихьтин алхиш ийизва: 

 

                                    Мад тахкурай ч1улав цифер, 

                                    Ачух хьуй цав, элкъвез лифер, 

                                    Нур алатна зуьгьре гъетер 

                                    Куь кьилел хьуй, ветеранар… 

                                    Гуьрчегариз жув авай хуьр, 

                                   Чалишмиш хьухь, ветеранар!      

      *Х.Тагьиран «Гьавадин  пагьливан» поэмадин сифте ц1арарай  аквазва:  

Валентин Эмиров лезги халкьдин хва я, ада гъвеч1и ч1авалай  халкьдин  

т1ебиат,  халкьдин лап хъсан хесетар кьунва,  ам жегьилриз руьгьдин чешне 

хьанва, чешне яз ама: 

 

                               Ч1ехи хьана, пагьливан хьиз гьайбатлу,   

                                Вични уьткем, гзаф зирек, къуватлу. 
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                                Къизил цуьк хьиз, гъвеч1изамаз чиг алай, 

                                Адан гзаф летчиквилел рик1 алай… 

        Женгина  хирер хьана, госпиталда авай кьегьал летчикди мад  женгиниз 

хъфиз тади ийизва: «Мад вич фронтдиз рахкъурун т1алабна…»   

        Х.Тагьиран  поэмадай кьегьал летчикдин жанлу къамат аквазва. 

    * 2013-йисуз  Х.Тагьир дидедиз хьайидалай инихъ 120 йис тамам хьана. И 

рекъем  Дагъустандин хуьрера ва шегьерра гегьендаказ  къейдна: марекатар 

тешкилна, «Просвещение»  фондуни шаирдин  кьве ктабда авай эсерар 

басмадай акъудна, Магьачкъалада гуьмбет эцигунин къарар кьабулна, ам 

кьилиз акъудна. 

     * Хуьруьг Тагьир халкьдиз гзаф к1анда, адаз фадлай  2 гуьмбет  эцигнава: 

сад  Ахцегьа (шаир гьана кучуднава), садни -   хайи хуьре. Магьакъалада 

эцигнавайди 3-гуьмбет я. 

     * 2014-йисан июндин сифте кьилера Хуьруьга  ч1ехи шаирдин 120 йис 

къейдзава ч1ехи марекат  кьиле фена    («Лезги газет», 2014-йисан 12-июнь). 

Ана  культурадин, литературадин, гьукуматдин ва жемиятдин  т1вар-ван авай, 

жавабдар векилри иштиракна. 

      И марекатдал «Просвещение»  фонд (тешкилайди - Абдулжелил 

Абдулкеримов, президент - Магьмуд Абдулкеримов я) ва ада  сифте яз 

басмадай  акъудай  2 томдикай акъудай  Х.Тагьиран эсерар раиж авуна.  

     * «Просвещение» фондунин президент, ч1ехи муаллим-насигьатчи 

М.Абдулкеримова лагьана: 

     - Инсаният вилик фин патал жегьил несилдиз дуьз тербия ва  руьгьдин 

суьрсет герек я. Хуьруьг Тагьиран ирсни гьахьтин суьрсет я. Шаз чна шаирдин 

эсеррин кьве томдикай ибарат ктаб чапдай акъудна, чи мектебрин 

библиотекайриз пайна. Ц1и «Лезги щаиррин гевгьерар» к1ват1ал арадал гъана. 

Имни ч1ехи шаирдин 120 йисан юбилейдиз бахшнавайди я. Ам хъсандиз 

туьк1уьрай ва  редакторвилин везифаяр тамамарай шаир ва  публицист 

Мердали Жалиловаз чна сагърай лугьузва. 
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      * Марекадал «Просвещение» фондунин къаюм, Ахцегь райондин Кьил  

Осман Магьмудович Абдулкеримов рахана, ада  лагьана: 

      - Чи, инал к1ват1 хьанвай инсанрин мурад сад я - жуван ватан 

аваданламишун. Чи арада дуствал, гьуьрмет, хатурлувал хьайила,  чи хуьре-

к1вале  берекатни жеда. «Просвещение» фондни халкьдин савадлувал, культура 

хкажиз алахъзава. Мектебриз ктабар, компьютерар  ва маса тадаркар паюнилай 

къейри, фондуни маса к1валахарни гъиле кьунва: Ахцегь райондин библиотека, 

Хуьруьгрин Культурадин к1вал ремонтун гъиле кьунва… Къуй, чи 

«Просвещение» фондунилай чешне къачудай тешкилатарни жумарт рухваяр 

чаз мадни хьурай! 

      * Муаллимди малумарда: 

       - Хуьруьг Тагьира хьиз,  хайи ватандикай, т1ебиатдикай гуьзел ч1алар гзаф  

зарийри кхьена. Месела, алай девирдин зари   Шагьназ Рагьимхановади (ада 

гзаф йисара аялриз тарихдин тарсар гана)  вичин ватандин тарифарзава,  «Чан 

Дагъустан» шиирда кхьизва:  

 

                                   Са кьил дагълар, са кьил аран, 

                                   Ви девлетрин гуз жедач сан, 

                                   Чандилайни я вун масан, 

                                   Хайи Ватан - чан Дагъустан! 

                                        

                                    Яхц1ур миллет - сад тир хизан, 

                                    Бахтавар я гьар са инсан, 

                                    Сулейманни Расулан, 

                                    Шаиррин макан Дагъустан!..   

          Аялар к1елай эсердин  гъавурда акьаз, ам жувак  кужумиз, адакай 

фикирариз вердишарда.  

         Дяведикай  ихьтин суалар вугуда: 

         * Ислягьвал ва дяве. Абур вуч гафар я? Абурукай вуч хъсан  ва пис я? 

         * Дяве - гьихьтин мусибат я? 
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         * Бес инсанри, пачагьри сада-садахъ галаз вучиз дявеяр ийизва? 

         * Четин месэла, дяве тавуна, ислягь рекьелди гьялиз жедачни? 

         * Алай вахтунда дуьняда гьихьтин гьалар ава? 

         * ИГИЛ-дикай - Исламдин гьукуматдикай квез, низ  вуч малум я? 

         * Лезги жегьилри Сирияда кьиле физвай дяведа вучиз иштиракзава?   

          «Малла Иса» поэмадин ч1укар муаллимди ва аялри к1елда. 

          Поэмадин мана чухарун. 

          Ц1ийи ва четин гафарин (веси, гур, зерре, зиллет, кафан, керчек, килфет, 

лянет, ният)  мана ачухарда. 

          Поэма думандин мана  тикрар хъийида.  

          Поэмадин кьилин игитрин къаматриз фикир гуда. 

         К1вализ тапшуругъар:   Х.Тагьиракай малуматар чира;  

                                               «Малла Иса» поэма к1елиз ва суьгьбетиз чира; 

                                               Жуван  ч1ал гегьеншара;  

                                               игитрин къаматриз фикир це. 

        Нетижаяр кьада. 

        Къиметар эцигда. 

        Малумарда:     

    - Нубатдин тарс Х.Тагьиран эсеррай жеда. (Им хрестоматияда авай эсерар 

к1ела, тарсуниз гьазур хьухь лагьай ч1ал я).                                         

                        

                                  3 7 - т а р с 

        Тарсунин тема: Х.Тагьир. «Ахцегьар». 

        Тарсунин мурадар:  «Малла Иса» поэма аннамишиз тун; 

                                       поэмадикай аялрин чирвилер ахтармишун; 

                                       литературадин илимдикай чирвилер гун;    

                                      «Ахцегьар» шиир устаддаказ к1елиз чирун;  

                                       ватандихъ авай гьиссер гужлу авун; 

                                       тербия гун.                                  

        Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур. 
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                                  Тарсунин финиф 

       Аялриз «Малла Иса» поэмадикай хьанвай  чирвилер ахтармишда: 

  *устаддаказ к1елиз тада;  

  *мана-метлеб ачухариз тада; 

  *литературадин думанар хабар кьада; 

  *жуван фикир лугьуз тада; 

  *къимет гуз тада.  

  - Чаз гьардаз жуван ватан: хайи к1вал, магьле, хуьр, район, республика ва 

уьлкве,   абур элкъуьрна кьунвай багълар, дереяр,  дагълар, чилер, цавар - вири  

т1ебиат к1анда, - лугьуда муаллимди. - Чаз жуван ватан гзаф к1анда. Чна адан 

тарифарзава… Вичин ватан Хуьруьг Тагьиразни гзаф к1андай. Ада 

Ахцегьрикай лугьузва, - магнитофон кутада: 

                             Дагъустанда т1вар-ван авай    

                             Район я шаксуз Ахцегьар. 

                             Мадни артух гуьзел жеда 

                             Иллаки гатуз Ахцегьар. 

                             Акъудайла багълари цуьк, 

                             Акъвазда  нур гуз Ахцегьар, 

                             Бязибуру тариф ида, - 

                             «Женнет я, - лугьуз,  Ахцегьар… 

Четин гафарин ва ибарайрин (артух гуьзел, билбил хьтин,  иллаки гатуз, 

имарат, кьакьан дагълар, межлис-мехъер,   мягьтел,  рапрап, тариф) мана  

ачухарда.  

Шиир аялри к1елда. 

- Чи хуьруьхъ  гуьзел чкаяр авани?  - муаллимдин суалдиз аялри гьарда 

вичин  жаваб гуда. 

  Алава яз муаллимди вилик амаз гьазурнавай, шаирри (Чепер Касбубади, 

Къадир Рамазанова, Сажидина  ва я мсб) вичин хуьруькай кхьенвай сад-кьве 

шиир к1елда.   
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     Х.Тагьиран «Багълара» шиир к1елда.  

     Абур сад-садав гекъигна, къейдер ийида. 

     К1вализ тапшуругъар:  «Ахцегьар»  шиир к1елиз, алакьдат1а - 

                                        хуралай чира; 

                                        ваз жуван хайи хуьр (шегьер) гьикьван 

                                        к1андат1а вад-ругуд предложение кхьихь; 

                                        жуван гафарган  тикрар хъия.                                  

         Къиметар эцигда. 

         Малумарда: 

        - Нубатдин тарсуна чна шикилдай сочинение кхьида. 

 

                                   3 8 - т а р с 

         Тарсунин тема:  «Кьуьд». Сочинение. 

         Тарсунин мурадар: хъуьт1уьн лишанар чирун; 

                                      жуван фикирар кхьиз чирун;   

                                      хъуьт1уьн  шикилдай сочинение кхьиз чирун; 

                                      тербия гун.  

         Тарсунин тадаракар:   хъуьт1уьн шикилар. 

 

                              Тарсунин  финиф   

         Хъуьт1уьн шикилрай суьгьбетарда. 

        Муаллимди  аялрин куьмекдалди  сочиненидин  план туьк1уьрда ва 

доскадал кхьида. 

        Аялар  сочинение кхьинив эгеч1да. 

        К1вализ тапшуругъар: алатай тарсар тикрар хъия; 

                                            т1ебиатдин лишанриз фикир це; 

                                            живедикай сад-кьве бейт шиир теснифиз алахъ, 

                                            алакьайт1а,  ам дафтарра кхьихь.   

      Малумарда: 

     - Нубатдин кьве тарс  Алибег Фетягьован «Риза» гьикаядай жеда. 
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                                          3 9 - т а р с 

       Тарсунин тема: А.Фетягьов. «Риза». 

      Тарсунин мурадар:  А. Фетягьован уьмуьрдикай ва яратмишунрикай 

                                    куьруь малуматар гун; 

                                     «Риза» гьикаядин ч1укар к1елун; 

                                     гьикаядин тема ачухарун; 

                                     кьилин игитар тайинарун; 

                                     ч1ал гегьеншарун;  

                                     тербия гун. 

       Тарсунин тадаракар:  хрестоматия, А.Фетягьован ктабар ва шикилар, 

магнитофон, кассета.  

 

                                  Тарсунин финиф     

      Магнитофондилай диктордин ван акъатда - шиир к1елда: 

 

                                  Гатун йикъан пакамахъ фад, 

                                  Ахъа  жезмаз экуьн ярар, 

                                  Ч1улав гьуьмерин к1аникай 

                                  Ачух жезвай кьакьан дагълар… 

        Аялри яб гузва, бязибурун сивик хъвер акатзава. 

       - Яраб дикторди к1елзавади нин ч1ал ят1а? 

       - Алибег Фетягьован, - сад-кьве жаваб акъатун мумкин я. 

         - Дуьз, им куьне 1У классда к1елай «Гатун йикъан пакамахъ» т1вар ганвай 

шиир я. К1елун нивай давамариз жеда? 

      Са аялди давамарда: 

 

                                Хкаж хьана, пакаман гар 

                                Зайиф ванцел рахадай, 

                                Цавун к1аниз янавай яр 
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                                Иви хьтин аквадай… 

       Аялри чпин рик1ел хтай  ц1арар, бейтер тикрарда:   

                                Кьакьан чархарин арадай 

                               Авахьзавай вац1ари… 

       К1еве ак1айдаз  юлдашди куьмек гуда:    

    

                               Журжурдалди мани ядай, 

                               Яб гуз чуьлдин къушари…    

       - И шиир, балаяр, хрестоматия туьк1уьрайбуру Алибег Фетягьован  

«Зарбачи Гьасан» поэмадай къачунва, и поэма куьне ч1ехи классра к1елда. Къе 

чун А.Фетягьован «Риза» гьикаядикай рахада. 

      - Алибег Фетягьов, - башламишда мугьманди, -  зурба шаир, яни шиирар 

кхьизвай зари, ва зурба гьикаятчи, яни гьикаяяр кхьизвай зари, тир, - суьгьбетда 

муаллимди.- Гьайиф, икьван еке алакьунар авай, ихьтин гуьзел эсерар кхьизвай 

инсан лап жегьилзамаз, къанни вад йис тахьанмаз, уьмуьрдивай  къакъатна.  

     А.Фетягьован т1вар хайи Цмуррин мектебдал эцигнава, ана заридин музей 

ачухнава ва 2010-йисуз хуьруьн майдандал заридин  гуьмбет (худ. Агьмад 

Адилов)  хкажнава. 

     «Риза» гьикая муаллимди ва я дикторди к1елда. 

     Муаллимдилай чешне къачуна, гьикаядин сад лагьай пай аялри к1елда. 

     Четин гафарин (барза, бизар, валчагъ, къарши,  магъ, ших) мана ачухарда. 

      Гьикаядин сад лагьай пай суьгьбетда  ва ихьтин суалриз жавабар гуда: 

1. Гьикаяда гьи девирдикай суьгьбетзава? 

2. Риза гьихьтин акунрин инсан я? 

3. Адаз гьихьтин амалар, хесетар хас я? 

4. «Дуьньядин чарх маса патахъ элкъвена» предложенидин гъавурда куьн 

гьик1 акьазава? 

Литературадин думан суьрет квез лугьудат1а чирда. 

 К1вализ тапшуругъар:  А.Фетягьовакай малуматар к1ела; 

                                     «Риза» гьикаядин сад лагьай пай к1елиз ва  
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                                      суьгьбетиз чира; 

                                      гьикаядин кьвед лагьай пай к1ела; 

                                      гьикаядай Ризадин суьретдиз талукь 

                                      гафар,  ибараяр ва  предложенияр кхьихь.   

    Нетижаяр кьада.                      

      Къиметар эцигда. 

                                      4 0 - т а р с 

     Тарсунин тема: А.Фетягьов. «Риза». 

     Тарсунин мурадар:  «Риза» гьикаядин 2-пай  к1елиз ва суьгьбетиз чирун; 

                                     гьикаядикай суьретар, къаммтар  хкягъун; 

                                     ч1ал гегьеншарун; 

                                     тербия гун. 

    Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур, ТСО. 

 

                                Тарсунин финиф 

    Муаллимди ва я дикторди магнитофондилай  ахпа аялри  «Риза» гьикаядин 

кьвед лагьай пай  к1елда. 

    Четин гафарин ва ибарайрин (алаф, бегьем, герен, дугъри,  зеьметдин йикъар, 

иштагь, кеспи, къене агъу ргун, къул ч1угун) мана ачухарда. 

    Думанар:  гьикая, литературадин игит  квез лугьудат1а чирда. 

    Ихьтин салриз  жавабар гуз гьазурда: 

1. Риза гьихьтин аял тир?  

2. Адан рик1 гьи манидал алай? 

3. Етим Ризадикай  гьихьтин шарт1ара адалатлу инсан хьана? 

    4.Чи ч1ехи бубаяр яшамиш хьайи, Риза хьтин етимрикай итимар хьайи  

Советрин девирдикай квез вуч чида? 

    Аялри Ризадин суьретдиз талукь  гафар ва ибараяр к1елда, эпитетар ва  

гекъигунар къалурда. 

            Зарийри А.Фетягьоваз шиирар багъишнава. Ивигарви Мирзеди (адан 

лак1абДагъустанли я) «Алибег Фатаховаз» шиирда кхьизва:  
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                             Арифдар яз атанай вун а чи милли шииратдиз, 

                             Ачух майдан хьанач кьисмет чи ч1аларин мерд гьайбатдиз. 

                              Ингье девир дегиш хьана: ачухзава къе ваз гуьмбет. 

                              Ви рак т1варц1ел хъжеч леке,халкьдин патай 

                                                                                             жеда гьуьрмет… 

     Эхирдай кирамди малумарзава: «Заз, Мирзедиз, к1ада пара, Алибег, ви 

жавагьирар!»                                           

            Абидин Камилован «Зулун шикилар» шиир к1елда. Шиирдай аквазвай 

зулун рангариз фикир гуда. 

     К1вализ тапшуругъар: А.Фетягьовакай малуматар к1ела; 

                                          «Риза» гьикая суьгьбетиз чира; 

                                            Жуван ч1ал гегьеншара. 

     Нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда. 

     Малумарда: 

     - Нубатдин кьве  тарс Шагь-Эмир Мурадован шииррикай жеда. 

 

                                        4 1 - т а р с  

      Тарсунин тема: Ш.-Э.Мурадов. «Базар-Дуьзуь».  

      Тарсунин мурадар: Ш.Э.Мурадован уьмуьрдикай ва яратмишунрикай 

                                    малуматар чирун; 

                                    «Базар-Дуьзуь» шиир устддаказ к1елиз чирун; 

                                    ч1ал гегьеншарун;    

                                    тербия гун.   

        Тарсунин тадаракар: хрестоматия, Ш.-Э.Мурадован ктабар ва шикилар, 

магнитофон, кассета, Дагъустандин ва маса   дагъларин шикилар. 

 

                                Тарсунин финиф 

        Муаллимди ва я дикторди магнитофондилай к1елда: 
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                             Виш йисарин мурк1ар аваз хуруда, 

                             Мич1и, къалин цифер къекъвез чуруда,  

                             Базар-Дуьзуь такабур тир гьар ч1авуз, 

                             Жедайди туш, лугьуз, вичин кьил агъуз…  

      Дагъдин шикил къалурна, давамарда: 

 

                              Адан кьилел кими жедач т1урфанар, 

                              Рагар, синер лекьериз я майданар. 

                              Адан ценер хипер патал уьруьш я, 

                              Тепейрални къекъвез чубан вердиш я… 

      Муаллимдилай чешне къачуна, шиир аялри к1елда. 

       Четин гафарин ва ибарайрин (дурум гун, жуьрэт, къаст, такабур, туп1ар 

к1асун, уьруьш, ян гун, яру пайдах) мана ачухарда. 

       Аялри ихьтин суалриз жавабар гуда: 

1. Лезгистанда гьихьтин дагълар ава?  

2. База-Дуьзуь гьихьтин  сув (дагъ) я? 

3. Шиирдай ваз гьихьтин дагъ аквазва? 

К1вализ тапшуругъар: Ш.-Э.Мурадовакай малуматар к1ела; 

                                    «Базар-Дуьзуь» шиир устаддаказ к1елиз чира; 

                                     куь хуьруьн дагъдикай куьруь гьикая кхьихь. 

Нетижаяр кьада. 

Къиметар эцигда. 

                               4 2 - т а р с 

         Тарсунин тема: Ш.-Э.Мурадов. «Т1урфан». 

         Тарсунин мурадар: «Т1урфан» шиир устаддаказ к1елиз чирун; 

                                        т1ебиатдин шикилар фагьумун; 

                                        са шикилдикай жуван фикирар кхьин;    

                                        ч1ал гегьеншарун; 

                                        тербия гун. 

        Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур.   
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                                   Тарсунин финиф     

       Муаллимди ва я дикторди  «Т1урфан» шиир к1елда.  Адалай чешне 

къачуна, шиир аялри к1елда.  

       Ч1ал гегьеншарда: четин гафар ва ибараяр (дагъ хун, дили-пехъи, мублагь 

чуьллер,  серин перде, эркин,  яргъируш, якъин) чирда.  

       Шиирдай эпитетар жагъурда. 

    Алава яз  Бакуда яшамиш жезвай зари Римма Гьажимурадовадин «Къугъ, зи 

дуст марф!» шиир к1елда: 

 

                                Къугъ, зи дуст марф, 

                                Зидустазиз. 

                                Гагь юргъ галаз, 

                                Гагь акъвазиз… 

                                Чуьхуьх векьер, 

                                Цуьквер чуьхуьх, 

                                Рекьер чуьхуьх! 

                                Пис ксарин пис хиялар, -    

                                Рик1ер чуьхуьх! 

                                Михьа дуьнья, чилер-цавар, 

                                Гурай рек1в-рек1в, гурай ц1арц1ар! 

                                Михьа дуьнья, чи югъ чуьхуьх, 

                                Михьи яд хьухь! 

                                Дуьнья чи хуьх!  

                                Къугъ, зи дуст марф, 

                                Юргъ галаз къугъ! 

                                Вуч иер я марф авай югъ! 

      Муаллимди,  са шумуд суал эцигна, аялрив  Р.Гьажимурадовадин шиирдик 

квай гьиссер,  адан къурулуш  тайинариз   тада. 
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     Мумкинвал ават1а, Р.Гьажимурадовадикай куьруь  малуматар гуда  ва  ада  

2013-йисуз Бакуда акъуднавай  шииррин  к1ват1ал «Туьхуьмир, зи гъед!» 

къалурда. Т1ебиатдикай кхьенвай шиирар («Авахьзава зулун пешер» «Лувар 

квай цуьквер», «Кьуьд я къецел», «Гатфар» ва мсб) к1елиз жеда. 

      «Базар-Дуьзуь» шиир  аялри гьуьжетралди к1елда. 

      «Азиз Сулейман» шиир к1елда. 

      Аялри хуьруьн дагъдикай кхьенвай куьруь гьикаяяр к1елда. 

      Муаллимди литературадин  тарсар хайи т1ебиатдихъ, халкьдин адетрихъ, 

тарихдихъ, искусстводихъ ва  музыкадихъ   галк1урда. Ик1   аялриз милли 

тербия гуз регьят жеда. 

     К1вализ тапшуругъар: Ш.-Э.Мурадован шиирар к1ела; 

                                         ц1ийи гафар ва ибараяр тикрар хъия.   

    Нетижаяр кьада.                       

    Къиметар эцигда. 

    Малумарда: 

    - Нубатдин тарс Забит Ризванован шииррикай жеда. 

 

                                      4 3 - т а р с 

       Тарсунин тема: З.Ризванов. «Диде», «Самур». 

       Тарсунин мурадар: З.Ризванован  шиирар к1елиз чирун; 

                                      абурун мана-метлеб ачухарун; 

                                      ранг ядай гафар жагъурун;  

                                      ч1ал гегьеншарун; 

                                      тербия гунн. 

       Тарсунин тадаракар: хрестоматия, З.Ризванован ктабар ва шикилар, 

магнитофон, видеомагнитофон,  кассета. 

 

                                    Тарсунин финиф 

        Муаллимди ва я дикторди  З.Ризванован «Самур» шиир к1елда. 

       Тарсунин тема малумарда. 
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       Муаллимди З. Ризванован уьмуьрдин ва яратмишунрин рекьикай куьруь 

суьгьбетда. 

       Шиирар: «Диде, к1вал ва чуьнгуьр», «Самур» ва «Паласа» к1елда. 

       Четин гафарин  ва ибарайрин (бахтвар жегьилвал, бегьердин сел, дагъдин 

къужах, дегь заманда, зегьметчи эл, къацу либас,  кьуру чуьл,   махпур,  

мегьрибан, седеф чуьнгьур, хиялрин лепеяр)  мана ачухарда.    

       К1вализ гайи тапшуругъар тамамарнавай гьал ахтармишда: аялри  Ш.-

Э.Мурадован шиирар к1елда ва чпин фикирар лугьуда.     

         Къиметар эцида. 

         К1вализ тапшуругъар: З.Ризвановакай малуматар к1ела;  

                                              Заридин шиирар устаддаказ  

                                              к1елиз чира;    

                                               т1ебиатдикай шиирар к1ела;  

                                               жуван ч1ал гегьеншара; 

                                               «Самур» шиир хуралай чира. 

          Нетижаяр кьада. 

          Къиметар эцигда.  

          Малумарда: 

         - Нубатдин тарс Алирза Саидован   шииррикай жеда.   

 

 

                                         4 4 - т а р с   

            Тарсунин тема:  А.Саидов. «Ашукь яз хьурай!», «Дагъви я зун». 

           Тарсунин мурадар: аялриз А.Саидовакай куьруь малуматар гун; 

                                          заридин шиирар к1елиз ва аннамишиз чирун; 

                                          ч1ал гегьеншарун; 

                                          тербия гун. 

           Тарсунин тадаракар: хрестоматия, А.Саидован ктабар ва шикилар, ТСО. 

 

                                       Тарсунин финиф  
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            Аялрин рик1ел абуру 1У классда к1елай  А.Саидован «лувар квай игит» 

шиир хкида. 

            Муаллимди шакъи аваз «Ашукь яз хьурай!» шиир к1елда: 

                                    Залан жеда чуьллера  

                                    Цуьквер тахьайт1а, 

                                    Так1ан жеда чилерал 

                                    Эквер тахьайт1а… 

     - Зари А.Саидов  гзаф  шиирринни поэмсайрин кирам я, - муаллимди адан 

уьмуьрдикай ва яратмишунрикай суьгьбетда: ТСО-дин куьмекдалди  шикилриз 

килигда, манийриз ва  шиирриз яб гуда. 

              Четин гафарин ва ибарайрин (дяведин тур,  къариблух, кьейидан сур, 

рагъул, сугъул, хар, ц1игел) мана ачухарда.    

           Шиир аялри к1елда.  

           «Дагъви я зун» шиирни гьа ик1 к1елиз чирда. 

           Аялриз литературадин  думан метафора квез лугьудат1а чирда. 

           Шииррай метафораяр жагъурда. 

    Зари  Шихзада Веледова  З.Ризвановазни  А.Саидоваз   са рубаи (кьуд 

ц1арц1икай ибарат, дерин фикир-фагьум, яни  философия,  квай шиир)  

бахшнава. Ада   кхьизва: 

 

                                    Халкьдин патай асул савкьват - гьуьрметар - 

                                    Рик1ел хуьн я ватан к1ани кьегьалар. 

                                   Забитазни Алирзадиз гуьмбетар - 

                                   Лезги чил я, сергьят течир магьалар.     

       Аялар  гъавурда твада: шиирда т1варар кьунвай Забит - Ризванов Забит, 

Алирза - Саидов Алирза  - машгьур шаирар, ватан к1ани кьегьалар,  я. Халкьди  

вичин игитар рик1ел хуьнин  лишан яз, абуруз  гуьмбетар эцигдай адет ава. 

Забитазни Алирзадиз, лугьузва Шихзада Веледова, эцигиз жедай  гуьмбет Лезги 

чил я. 
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       К1вализ тапшуругъар: А.Саидован шиирар устаддаказ  к1елиз чира; 

                                            абурук квай гьисериз фикир це; 

                                            шииррай  эпитетар ва  метафораяр жагъура; 

                                            абур дафтарда кхьихь; 

                                            ч1ал гегьеншара. 

        Нетижаяр кьада. 

        Къиметар эцигда 

        Малумарда: 

        - Нубатдин тарсуна чна классдилай къеце к1елай Х.Тагьиран «Алхасан 

махорка» поэмадикай   суьгьбетарда. 

 

                                          4 5 - т а р с  

          Тарсунин тема: Х.Тагьир. «Алхасан махорка». 

    «Просвещение» фондуни акъуднавай  Х.Тагьиран ктабар вири мектебрив 

гьавая агакьнава, гьавиляй аялриз «Алхасан махорка» поэма (адаз хкетни 

лугьузва) к1елдай мумкинвал ава. 

       Поэмадикай суьгьбетарда. 

       П1ап1рус ч1угуникай, хъач ягъуникай ва ички хъуникай  инсандиз еке 

зарар ава. И кар   Х.Тагьиран эсердайни аквазва. 

       Алай девирда шегьеррин ва хуьрерин жегьилар авай гьалар къалурда ва 

тербиядин к1валах тухуда. 

      Тарсунин нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 

      Малумарда: 

      - Нубатдин тарсуна куьне изложение кхьида. 

 

                                     4 6 - т а р с 

       Тарсунин тема: «Кьуьд». Изложение. 

       Текст муаллимди жагъурда. 



280 

 

       И кар патал «Изложенияр патал текстерин к1ват1ал» (1995) ва я маса 

чешмеяр ишлемишда.  

      Адет хьанвай методика вилив хвена, аялрив изложение кхьиз вердишарда.   

      Малумарда: 

      - Нубатдин  2 тарс Жамидинан эсеррай жеда. 

 

                                      4 7 - т а р с  

                 Тарсунин тема:  Жамидин. «Чинерар».  

                 Тарсунин мурадар: Жамидинакай малуматар гун; 

                                                «Чинерар» шиир устаддаказ к1елиз чирун; 

                                                  хъуьруьн, русвагь думанар чирун;  

                                                  ч1ал гегьеншарун;   

                                                  т1ебии тербия гун. 

                Тарсунин тадаракар: хрестоматия, Жамидинан ктабар ва шикилар, 

ТСО: магнитофон, кассета ва мсб. 

 

                                      Тарсунин финиф  

     Аялар магнитофондилай лугьузвай маниди къаршиламишда. Аялриз ам 

«Шурва» мани тирди чир жеда.  

     Муаллимди тарсунин тема малумарда. 

     - Гьажимурадов Жамидин  Гьажимурадович, - башламишда ада,  - еке 

алакьунар авай зари, зарафатдин, хъуьруьнрин, ягьанатдин ва русвагьдин 

ч1алар кхьизвай шаир  тир, -  заридин шикил къалурда. - Ада вичин шииррал, 

ктабрал фамилия  куьрелди къалурзавай: «Жамидин» кхьизвай. Ик1 куьрелди 

кхьизвай  фамилиядиз  ва я  къачузвай кьвед лагьай  т1варц1из  литературадин 

лак1аб  лугьуда. Ихьтин лак1абар лезги литературада  гзаф дуьшуьш жезва: 

Етим Эмин  Севиханан хва Мегьамед-Эмин я, Ст1ал Сулейман - Гьасанбеган 

хва Сулейман я, Хуьруьг Тагьир – Алиман хва Тагьир я, ХХ1 асирда Алпан 

Мурсал – Мамеджафаров Мурсал я, Беделанхтул Фейруз – Беделов Фейруз я  ва 

мсб.  
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      Жамидинан уьмуьрдикай ва яратмишунрикай малуматар гуда.                                                                      

     Муаллимди вичин  суьгьбетда ихьтин баянар ишлемишда: 

     * Зари Гьажимурадов Жамидин Гьажимурадович -  хци зигьин авай,  

зарафатрал рик1 алай, инсанрин рехнеяр  аквадай ва абур русвагьдай, 

мергьяматлу, к1еве авайдаз куьмекдай, жумарт инсан тир. 

     * Жамидин 1934-йисан 25-майдиз Докъузпара райондин Миграгъ хуьре 

дидедиз хьана. Ам  лежбердинни чубандин зегьметчи  хзанда, Шалбуз, Шагь ва 

Базар-Дуьзи дагълдари элкъуьрна кьунвай   т1ебиатдин гуьзел маканда, 1941-

1945-йисарин Ватандин Ч1ехи дяведин четин шарт1ара ч1ехи хьана.   

    *  Жамидина сифтегьан классра амаз  ч1алар туьк1уьрзавай, лезги шаиррин 

эсерар к1елзавай. Адаз гзаф бегенмиш хьайи ктабрикай сад лагьайди  Ст1ал 

Сулейманан шииррин к1ват1ал хьана.   У1 классдин ученик хьайила, адан  

«Майдиз» шиир 1949-йисуз райондин «Социализмдин рехъ» газетдиз акъатна: 

ам хуьре, шаир хьиз, машгьур хьана. 

     * Шиирар кхьинал машгъул гада, хайи хуьруьн кьван мектеб куьтягьна, 

1952-йисуз Дагъустандин меркез Магьачкъаладиз к1ел давамариз фена. Ина ам 

гьасятда лезги ч1алал акъатзавай «Социализмдин пайдах» газетдин редакцияда 

к1валахал кьабулна. Гуьгъуьнин йисара Дагъустандин радиодин комитетда 

лезги диктор яз, писателрин союзда  секртарь яз, «Самур» журналдин редактор 

яз к1валахна. 70-йисара Москвада М.Горькийдин т1варунихъ галай институтни 

заочно куьтягьна. 

     * Жамидинан зарафат, хъвер ва русвагь квай шиирар ва баснияр  («Шурва», 

«Гьач-вач!», «Арада зат1 аваз хьуй»,  «Регъуь хьайи спелар» ва мсб) мукьвал-

мукьвал лезги газетризни журналриз, урус ч1алаз элкъуьрна  Дагъустандин, 

Москвадин ва маса шегьеррин газетризни журнариз («Дагъустандин правда», 

«Советрин Дагъустан», «Москва», «Литературадин газет»,  «Культура», 

«Халкьарин дуствал», «Крокодил», «Нева» ва мсб)  мукьвал-мукьвал 

акъатзавай. 

     * Магьачкъалада дидедин ч1алал, Москвада урус ч1алал лезги заридин 

ихьтин ктабар басмадай акъатна: «Къалгъанар» (1958), «Гьач-вач!» (1964), «Са 
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к1ус хъвер» (1967), «Арада ат1 аваз хьуй!» (1969); «Шаламра къван» (1970), 

«Гимишдин сас» (1971), «Регъуь хьайи спелар» (1976), «Сатирикдин хуьрекар» 

(1979), «Башуьсте» (1984), «Ваз ам чидач…» (1994) ва мсб. Къейд ийиз жеда: 

ктабрин т1варарни ажайиббур, хъуьруьн къведайбур я. 

     *  Жамидинан шиирар, ктабар урус ч1алаз гьамиша Москвадин  са алакьунар 

авай зариди,  Внуков Андрея, элкъуьрна, абурун к1анел газетра ва журналра 

гьамиша кхьена жедай: «Лезги ч1алай. Элкъуьрайди Андрей Внуков я». Абуру 

Жамидин, А.Внуков ва лезги халкь вири СССР-да машгьурна.  

   * Жамидинан эсерар Дагъустандин мектебра, колледжра ва вузра лезги, 

республикадин халкьарин  ва урус ч1аларал чирзава. Бязи ч1алар, «Шурва» 

хьиз,  зарафатдин манийриз элкъвенва. 

     * Чи Ч1ехи Ватанда  лезги халкь ялавлу эсерралди зур асирда машгьур авур 

зарийрикай Жамидин, Ст1ал Сулейманалай алатайла, кьвед лагьайди  я. Ам 

«ДАССР-дин культурдин лайихлу къуллугъчи» т1варц1из (1980) ва «Ваз ам 

чидач…» ктабдай РД-дин Гьукуматдин премиядиз лайихлу хьана. 

     * Шаирдин уьмуьрдин ва яратмишунин рекьикай   Къ.Акимован 

«Жамидинан русвагь ва хъвер» ктабда (2002, урус ч1алал)  кхьенава. Газетриз 

ва журналриз макъалаяр, рецензияр, гьатта кроссвордарни акъатна. Абур 

аялривай «Лезги газетдайни» к1елиз жеда. 1.     

      *Жамидин 2003-йисан 12-сентябрдиз  рик1ин азардик кечмиш хьана. 

Миграгъа кучукнава. Адан т1вар хайи хуьруьн библиотекадал (2008) ва 

Магьачкъаладин са ц1ийи куьчедал (2014) эцигнава. Миграгърин 

библиотекадин  цлал шаирдин шикил алай (худ. Агьмад Адилов я) бетондин 

кьул алк1урнава.      

        У классда Жамидинан кьве шиир: «Чинерар» ва «Лавгъа фере» чирзава.  

        Шиирар муаллимди ва я дикторди устаддаказ к1елда. 

        Аялри, абурулай чешне къачуна, к1елда.да. 

       К.Ферзалиева  туьк1уьрнавай кроссворд («Кроссворд» ктабдин 95-чин) 

ишлемишда.  

     Аялрив ихьтин суалриз жавабар гуз тада: 



283 

 

      * Шикилдай аквазвай шаирдин  т1вар вуч я? 

      * ХХ асирдин Гомер вуж я?  

      * Квез Жамидинан гьи шиирар чида?   

      * Нуредин Шерифован русвагьдин   шиирар таниш яни? 

       Аялрив магнитофондилай Жамидинан шиирриз из яб гуз тада. 

      Зарафат, хъвер, ягьанат, русвагь, рехне гафарин-думанрин  мана ачухарда. 

           К1вализ тапшуругъар: Жамидинан уьмуьрдикай ва яратмишунрикай  

                                                малуматар к1ела;  

                                                «Чинерар»  шиир к1елиз чира;    

                                                литературадин думанар чира; 

                                                ч1ал гегьеншара. 

 

……………………………………. 

1. «Лезги газет», 2013-йисан 5-сентябрь.   

             Нетижаяр кьада. 

           Къиметар эцигда.    

                      

                                            4 8 - т а р с    

                Тарсунин тема: Жамидин. Зарафатдин шиирар. «Лавгъа фере».     

                Тарсунин мурадар:  зарафатдин шиирар к1елиз ва  

                                                аннамишиз чирун;  

                                                Жамидинан шииратдиз хас лишанар чара авун; 

                                                ч1ал гегьеншарун;     

                                                тербия гун. 

                Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур, ТСО. 

 

                                           Тарсунин финиф 

           Жамидинан яратмишунрикай алава малуматар гуда. 

          «Лавгъа фере» шиир устаддаказ к1елиз чирда. Суалрин куьмекдалди адан 

мана-метлеб тайинарда. 
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       Аялри к1валера  хкягъай  Жамидинан ч1алар к1елда. 

       Четин гафарин мана  муаллимди ачухарда. 

        Зарафатдин, русвагьдин ва  ягьанатдин шииррихъ гьихьтин метлеб ават1а  

тайинарда ва гегьеншарда.      

       Алава яз Кьасум Фаталиеван хъуьруьн квай шиирар к1елиз жеда. Месела, 

яшлу зариди «Пис адет» шиирда кхьизва: 

 

                                     Къуншидив хьун хъел, 

                                     Девлетрал пехил 

                                     Жердак ква энгел. 

                                     Такьун хъсан я -   

                                      Ихьтин касдин гел!  

        «Кака хъсан я» шиирда кхьизва:  

 

                              Къенин к1валах къе 

                              Тавуна туна, 

                              Лугьумир, хъавун 

                              Пака хъсан я. 

                              Пака  аквада: 

                             Авадариз сад 

                             Вилерилай  накъвар. 

                              - Гьик1 хьана, бенде?  

                              Им вуч дастан я?     

                              - Эхь, чара тийиз куьне, 

                              Жузун асант я!  

                              Югъди къекъверагвална, 

                              Адахъ къачур «кьат1»   

                              Аватна, хана. 

                              Хьанва заз инад!  -    

                             Лагьай вечрелай 



285 

 

                              Айит1а къе са  

                              Кака хъсан я! 

Четин гафарин гъавурда твада: асант - регьят, бенде - лук1, дастан – 

поэма хьтин яргъи эсер. 

      Шиирдай аялри  ичкидихъ шехьзавай бендедиз талукь шикилар. 

жагъурда.  

      Муаллимди насигьат гуда: 

     - П1ап1рус ч1угун, хъач ишлемишун ва ички хъун чандиз гзаф зарар я. 

Куьне куь сагъламвал хуьх, балаяр. Садани я ч1угвамир, я хъвамир. 

     Эгер ихьтин гафарилай гуьгъуьниз муаллимдивай «залай чешне къачу» 

лугьуз хьайит1а, мадни хъсан я. 

             Аялар зарафат квай ва хъвер къведай куьруь ч1алар ва  кьисаяр  

туьк1уьриз вердишарда. Мисал патал муаллимди сад-кьве къаравили ахъайда: 

       * Кьве дуст дуьшуьш хьана. Сада муькуьдавай жузуна: 

         - Йифиз агъа к1амай чи хуьруьз са зурба шейт1ан къвезва, лугьуда. Яраб, 

ам  дуьз гаф ят1а? 

          - Эхь. А шейт1ан зазни  акуна, - лагьана кьвед лагьайда. 

          -  Ам гьихьтинди я? 

          - Вун гуьзгуьдиз килиг, вазни аквада. 

     Къиметар эцигда. 

          К1вализ тапшуругъар: Жамидинан шиирар к1ела; 

                                               зарафатдин думанрин мана чира; 

                                               са зарафатдин ч1ал ва я къаравили кхьихь.  

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 

       Малумарда: 

       - Нубатдин тарс Ханбиче Хаметовадин шииррикай жеда.  

                                       

                                    4 9 - т а р с 

        Тарсунин тема: Х.Хаметова. «Ватан», «Стхадиз кагъаз». 
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        Тарсунин мурадар: Х.Хаметовадин уьмуьрдикай куьруь малуматар гун; 

                                      «Ватан» шиир к1елиз чирун; 

                                      Ватан к1ан хьунин гьиссер кутун; 

                                      «Стхадиз кагъаз» шиир к1елиз чирун; 

                                     ч1ал ачухарун; 

                                     тербия гун. 

       Тарсунин тадаркар: хрестоматия, Х.Хаметовадин ктабар ва шикилар. 

 

                                   Тарсунин финиф 

      Сочинение кхьенвай дафтарар пай хъийида, аялар чпин к1валахриз килигда  

ва атанвай къиметрихъ галаз таниш жеда. 

     Сочинеияр анализ ийида. 

     Х.Хаметовадин уьмуьрдикай ва яратмишунрикай суьгьбетда. 

     «Ватан» ва «Стхадиз кагъаз» шиирар к1елда. 

     Четин гафарин ва ибарайрин (гьейран, кьисмет, пехил, риваят, савкьват, 

сергьят, ялакь) мана ачухарда. 

      Ц1ийи гафар кваз предложенияр туьк1уьрда. 

     Лезги зарийри ватандикай теснифнавай шиирар  тикрарда. 

     Ватандикай мисалар рик1ел хкида, са шумуд лугьуда. 

          К1вализ тапшуругъар: Х.Хаметовадин «Ватан», «Стхадиз кагъаз» 

                                               устаддаказ к1елиз чира; 

                                               ц1ийи гафар ва ибараяр чира; 

                                               ватандикай сочинение кхьиз гьазур хьуьхь. 

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 

      Малумарда: 

      - Нубатдин тарсуна куьне «Зи ватан» темадай сочинение кхьида.  

 

                                           5 0 - т а р с 

       Тарсунин тема: «Зи ватан». Сочинение. 
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       Аялри къалурнавай темадай сочинение кхьида.        

      Эхирдай  муаллимди малумарда: 

     - Нубатдин кьве тарс  зари Жалилов Мердалидин «Фу» поэмадай жеда. 

 

                                  5 1 - т а р с 

         Тарсунин тема: Жалилов Мердали. «Фу». 

         Тарсунин мурадар: М.Жалилован уьмуьрдикай ва яратмишунрикай 

                                      малуматар гун; 

                                       «Фу» поэмадин ч1укар к1елун ва аннамишун; 

                                       фаз талукь мисалар рик1ел хкун; 

                                      ч1ал гегьеншарун;  

                                       тербия гун. 

          Тарсунин тадаракар: хрестоматия, М.Жалилован ктабар ва шикилар, 

магнитофон ва кассета. 

 

                                    Тарсунин финиф 

    Сочиненияр пай хъийида.  

    Ни гьик1 кхьенат1а, гележегда квез фикир гудат1а, гьик1 кхьидат1а  лугьуда. 

   Тарсунин  тема малумарда. 

   М.Жалилован уьмуьрдикай ва яратмишунрикай суьгьбетда: адан 

литературадин лак1аб  Мерд Али тирди лугьуда, ктабар ва шикилар къалурда. 

    Дикторди магнитофондилай «Фу» поэмадин ч1укар к1елда. 

    Поэмадикай муаллимди куьруь суьгьбетда. 

    Четин гафарин ва ибарайрин (барутдин ни, кишпир, къафун, къуьлуьн кьилер, 

лезет, мезре,  мукал, рекьерин руг, риге, суьгьуьрчи, таргъаж, шер) мана 

ачухарда. 

   Поэмадин ч1укар аялри к1елда. 

   Поэма думандин мана тикрар хъийида. 

   Фаз талукь мисалар рик1ел хкида: 

        Фан къафун гишинвал я. 
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        Фу суфрадин шагь я. 

         Фу хьайила, рик1ел мани къведа.  

   Халкьдин фаз талукь адетрикай суьгьбетарда. 

         К1вализ тапшуругъар: М.Жалиловакай малуматар к1ела; 

                                              «Фу» поэмадин ч1укар к1ела; 

                                              ц1ийи гафар ва ибараяр чира; 

                                               гьарда жуваз бегенмиш хьайи  

                                               2 куплет хуралай чира. 

     Тарсунин нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда.  

                   

                                          5 2 - т а р с 

           Тарсунин тема: М.Жалилов. «Фу». 

           Тарсунин мурадар: «Фу» поэма устаддаказ  к1елиз  

                                          ва суьгьбетиз чирун;                                           

                                          аялри поэмадикай чпин фикирар лугьун; 

                                          ч1ал гегьеншарун; 

                                          тербия гун. 

             Тарсунин тадаракар:  алатай тарсуна   ишлемишайбур, ТСО. 

 

                                     Тарсунин финиф  

       Аялри  «Фу» поэмадин ч1укар устаддаказ к1елда. 

       Поэмадикай чпин фикирар лугьуда. 

       Балайриз фу къазанмишзавай бубадин ва дидедин зегьметдикай (буба ватан 

хуьз  дяведа, диде - ник1ени векье)  къаматрикай  суьгьбетда. 

       Поэмада дуьшуьш жезвай четин гафарин ва ибарайрин мана ачухарда. 

       «Фу хкеч1на зегьметчидин гъиликай» предложенидин мана ачухарда. 

       Гьар са аялди  «Фу» поэмадай хкягъай  2 куплет хуралай к1елда. 

       Халкьди факай лагьанвай   мисалар тикрарда.  
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       Алава яз заридин шиирар к1елда: «Авач гьунар, ч1ехи жафа галачиз» ва 

«Зи чил». 

            К1вализ тапшуругъар:  М.Жалилован шиирар к1ела; 

                                                  ч1ехибурувай хабар кьуна, 

                                                  факай са мани, шиир ва я  кьиса кхьихь. 

       Нетижаяр кьада. 

       Къиметар эцигда. 

       Малумарда: 

       -  Нубатдин 2 тарс Абдул Фетягьан «Дурнайрин аваз» гьикаядай жеда.              

                                       

                                     5 3 - т а р с    

               Тарсунин тема: Абдул Фетягь. «Дурнайрин аваз».  

               Тарсунин мурадар:  заридикай малуматар гун; 

                                              «Дурнайрин аваз» гьикая к1елиз 

                                              ва суьгьетиз чирун; 

                                               

                                              т1ебиат к1анарун;  

                                              ч1ал гегьеншарун; 

                                              тербия гун. 

           Тарсунин тадаракар: хрестоматия, А.Фетягьан ктабар ва шикилар, ТСО. 

 

                                    Тарсунин финиф 

          Муаллимди тарсунин тема малумарда ва суьгьбетда: 

          - Лезгийрин алакьунар авай  зари,  шаир, гьикаятчи ва фольклорист, 

Фетягьов Абдулфетягь Мегьамедович  1948-2012-йисара яшамиш хьана. Ам 

Алибег Фетягьован  хтул,  гъвеч1и стха Мегьамедан хва,  тир.  Ада, т1вар кьве 

чкадал пайна,  Абдул Фетягь вичиз литературадин лак1аб яз хкяна. 

   Суьгьбет  патал  лазим делилар «Лезги зарияр» куьмекчи ктабдай  (2016, 249-

250-чинар) къачуз жеда. 

      Муаллимди ва аялри «Дурнайрин аваз» гьикая к1елда. 
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      Четин гафарин ва ибарайрин (башмакь, векьин тая, гергер, гъил эч1ез яна,  

дурнайрин мани, къати атир, мажал,  перишан сесер,  суракь)  мана ачухарда  

ва абурун винел к1валахда.  

       Гьикаядин мана-метлеб  суалрин куьмекдалди ачухарда.  

       Гьикаятдикквай  хуьруьн майишатдин ва т1ебиатдин шикилар чара ийида.              

              К1вализ тапшуругъар: А.Фетягьакай малуматар к1ела; 

                                                  «Дурнарин аваз» гьикая устаддаказ 

                                                   к1елиз  ва суьгьбетиз чира; 

                                                   ц1ийи гафар ва ибараяр чира; 

                                                   т1ебиатдин са шикил дафтарра кхьихь.   

       Аялри факай кхьей кьиса ахтармишда. 

       Нетижаяр кьада. 

       Къиметар эцигда.  

 

                                                                          

                                          5 4 - т а р с      

               Тарсунин тема: А.Фетягь. «Дурнайрин аваз».   

             Тарсунин мурадар: «Дурнарин аваз» гьикая  суьгьбетиз вердишарун; 

                                             т1ебиатдин шикилар хкягъун;                                               

                                             художественный эсердин ч1ал: кирамдин  ч1алаз ва  

                                             иштиракзавай ксарин ч1алаз паюн; 

                                             «Зи лезги ч1ал» шиир к1елун; 

                                             аялрин ч1ал гегьеншарун; 

                                             тербия гун. 

             Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур, магнитофон, 

кассета.   

                                        Тарсунин финиф 

             Аялри магнитофондилай  А.Фетягьан «Зи лезги ч1ал» шиирдиз яб гуда: 

 

                                    Играми зи лезги ч1алан 
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                                    Аламатар ч1ехи я. 

                                    Ша, агат куьн адан къулав: 

                                    Ам, са рагъ хьиз, чими я… 

       Аялри «Дурнайрин аваз» гьикая суьгьбетда. Ихьтин суалриз жавабар гуда: 

        1.Мустафа  гьихьтин инсан я? 

        2. Адакай квез гьихьтин фикир ама?  

        3. Ваз «Дурнайрин аваз»  гьикаядай  зегьметдин ва т1ебиатдин гьихьтин 

шикилар аквазва? 

        4. Вун гьикаядин ч1алан гъавурда гьик1 акьазва? Регьятдаказ? Четиндаказ? 

        5.  Ваз гьикая бегенмиш хьанани?   

             К1вализ тапшуругъар: А.Фетягьан шиирар ва гьикаяяр к1ела; 

                                                   эсеррин ч1алаз фикир це; 

                                                    жуван разхунрин ч1ал гегьеншара; 

                                                    «Зи лезги ч1ал» шиирдин сифте 

                                                     пуд куплет хуралай чира.  

    Нетижаяр кьада. 

    Къиметар эцигда. 

      Малумарда: 

     - Нубатдин тарс Арбен Къардашан шииррикай жеда. 

 

                                    5 5 - т а р с   

           Тарсунин тема: А.Къардаш. «Гуьзел баде».   

             Тарсунин мурадар:   А.Къардашакай малуматар чирун; 

                                           «Гуьзел бадедиз» шиир к1елиз вердишарун; 

                                            ц1ийи гафар ва ибараяр чирун; 

                                            яшлу инсанриз гьуьрметиз вердишарун;  

                                            халкьдин адетрикай суьгьбетарун;  

                                            тербия гун. 

         Тарсунин тадаракар:  хрестоматия, А.Къардашан ктабар  ва шикилар, 

ТСО.   
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                                        Тарсунин финиф  

            Тарсунин тема малумарда ва заридикай малуматар гуда:  Арбен ва  А. 

Къардаш зари Къардашов Арбен Мегьединовичан литературадин лак1абар 

тирди лугьуда. (Бязи зарийриз ва мухбиррриз, Испикви Ильясов Гьажидиз хьиз, 

2-3 ва мадни гзаф ла1абар жеда). 

     Муаллимди бадейрикай суьгьбетда: 

     - Ширин зат1ар гзаф ала дуьнядал: диде, буба, вах, стха… Абурукай сад 

баде, сад ч1ехи буба я. Бабедиз вичин хтулар гзаф к1ан жеда… Адет яз, гьар са 

аялдиз кьве баде жеда: бубадин диде ва дидедин диде… Бадеяр авайбуру 

гъилер хкаж… Зазни кьве баде авай. Гзаф хъсан бадеяр тир: заз сада дуьдгъвер 

элкъуьрнавай лаваш фу, сада ширинар гудай…  Куь бадеяр гьихьтибур? 

Иербур, рик1из чимибур, мергьяматлубур, жумартбур… яни? 

     Аялри  жуьреба-жуьре,  амма сад-садаз ухшар жавабар гуда. 

    - Зари  Арбенан баде ихьтинди тир, - «Гуьзел баде» шиир к1елда: 

 

                      Заз тербия гайиди, за фу гайиди… 

                      Жегьилвални гуьзелвал, наз ц1у кайиди, 

                      Дяведин ц1у, ялавлу ц1у гьахъсуз уьмуьрдин… 

                     ……………………………………………………. 

                     Тек са вун я зи ватан, сур, абур, иман, - куьтягьда муаллимди.   

    - Арбенанди гьихьтин баде я? 

    Аялри ихьтин жавабар гуда: 

    -  Зурба баде я… 

    - Зегьметар, гужар  акур баде я…    

    - Жумарт баде… 

    Четин гафарин ва ибарарин (дяведин ц1ай,  каинат, кьисметдин агъа, майил, 

уьзуьагъ, хашлав, юлд) винел к1валахда.   

    Шиир аялри  к1елда.   

    - «Гуьзел бадедиз» гьихьтин шиир я?  
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    - Пашман шиир я, - аялри лугьун мумкин я. - Чи бадеяр шадбур, чун акурла, 

хъуьредайбур я. 

    - Арбенан Гуьзел баде яшамиш хьайи вахт четинди, уьлкведа дяве физвайди 

тир, - лугьуда муаллимди. 

    «Атабубадин сес» шиир к1елда. 

     Четин гафарин (багъри, даях, т1ал, хъен) мана ачухарда.  

     К1вализ  тапшуругъар: «Гуьзел баде» шиир устаддаказ к1елиз чира; 

                                            «Атабубадин веси» шиир к1ела; 

                                            Жуван бадедикай куьруь суьгьбет кхьихь.  

       Тарсунин нетижаяр кьада.           

       Къиметар эцигда. 

       Малумарда: 

      - Нубатдин тарс классдилай къеце к1елай Мегьамед Агъадин гьикаяйрикай 

жеда. 

                                 5 6 - т а р с 

              Тарсунин тема:  М.Агъа. Шиирар ва гьикаяяр. 

                                         

               Тарсуна классдилай къеце к1елай М. Агъадин шииррикай ва 

гьикаяйрикай суьгьбетарда. 

             Столдал  М.Агъади аялар патал кхьенвай шиирар ва гьикаяяр авай 

ктабар жеда: «Гъвеч1и Фатма ва рагъ», «Насиран к1ел», «Авач ахвар 

булахдиз», «Медалар алай киц1» ва мсб.  Абурукай гегьенш суьгьбетарда. 

       Тарсунин нетижаяр кьада. 

       Къиметар эцигда.  

       Тарсунин эхирдай малумарда: 

     - Нубатдин тарсуна, балаяр,  куьне изложение кхьида. 

 

                                 5 7 - т а р с 

                Тарсунин тема: Изложение. 

              Муаллимди изложние кхьин патал текст хкяда. 
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              Текс аялриз к1елда. 

              Аялри изложение кхьида. 

       Эхирдай муаллимди малумарда: 

      -  Нубатдин тарсуна куьне  сочиненида ва изложенида ачухнавай 

гъалат1рин винел к1валахда. 

 

                                 5 8 - т а р с      

      Тарсунин тема: Гъалат1рин винел к1валах. 

      Аялри сочиненида ва изложенида ахъайнавай гъаалат1рин винел к1валахда. 

          Нетижаяр кьада. 

          Къиметар эцигда.    

          Эхирдай малумарда: 

         - Нубатдин тарсар Дагъустандин литературадикай жеда. Абумуслим 

Жафарован «Лувар квай зиянкар» повестдин ч1укар к1елда. 

 

 

                                     5 9 - т а р с 

        Тарсунин тема: Абумуслим Жафаров. «Лувар квай зиянкар». 

       Тарсунин мурадар: Дагъустандин халкьарин литературадикай  

                                      куьруь малуматар гун; 

                                     табасаран зари А.Жафаровакай малуматар чирун; 

                                     «Лувар квай зиянкар» повестдин са ч1ук к1елун; 

                                     повесть думан чирун; 

                                     ч1ал гегьеншарун;  

                                     тербия гун. 

         Тарсунин тадаракар: хрестоматия, А.Жафарован ктабар ва шикилар. 

 

                                 Тарсунин финиф 

         ХХ асирдин 2-паюнин  Дагъустандин халкьарин литературадикай куьруь 

малуматар гуда. 
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         Табасаранрин литературадин векилар: А.Жафаров, М.Шамхалов, 

М.Митаров, Ш.Къазиев, Ш.Шагьмарданов тирди малумарда. 

         А.Жафарован уьмьурдикай малуматар. 

        «Лувар квай зиянкар» повестдин «Бахтсуз бац1и» кьил к1елда. 

        Аялар повестда т1ебиатдин шикилар жагъуриз, абур гьисс кваз к1елиз ва   

лезет хкудиз вердишарда. 

       Повесть думан  квез лугьудат1а чирда.  

      Повестдин манадиз талукь суалриз жавабар гуда.  

       Ч1ал гегьеншарда. 

             К1вализ тапшуругъар: А.Жафаровакай малуматар к1ела; 

                                                  «Лувар квай зиянкар» повестдин сад лагьай 

                                                  кьил устаддаказ к1елиз чира; 

                                                  ц1ийи гафар ва ибараяр чира. 

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда.     

                                        

                                 6 0 - т а р с 

        Тарсунин тема: А.Жафаров. «Лувар квай зиянкар». 

        Тарсунин мурадар:   «Лувар квай зиянкар» повестдин кьилер к1елун; 

                                          т1ебиатдин  гьалариз ва шикилриз фикир  гун; 

                                          ч1ал гегьеншарун; 

                                           тербия гун. 

         Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур. 

 

                                   Тарсунин финиф 

      К1вализ гайи тапшуругъар тамамарнавай гьал ахтармишда: «Лувар квай 

зиянкар» повестдин сад лагьай ч1ук к1елиз ва суьгьбетиз тада. 

      Муаллимди вичин разивал ва я наразивал къалурда. 

      «Кесиб сик1» кьиликай суьгьбетда. Ам устаддаказ к1елда. 

     Эхиримжи кьиликай суьгьбетда ва ам к1елда. 
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     Ц1ийи гафарин ва ибарайрин (бине, зиянкар, кьуркьушум, к1авузар, леш, 

чатухъан, чинеруг)   винел к1валахда. 

     Суалриз жавабар гуда. 

     К1вализ тапшуругъар:  повестдин кьилер к1ела; 

                                           абур суьгьбетиз чира:   

                                           ц1ийи гафар ва ибараяр чира; 

                                           «Лувар квай  зиянкар» повестдикай 

                                           жуван фикирар кхьихь. 

     Нетижаяр кьада.  

     Къиметар эцигда. 

      Малумарда: 

     - Нубатдин тарсуна чна А.Жафарован повестдикай суьгьбетарда.      

                       

                                      6 1 - т а р с 

       Тарсунин тема: А.Жафаров. «Лувар квай зиянкар». 

       Тарсунин мурадар: повестдин мана-метлеб ачухарун; 

                                      адан жуьреба-жуьре терефар къалурун; 

                                      т1ебиат хуьн; 

                                      т1биатдикай гьикая кхьин; 

                                      тербия гун.   

       Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур, ТСО. 

 

                                Тарсунин финиф  

       Аялри  А.Жафарован повестдикай чпин фикирар лугьуда: к1вале 

кхьенвайбур к1елда. 

       Т1ебиатдин шикилрикай суьгьбетда. 

       Повестдин кьилин игитрин (кирам-суьгьбетчи  ва лекь) къаматар ва 

ишитракчийрин (Бахтсуз бац1и ва  Кесиб сик1)  гьерекатар ачухарда. 

       Аялрин вилик ачух суал эцигда: 
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      - Чи тамара авай вагьши гьайванар (жанавурар, сик1ер, север, лекьер…)  

ягъун, рекьин, тергун дуьз яни?  

      Жавабар гьар жуьребур жеда. 

      Абур классда гьялда.    

      Т1ебиат хуьн чарасуз тирди тестикьарда.  

           К1вализ тапшуругъар: «Лувар квай зиянкар» повесть 

                                                к1елиз ва суьгьбетиз чира; 

                                                хрестоматиядай А.Култаеван шиирар к1ела; 

                                                 гъуьрче хьайи са дуьшуьшдикай гьикая кхьихь. 

      Нектижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 

      Малумарда:   

      - Нубатдин тарсуна чна классдилай къеце к1елай эсеррикай суьгьбетарда: 

ХХ1 асирдин лезги зарийрин эсерар к1ела. 

 

                                6 2 - т а р с 

       Тарсунин тема: ХХ1 асирдин лезги зарийрин эсерар. 

             И тарсуна хрестоматияда ганвай, амма тарсара к1елиз ва чириз агакь 

тавунвай эсеррикай (А.Султановадин «Зун лезги я!» Т.Агьмедханован «Ачкар» 

ва «Жейран»,  С.Керимовадин «Каруяр» ва мсб) суьгьбетарда. 

       Тарс Айнар Султановадин (ам 1934-2010- йисара яшамиш хьана) «Зун 

лезги я!» шиир к1елунилай башламида: 

 

                          Зун лезги я, Шалбуз дагъдин шим я зун. 

                          Зун лезги я, агъсакъалрин ким я зун. 

                          Зун лезги я, дерин фикир авай руш, 

                          Зун лезги я, садахъайни кич1е туш.  

     Ц1арарин сифте кьиле тикрар жезвай «Зун лезги я» гафариз  рефрен 

лугьудайди тикрар хъийида. Рефренди шиир къуватлу ийизва. 
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      Шиирдин гуьгъуьнин куплетра дуьшуьш жезвай предложенийриз   

(Шарвилидин хтул я;  къагьриманрин птул я; Лезгистан зи лувар я; халкьдин 

садвал сувар я; женгчи хьунал рази я;  элкъвез гьазур я къванериз ва мсб) фикир 

гуда, абурун манна ачухарда. 

             К1валериз тапшуругъ: жуван зарийрин эсерар к1ела ва рик1ел хуьх; 

                                                  кабинетдай гатуз к1елдай ктабрин сиягь къачу;  

                                                  А.Султановадин  «Зун лезги я» шиир 

                                                  хуралай чира.  

        Нетижаяр кьада. 

        Къиметар эцигда. 

        Малумарда: 

       - Нубатдин тарсуна  куьне мад са изложение кхьида. Ам  куь чирвилер, 

алакьунар ахтармишзавай, куьне У классда къачур чирвилер къалурзавай, 

эхиримжиди яз  кхьизвай изложение я (адаз «Директордин изложение» 

лугьуда). 

 

                                         6 3 - т а р с 

        Тарсунин тема: Ахтармишунин к1валах. Изложение. 

     Ахтармишунин изложение патал текст мектебдин директорди ва я адан 

заместителди хкяда. 

      Аялри ахтармишунин изложение кхьида. 

     Малумарда: 

    - Нубатдин тарсара Дагъустандин зарийрин эсерар к1елун давамарда. 

   

                                       64 - т а р с 

         Тарсунин тема: Мегьамед-Султан Ягьяев. «Салават». 

         Тарсунин мурадар: М.-С. Ягьяевакай малуматар гун; 

                                       «Салават» повестдин  ч1укар к1елун; 

                                       ч1ал гегьеншарун; 

                                       тербия гун. 
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          Тарсунин тадаракар: хрестоматия, заридин эсерар ва шикилар.   

 

                                  Тарсунин финиф   

       Къумукь халкьдин литературадикай куьруь малумтар гуда. 

       Мегьамед-Султан  Ягьяеван уьмуьрдикай ва яратмишунрикай суьгьбетда.    

       «Салават» повестдин ч1укар муаллимди ва аялри к1елда. 

       Повесть думандин  мана тикрарда. 

       Ч1ал гегьеншарда. 

            К1вализ тапшуругъар: М.-С.Ягьевакай малуматар к1ела; 

                                                 «Салават» повестдин кьве ч1ук 

                                                 к1елиз ва суьгьбетиз чира; 

                                                 Салават Демирован къаматдиз фикир це.    

              Нетижаяр кьада.                                              

              Къиметар эцигда. 

 

                                       6 5 - т а р с 

             Тарсунин тема: М.-С.Ягьяев. «Салават». 

             Тарсунин мурадар: «Салават» повестдин эхиримжи  

                                           ч1укар к1елиз ва суьгьбетиз чирун; 

                                            Салаватан къамат фикирдиз гъун; 

                                            ч1ал гегьеншарун; 

                                            тербия гун. 

            Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур. 

 

                                    Тарсунин финиф 

        Аялри «Салават» повестдин сифте ч1укар («Дагъдин хуьре» ва «Чумал 

тарцин к1аник»)  к1елда ва абур суьгьбетда. 

      Хрестоматияда ганвай суалриз жавабар гуда. 

      Чирна к1анзавай гафарин ва ибарайрин мана ачухарда. 
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      Муаллимди повестдин эхиримжи ч1укар к1елда ва абурун мана куьрелди 

суьгьбетда. 

      Повестдин ч1укар аялри к1елда. 

      Повестдин иштиракчийрин ва алаватан къаматриз фикир гуда. 

      Ч1ал гегьеншарда.   

           К1вализ тапшуругъар:  «Салават» повестдин ч1укар 

                                                к1елиз ва суьгьбетиз чира; 

                                                Салаватан къаматдиз талукь фикирар кхьихь.   

          Нетижаяр кьада.            

          Къиметар эцигда. 

          Малумарда: 

          - Нубатдин тарс  авар халкьдин зари Муса Мегьамедован «Тапус» 

гьикаядкай жеда.       

 

                                     6 6 - т а р с     

             Тарсунин тема: М. Мегьамедов. «Тапус». 

             Тарсунин мурадар: Муса Мегьамедован уьмуьрдикай  

                                           ва яратмишунрикай малуматар гун; 

                                           «Тапус» гьикая к1елиз ва суьгьбетиз чирун; 

                                           ч1ал гегьеншарун;  

                                            тербия гун. 

              Тарсунини тадаракар: хрестоматия, М.Мегьамедован эсерар ва 

шикилар. 

                                      Тарсунин финиф 

         Аялри Салаватан къаматдикай кхьенвай фикирар к1елда. 

         Муаллимди тарсунин тема малумарда. 

         Муаллимди ва аялри М.Мегьамедован «Тапус» нубат-нубаталди к1елда.   

        Гьикаядин мана хрестоматияда ганвай  суалрин куьмекдали ачухарда.  

        Четин гафарин мана тайинарда ва гафарганра кхьида. 

         Акьулдикай, дуствиликай, стхавиликай  мисалар рик1ел хкида. 
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         Аялар лакрин зари Сугъури  Увайсован (ам Дагъустандин халкьдин шаир 

я) яратмишунрихъ галаз таришарда. Аялри адан  кьве ц1арц1ин  шиирар 

к1елда: 

                                  Камаллуда чухвазват1а кьам,   

                                  Амаллуда алдатмишда ам. 

 

                                  Бине мягькем тушт1а эгер, 

                                  Ацахьда ви к1вал,  шехьда хъвер.    

 

                                  Дуст са к1арц1ин цава хьана,  

                                  Дуствал - к1арц1ин агъа хьана.   

 

                                   Жанавурдин дуст хьайи киц1и 

                                  Маса гуда иесидин суьруь.  

 

      Юсуф Хаппалаеван «Самурдин къерехрив»   шиир к1елда.   

 

      Нетижаяр кьада.   

                      

      Къиметар эцигда. 

       Малумарда: 

       - Нубатдин тарсуна чна  ц1и эхиримжи сефер яз классдилай къеце к1елай 

эсеррикай суьгьбетарда. 

 

                                    6 7 - т а р с  

       Тарсунин тема: Лезги зарийрин эсерар.   

      Ватандикай, т1ебиатдикай ва яшайишдикай кхьенвай шиирар ва гьикаяяр 

муаллимди  У классдин хрестоматиядай (Ф.Нагъиеван «Пуд мани», 

Н.Гуьлметован «Дагъ далу я лезгидин»  ва мсб), «Кард»  ва «Самур» 

журналрай, «Лезги газетдай»  къачуда. 

    Аялрив т1ебиатдикай, яшайишдикай, дуьньядикай, хуьруькай-к1валикай  

жуьреба-жуьре фикирариз тада.  

    Чешне патал зари Лга Энверан «Фикирзава за» шиирдай («Лезги газет», 

2015-йисан 12-ноябрь) са шумуд куплет  гъида: 
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                                    Цан тийизвай ник1ерикай, 

                                    Пехилбурун рик1ерикай, 

                                    Гад галачир хъуьт1ерикай 

                                    Фикирзава за. 

 

                                     Ч1ал квахьзавай миллетдикай, 

                                     Гележегдин кьисметдикай, 

                                     Кьит жезвай гьуьрметдикай  

                                     Фикирзава за…                                     

                                        

         Шиир к1елайла, муаллимди аялривай хабар кьада: 

         - Бес куьне  уьмуьрдикай, яшайишдикай, дуьнядикай  вуч фикирзава?    

         Аялриз чпин фикирар фагьумдай, абур лугьудай мумкинвал гуда.  

        Нетижаяр кьада. 

        1У четвертдин ва к1елунин йисан къиметар эцигда.  

        Малумарда: 

    - К1елунин йис куьятгь жезва. Литературадин  эхиримжи тарсуна чна  алатай 

тарсара  к1елай эсерар тикрар хъийида. Куьне к1валера У класдин хрестоматия, 

литературадин дафтарар ва  гафарган туп1алай хъия.  

 

                                       6 8 - т а р с 

       Тарсунин тема: Хайи литература. Тикрарун. 

       У классда к1елай ва чирай хайи литературадин эсерар тикраруниз талукь  

суалар ва тапшуругъар хрестоматиядин эхирда ганва.  

       Абур  тарсуна ишлемишда ва тамамарда.   

                                                     

               2. У1 классда  хайи литературадин тарсар 

    У1 классда аялриз хайи литература, абуру У классда къачур чирвилерал, 

илимдинни методикадин  къайдайрални технологийрал ва ФГОС-рин 
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истемишунрал бинелу хьана,  классдилай классда давам жезвай  битав гьерекат 

хьиз, чирда. 

Учебный планди У1 классда хайи литература чирун патал гьафтеда 2 сят, 

к1елунин йиса 68 сят чара авунва, абур, У классда хьиз,  тахминан ик1 пайиз 

жеда:                                         

    эсерар к1елуниз - 50 сят; 

    ч1ал  гегьеншардай к1валахдиз - 10 сят; 

    классдилай къеце к1елай эсеррикай суьгьбетриз - 8 сят. 

    У1 классда аялриз хайи литература чирзавай методикадихъ, тарс гузвай 

муаллимдин зегьметдихъ кьве тереф  авайди фикирда кьада: 

      сад лагьайди регьятвал я - У1 классдиз атанвай аялрихъ У классда тайин 

тир чирвилер, ц1ийи чирвилер къачуз жедай мягькем бине хьанва, ам 

муаллмдивай ишлемишиз  жеда;  

      кьвед лагьайди четинвал  я - У1 классда ц1ийи чирвилер къачун патал аялри 

ч1ехи текстер к1елна, гзаф малуматар чирна, ч1ал гегьеншарна  к1анзава. 

 

 

 

 

 

                         а) Образованидин темайрин планар 

……………………………………………………………………………………….. 

№№ :     Тарсунин тема          :  Тарсунин  : Аялрин      : Ахтармиш- : Нетижа                                                                                           

:       :                                         :    жуьре      : гьерекатар : дай жуьре   :   

   ………………………………………………………………………………  

   1   :Хайи литература              :  суьгьбет : чирвилер   :   суалар      : суьгьбет 

   2  : Манияр                            :  к1елун       :    к1елун :   --/--           :  чирун 

   3-4 : Махар: «Гьуьлуьн шив»,:  --/--            :    --/--          :   --/--           : суьгьбет 

       : «Акьуллу данарбан».        :                  :                 :                    : 

   5  : Кхьинрин к1валах             :  кхьин     : тамамарун :                    : 

 6-7 : Х.Тагьир. «Балашан зиян- :  к1елун   :       к1елун :    суалар      : суьгьбет  
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       : кар кац»                             :                :                  :                     : 

   8  : Кь.Саид. «Душман ханариз»: к1елун :       к1елун :    суалар      : к1елун 

   9  : Кхьинрин к1валах             : кхьин      :  тамамарун:                     :   

  10 : Классдилай къеце к1елай  :  суьгьбет : суьгьбет    :     --/--           :  суьгьбет 

      : эсерар                                 :                 :                :                       : 

 11-12:  Е.Эмин. «Дуьньядиз»,  :  к1елун    :       к1елун:   --/--            : к1елун 

     : «Дуьнья гьей!»                   :                 :                  :                    : 

13-14: М.Мардали. «Етимди-   :   к1елун    :      к1елун :     --/--         :   --/-- 

      : кай», «Шалбуз дагъдиз»  :                  :                    :                   : 

 15 : К.Абдуллагь. «Чир хьа-   :      --/--       :  --/--            :  гекъигун   :  чирун 

      : найт1а к1елиз-кхьиз»      :                  :                    :                   :       

 16 : Кхьинрин к1валах           : кхьин         : тамамарун  :                  : 

 17 : Дагъустандин халкьарин :  суьгьбет    :                    :                  :   --/-- 

      : литературайрикай           :                    :                   :                   : 

18-19: У.Батирай. «Къаварални:  к1елун     :        к1елун :    суалар     :  к1елун 

      : кимерал за манияр…»:                        :                    :                 : 

  20: Кхьинрин к1валах      :   кхьин            : тамамарун  :                 : 

  21: Классдилай къеце к1е-:  суьгьбет        :  суьгьбетар :    --/--        : чирун 

      :лай эсерар                    :                       :                    :                  : 

22-23: Й.Къазакь. «Итим…»,: к1елун         :        к1елун  :   --/--         : чирун 

      : «Сибирдай кагъаз»      :                       :                    :                  :  

24-25: С.Сулейман. «Жува- :    --/--             :  --/--             :   --/--        :  --/-- 

      «кай…», «Дидедиз»,     :                        :                   :                 : 

       : «Веледдиз»                 :                       :                    :                 : 

  26 : А.Муталибов. «Ватан»:     --/--            :     --/--         :    --/--        : 

27-29:Къ.Межидов. «Уру-    :  к1елун          :      к1елун  :   --/--         : суьгьбет               

        : сатдин цуьк»              :                       :                    :                  : 

        30-32: М.Шихвердиев. «Рагъ:    к1елун        :  суьгьбетун :  гьялун     :  --/--    

         :къаршиламишзава»    :                        :                    :                 : 

  33   : Б.Салимов. «Ядигар»:   к1елун          :       к1елун  :  --/--          :  чирун 
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         34-35: И.Гусейнов.     :     к1елун         :        к1елун :   --/--         :  --/-- 

         :    «Рик1ин   к1усар» :                         :                   :                  : 

  36   : Кхьинрин к1валах     :    кхьин           : тамамарун :                   : 

  37   : Классдилай къеце к1е-: суьгьбет        : суьгьбетар :                   : 

         :лай эсерар                   :                        :                   :                   : 

38-40: А.Магьмудов. «Стхаяр»: к1елун        :         к1елун:  гьялун        : чирун 

41-42 : Жамидин. «Шурва»,   :   к1елун        : к1елун        :     --/--         :  --/-- 

          : «Масадаз ат1ай фур» :                       :                   :                   :   --/-- 

43-44 : А.Алем. «Херосима»  :  к1елун          : к1елун       :   --/--          : чирун 

45-46 :  М.Алпан. «Ирс», «Веси»: --/--            : --/--            :   --/--          :  --/-- 

  47    : Кхьинрин к1валах     : кхьин               : тамамарун :                  : 

   48   : Классдилай къеце к1е-:   суьгьбет       :суьгьбетар  :                  : 

          :лай эсеррай тарс          :                        :                   :                  : 

49-51 : М.Меликмамедов. «Зи:   к1елун          : к1елун       :   суалар     : чирун 

          :бахтуниз…», «Зи чил…»:                     :                   :                  : 

52-53 : П.Фатуллаева. «Цуьк»,  :   --/--             :    --/--         :    --/--         :     --/-- 

          : «Бубу»                           :                      :                  :                   : 

54-55 : Ф.Нагъиев. «Зи ч1ал»     :    --/--            :    --/--         :    --/--         :    --/-- 

  56    : Классдилай  къеце к1е-  :  суьгьбет      : суьгьбетар :    --/--         :   --/-- 

          :лай эсеррай тарс             :                      :                   :                   :  

  57    : Кхьинрин к1валах          : кхьин       :   тамамарун  :                  :   

  58  : Дагъустандин халкьарин: суьгьбет    : рик1ел хуьн   : суалар   : чирун 

        : литературайрикай          :                   :                       :             :           

59-60: Э.Къапиев. «Интурист-  :  к1елун      : суьгьбетун     : гьялун : чирун 

        :дихъ…», «Дагъда марф» :                   :                        :            : 

        :Пейзаж                            :тикрарун     : ишлемишун   : жагъурун: чирун 

  61  :Кхьинрин к1валах           : кхьин          : тамамарун     :             : 

  62  : Классдилай къеце к1е-   :  суьгьбет     : суьгьбетар      :             : 

        :лай эсерар                       :                    :                         :              :  

63-64: Р.Гьамзатов. «Лезгияр», : к1елун        : к1елун            : суалар  :   --/-- 
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         : «Дурнаяр»                      :                    :                        :             : 

   65  :М.Атабаев. «Зи асир»     :    --/--           :   --/--              :    --/--     :  --/-- 

   66  :Ю.Базутаев. «Маса жуьре:   --/--           :   --/--               :   --/--     :   --/-- 

         : марф», «Тарар»              :                     :                        :  гьялун :  --/--  

   67  : Классдилай къеце к1е-   :  тикрарун    : суьгьбетар     :    --/--     :  --/-- 

         :лай эсеррай тарс             :                     :                        :              : 

   68  : Йиса к1елай эсерар тик-:   тикрарун   :    тикрарун     :   --/--      :  --/-- 

         :рардай тарс                     :                     :                       :               : 

…………………………………………………………………………………………  

 

                                   б) Хайи литературадин тарсарин чешнеяр    

 

                                            1 - т а р с 

           Тарсунин тема: Хайи литература - халкьдин руьгьдин хазина. 

           Тарсунин мурадар: аялар хайи литература чирдай 

                                        къайдадин  гъавурда тун; 

                                        аялрик литература к1ан хьунин гьисс кутун: 

                                        литературадикай  программади истемишзавай 

                                        баянар гун;   

                                        тербия гун.   

     Тарсунин тадаракар: У1 классдин хрестоматия, программа, лезги зарийрин 

ктабар ва шикилар, картаяр, магнитофон, видеомагнитофон, кассетаяр. 

 

                                   Тарсунин финиф 

    Аялар милли музыкади, зарийрин ва алимрин шикилри ва камаллу гафари 

безетмишнавай классди, хъуьрез акъвазнавай муаллимди  къаршиламишда. 

    - Пакаман хийирар, чан балаяр! Зун къе, сад лагьай сентябрдиз, Чирвилерин 

суварин юкъуз, куьн У1 лагьай классда, хайи литературадин  сад лагьай тарсуна 

акваз гзаф шад я. Квез къенин югъ мубаракрай! - тебрикда муаллимди. Классда 

ц1ийи аялар ават1а, абурухъ алаз таниш жеда. - Куьн гатуз, заз такур пуд 
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вацран вахтунда, са кьилин ч1ехи хьанва, тамам жегьилар хьанва… Заз аквазва: 

диде-бубадиз жуьреба-жуьре куьмекар гана, куь гъилер, к1вачер, беденар 

къуватлу хьанва… Куьне хъсандаказ ял яна… Квез такур чкаяр акуна… Гила 

квевай хъсандаказ к1елизни жеда. 

      Класс тешкилда. Гьар са тарсуниз  к1вале амаз  гьазур хьун  адет тирди 

рик1ел хкида. Классда, мектебда, хуьре гьар са аялди вич, инсанджи хьиз, 

тухуда. Муаллимриз яб гуда, гайи тарс чирда, рик1ел хуьда, вик1егьдаказ жаваб 

гуда. 

      - Куьн гьихьтин аялар я? – хабар кьада. 

      - Чун акьуллу аялар я, - аялри чпиз У классда чирай гафар-жаваб  тикрарда. 

      Картадай гъвеч1и ва ч1ехи ватанар: Лезгистан, Дагъустан ва Урусат 

(Россия) къалурда. 

      - Чун гьар сад жуван диде-бубадиз,ь халкьдиз ва ватандиз вафалу хьана  

к1анда. 

      Аялри чеб вафалу жедайди къалурзавай жаваб  тикрарда  

     -  Куьне У1  классда  хайи литературадин тарсар, У классда гайи тарсар,  

къачур чирвилер фикирда кьуна, к1елзавай эсеррин  арада  алакъа авайди 

хиялда аваз, кьабулна ва чирна к1анда, - хрестоматия ва зарийрин ктабар 

къалурда 

      Алатай йисуз  хайи литературадикай къачур чирвилер  аялрин рик1ел   

хкида ва ц1ийи чирвилерихъ галк1урда. 

    Халкьдин мецин эсррикай ц1ийи малуматар гуда. Хрестоматияда авай 

суалриз жавабар жагъурда. 

   Аялри гьар тарсуна чпин  рахунрин ва кхьинрин ч1ал гегьеншарун лазим 

тирди тагькимда. 

   Халкьдиз хуш, диде-бубайриз чпин аялрик хьана к1анзавай  амалар ва хесетар  

(ачухвал, вафалувал, вик1егьвал, дуьзвал, жумартвал,  намуслувал ва мсб)    

халкьдиз так1ан амалриз ва хесетриз (ажузвал, мискьивал, намуссузвал, 

тапарарун, хаинвал ва мсб) акси эцигда. Ихьтин акси фикирар квай гафар 
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(синонимар-антонимар) аялрив жагъуриз ва абур квай къуша предложенияр 

туьк1уьриз тада.  

       Дагъустандин радиодин ва телевиденидин лезги редакцийрин 

программайрикай ва абурун гунурин вахтарикай суьгьбетда, квез яб гудат1а, 

квез килигдат1а лугьуда. 

     Магнитофондилай халкьдин манийриз яб гуда.  

     Аялриз класдилай къеце к1елна к1анзавай эсеррин ва ктабрин т1варар кьада, 

абурун сиягь тарсарин расписание алай кьулунал алк1урда. (Программада 

ганвай сиягьдик муаллимди вилик амаз чкадин шарт1ари истемишзавай 

дегишвилер кутада). 

       К1вализ тапшуругъар: У1 классдин хрестоматиядихъ галаз таниш хьухь; 

                                             сифте  гаф ва 1- кьил ачухзавай макъала к1ела; 

                                             абурухъ галай тапшуругъар тамамара; 

                                             ва суалриз жавабар жагъура;  

                                             зарийрин ктабар классдилай къеце к1елиз эгеч1; 

                                             халкьдин манияр к1ела.   

     Тарсунин нетижаяр кьада.   

     Малумарда: 

      -  Куьн, балаяр, шазандалай са йисан ч1ехи хьанва. У1 класда куьне гзаф 

к1елна, ч1ехи эсерар к1елна к1анзава. Программади ва Россиядин 

Федерациядин къанунди – ФГОС-ри гьак1 истемишзава. 

     Литературадин 2-тарсуна чна халкьдин манийрикай   суьгьбетарда. Куьн 

ц1ийи тарсуниз, алатай йисуз хьиз, хрестоматиядай  ва маса ктабрай гьазур 

хьухь.  

    За, куь чирвилериз килигна, къиметар эцигда, - аялри сад лагьай тарсуна 

къазанмишай къиметар лугьуда.           

 

                                    2 - т а р с 

           Тарсунин тема:  Халкьдин манияр. 

           Тарсунин мурадар: халкьдин мецин эсеррикай малуматар гун;  
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                                         халкьдин манийрин жуьреяр чирун; 

                                         адетрихъ алаз алакъалу манияр к1елиз чирун; 

                                         къадим манийрин мана ачухарун; 

                                         ц1ийи манийрикай баянар гун; 

                                         ц1ийи гафар ва ибараяр чирун; 

                                         тербия гун. 

           Тарсунин тадаракар: хрестоматия, халкьдин манийрин к1ват1алар, 

магнитофон, кассета. 

                                  Тарсунин финиф 

      Аялри манитофондилай халкьдин манийриз яб гуда. (Абуруз  Рагьимат 

Гьажиевади, Дуьрия Рагьимовади, Айдунбег Камилова, Фаризат Зейналовади, 

Керим Камилова… лугьузвай манийри лезет гуда). 

     Манияр муаллимди ва я дикторди к1елда.  

     - Чпин темадиз, мана-метлебдиз килигна, - малумарда муаллимди, - манияр  

ихьтинбур жеда: лайлаяр, рагъ ва я марф т1алабзавайбур, мехъер 

мубаракзавайбур, муьгьуьббатдинбур, тарихдинбур, къагьриманвилинбур,  

ясдинбур ва масабур. 

     Манир аялри, чешне фикирда аваз, к1елда. 

     К1елай  манийриз талукь мисалар гъида. 

     Куьгьне ва четин гафарин (барка, гъуц, дегьек, зиндан,  к1ат1, минар,  

уфтан) мана ачухарда. 

    Тарихдин ва къагьриманвилин манияр к1елда. 

    Тарихдин манийрикай рахадайла, Гьажи Давудакай суьгьбетда. Омар 

Гьуьсейнован «Гьажи Давул» шиир (адакай мани хьанва, гьава комлозитор  

М.Гьуьсейнова туьк1уьрна) к1елда: 

                                 Азадвални садвал халкьдиз, 

                                 Нефес, рик1 хьиз, герек ч. 

                                 Тарихди чин тагай халкьар, 

                                 Ери-бине тахьай халкьар, 

                                 Валлагь, чархи-фелек я. 
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                                 Жуван Ватан жува хвена 

                                 К1анзавайди я, гьелбет. 

                                 Ак1 тахьайт1а, к1еве гьатда,  

                                 Мурадарни  геже гьатда, 

                                 Чк1ида гьак чи миллет. 

 

                                  Лезги чилин намуслу хва, 

                                  Гьажи Давуд, гьинва вун?! 

                                 Вахт атанва хкаждай сес, 

                                 Халкь агуддай ватанперес,  

                                 Вал вил ала зава чун!                         

                          

                                                     

 

 

     К1вализ тапшуругъар: халкьдин манияр к1ела; 

                                          манийрикай малуматар к1ела;   

                                          абурун мана-метлеб ва жуьреяр рик1ел хуьх; 

                                          халкьдин махар к1ела; 

                                          ц1ийи гафар ва ибараяр чира. 

     Тарсунин нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда. 

     Малумарда: 

       - Нубатдин  кьве тарс  махарикай жеда.    

   

                                        3 - т а р с 

           Тарсунин тема: «Гьуьлуьн шив». Мах. 

           Тарсунин мурадар: «Гьуьлуьн шив» мах устаддаказ к1елиз 

                                         ва суьгьбетиз чирун; 
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                                         махунин манадиз ва метлебдиз фикир гун; 

                                         игитрин къаматар ачуарун;       

                                         махунин жуьре тайинарун; 

                                         махуниз талукь шикилар ч1уугун; 

                                         ч1ал гегьеншарун; 

                                         тербия гун. 

             Тарсунин тадаракар:  хрестоматия, махарин к1ват1алар, махариз талукь 

шикилар (абур алатай йисара аялри ч1угунвайбур хьун мумкин я).  

 

                                   Тарсунин финиф 

         Тарсунин тема малумарда: «Гьуьлуьн шив». Мах. 

        - Лезги халкьдин махар чна У классда к1елнай. Абур гьибур тир? 

        - «Пачагь хьайи яц»… - рик1ел хкида аялри. 

        - Мах гьихьтин эсердиз лугьуда? 

        Муаллимди, аялрин жавабдин куьруьвилиз  ва я  яргъивилиз килиг тавуна, 

лугьуда: 

       - Эхь, мах - суьгьбетдин къайдада туьк1уьрнавай, яшайишдикай 

суьгьбетзавай,  дерин мана ва  метлеб авай, гуьзел, яб гуз, к1елиз ашкъи 

къведай  халкьдин мецин куьруь эсер я. 

      Махарикай малуматар У1 классдин хрестоматиядани  кхьенва, абур куьне 

к1валера к1елда. 

     Къе чун «Гьуьлуьн шив» махуникай рахада. Ам куьне, заз чиз, к1елнава. 

«Гьуьлуьн шив»  нивай куьрелди суьгьбетиз жеда? 

    Тамам жаваб са шумуд аялдин суьгьбетрикай ибарат жеда. 

     Махунин ч1укар сифте муаллимди, ахпа аялри к1елда. 

     Четин гафарин ва ибарайрин (бижгъер, булут, гурлу зуьрнеяр,  кефлудаказ 

хъфин, кьавал, реаят, юргъун) мана ачухарда. 

    «Гьуьлуьн шив»  суьгьуьрдин мах тирди тайинарда. 

    Махуникай аялрин чпин фикирар лугьуда. 
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    Абуру чпиз чидай суьгьуьрдин махарин т1варар кьада ва куьрелди 

суьгьбетда. 

            К1вализ тапшуругъар: «Гьуьлуьн шив» мах устаддаказ 

                                                 к1елиз ва суьгьбетиз чира; 

                                                 махуниз талукь 2-3 шикил ч1угу; 

                                                 ц1ийи гафар гафарганда кхьихь 

                                                 ва абарун  мана чира.                                              

        Алатай тарсуна гайи тапшуругъар тамамарайвал ахтармишда. 

        Нетижаяр кьада. 

        Къиметар эцигда.                                             

                                     4 - т а р с 

            Тарсунин тема: «Акьуллу данарбан». Мах. 

            Тарсунин мурадар: мах устаддаказ к1елиз ва суьгьбетиз чирун; 

                                           адан мана-метлеб аннамишун;   

                                           аялрин ч1ал гегьеншарун;  

                                           тербия гун. 

            Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур.    

   

                                     Тарсунин финиф  

            Тарсунин тема малумарда. 

            «Акьуллу данарбан» мах, «Гьуьлуьн шив» мах чирай методика вилив 

хвена, к1елда ва суьгьбетиз чирда. 

            Хрестоматияда авай суалриз жаваб гуда. 

            Аялриз цийи гафар ва ибараяр (ваба, вилаят, назир, везир, мерехес, 

чахмах) чирда.  

           Абур кваз  аялрив предложенияр туьк1уьриз,  жуван жавабра ва 

суьгьбетда ц1ийи гафар ишлемишиз  тада. 

      Махарикай алава малуматар гуда. 

       К1вализ тапшуругъар:  «Акьуллу данарбан» мах 

                                             к1елиз ва суьгьбетиз чира;   
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                                             ц1ийи гафар  гафарганра кхьихь ва  

                                             абурун мана чира; 

                                             хрестоматияда къалурнавай суалриз  жавабар гана, 

                                             жува-жуваз къимет эциг; 

                                             лезги халкьдин векилрин - Советрин Союздин 

                                             Игитрин т1варар хуралай чира. 

       Нетижаяр кьада. 

       Къиметар эцигда. 

       Малумарда: 

       - Гуьгъуьнин тарсуна куьне изложение кхьида.      

                                                         

                                    5 - т а р с 

             Тарсунин тема: Изложение. 

           Изложение патал текс муаллимди винидихъ къалурнавай к1ват1алдай ва 

маса чешмейрай хкяда ва гьазурда. 

       Аялри изложение кхьида. 

     Эхирдай муаллимди малумарда: 

       - Нубатдин тарсара чна Х.Тагьиран «Балашан зиянкар кац»  мах чирда.  

Мах к1вале к1елна, куьн гьазур хьайит1а, хъсан жеда. (Ихьтин теклифди 

аялрин патай ихтибарвал ва иштираквал  арадал гъизва, хкажзава).   

 

                                    6 - т а р с 

         Тарсунин тема: Х.Тагьир. «Балашан зиянкар кац». 

         Тарсунин мурадар: «Балашан зиянкар кац» мах 

                                        к1елиз ва суьгьбетиз чирун; 

                                        махунин мана ва метлеб аннамишун; 

                                        аялрин ч1ал гегьеншарун;   

                                        тербия гун. 

         Тарсунин тадаракар:  хрестоматия, Х.Тагьиран ктабар ва шикилар, 

магнитофон, кассета. 
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                               Тарсунин финиф   

       Аялар безетмишнавай классди (кабинетди) къаршиламишда.                                  

     Муаллимди аялрин рик1ел  Х.Тагьиракай У классда чир хьайи малуматар  ва 

адан эсерар хкана, давамарда: 

     - Хуьруьг Тагьир, - лугьуда, - халкьдин арадай акъатнавай, халкьдин дерди-

гьалдикай хабар кьазвай, абурукай вичин эсерар кхьизвай, еке алакьунар авай  

зари-шаир хьана, - вичин суьгьбетдик  муаллимди са шумуд делил, фикир, 

хьайи дуьшуьш кутада. 

     Месела: 

     * Х.Тагьиран эсерар («Ватан», «Дидедиз», «Самур», «Москва», «Багълара», 

«Ахцегьар» ва мсб.) акьван хъуьтуьлдаказ, гуьзелдаказ, халкьдин девлетлу 

ч1алал кхьенва хьи, абур гьар садаз манидалди лугьуз к1ан жезва. Гьавиляй 

Х.Тагьиран шиирар, хкетар ва поэмаяр чи т1вар-ван авай лезги, рутул, ц1ахур 

ва маса ашукьри: Ашукь Аскерхана, Ашукь Абдула, Ашукь Садуллагьа, Ашукь 

Жамисаба, Ашукь Сакита ва мсб, ч1ехи манидао Рагьимат Гьажиевади 

лугьудай. Шаирдин ч1алар алай девирдин ашукьри ва манидарри сегьнедилай, 

радиодай ва телевизордай лугьузва.  

      * Хуьруьг Тагьир фадлай ч1ехи шаирдиз, милли литературадин дестекдиз-

классикдиз элкъвенва. 

      * 2015-йисуз (им Литературадин йис тир) Магьакъалада, Котрован 

т1варунихъ галай куьчеда авай багъда Хуьруьг Тагьираз гуьмбет эцигна. Ам 

туьк1уьрайди художник-скульптор  Агьмад Адилов я. (Инал алава ийиз жеда: 

А.Адилова зарийриз гуьмбетар гьазурзава: ада алатай йисара  Алибег 

Фетягьоваз ва Жамидин Гьажимурадоваз туьк1уьрай ивирар Цмурдал ва 

Миграгъа эцигнава). 

     * Шаир дидедиз хайидалай  инихъ  125 йис тамам жезва. И вакъиадиз чунни, 

чи  классни, гьазур хьана к1анда. Квевай, месела, «Х.Тагьиран шиирар нивай 

лап хъсандаказ к1елиз жеда?» гьуьжетра-конкурсда  иштиракиз жеда. Жедани? 

«Эхь!» ят1а, гьазур хьухь! 
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     * Шаирар кьет1ен алакьунар авай, т1ебиатди  пай ганвай инсанар я. 

Шаирвал  квай инсандикай  фикирар зари Максим Алимова лагьана. Ада, рик1е 

вичин буба, Дагъустандин халкьдин шаир, Хуьруьг Тагьир аваз,  лагьай гафар 

чна агъадихъ тикрарзава:  

        «Шаирар рекьин тийидай инсанар я, и кар фадлай инихъ субут хьанва. 

Шаир мани я. Мани  рекьидайди туш. Жанлу лувар квай  мани анжах цавун 

аршда жеда. Нивай лугьуз жеда: «Етим Эмин кьенва?» Садавайни. Нивай 

лугьуз жеда: «Ст1ал Сулейман кьенва?» Садавайни. Абур чи рк1ера, чи 

фикирра  яшамиш жезва. 

      Шаирвал - им жагъин тийидай бахт я. Жуван т1вар, жуван ч1алар ва крар 

инсанрин рик1ера, кьилера амукьун  зурба кар я.  Гьелбетда, ик1 хьун паталди 

чарасуз са  шарт1 герек я: амни шаирвилин алакьун я!  Рагьметлу Сулейман 

бубади лагьайвал, «шаирдин гафар, адан манияр мумадин  к1вачер квайбур ваъ, 

ракьун лувар квайбур хьана к1анда, герек а луваривай шаир хкажна, дуьньяда 

къекъуьриз жен» («Самур», 2013, № 3, 37-ч.). 

      «Балашан зиянкар кац» мах муаллимди ва я дикторди к1елда: 

                                 За квез гуда са хабар: 

                                 Балаш лугьур кас хьана.  

                                 Пара зурба зиянкар 

                                 Вичихъни са кац хьана…                              

       Мах аялри, чешне фикирда аваз, к1елда. 

       Четин гафарин (зиянкар, какул, купашман, лит, муьнуьгъ)  мана ачухарда. 

        К1вализ тапшуругъар: Х.Тагьиракай малуматар чира; 

                                            «Балашан зиянкар кац» мах устаддаказ 

                                            к1елиз ва суьгьбетиз чира;   

                                            махуниз талукь 2-3 шикил ч1угу;  

                                            ваз четин тушт1а,  махунин сифте пуд куплет  

                                            хуралай чира. 

        Нетижаяр кьада. 

        Къиметар эцигда. 
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        Алатай тарсуна кхьей изложенидин къиметар малумарда ва дафтарар пай 

хъийида. К1валера гьар сад жуван к1валахдиз ва асухнавай гъалат1риз 

дикъетдиди килигун тапшурмишда. 

 

                                   7 - т а р с 

         Тарсунин тема: Х.Тагьир. «Балашан зиянкар кац». 

         Тарсунин мурадар: «Балашан зиянкар кац» мах  устаддаказ 

                                         к1елиз ва суьгьбетиз чирун; 

                                         ам литературадин мах тирди тайинарун; 

                                         мах кхьенвай ч1алаз фикир гун; 

                                         махунин ритм тайинарун;  

                                         рифмаяр  жагъурун; 

                                         махунин кьилин мана чирун; 

                                         ц1ийи думанар чирун; 

                                         тербия гун. 

          Тарсунин тадаракар:  алатай тарсуна ишлемишайбур, ТСО (техникадин 

алатар мектеба авай шарт1ариз килигна, ишлемишда). 

 

                                    Тарсунин финиф   

         К1вализ гайи тапшуругъар тамамарнавайвал ахтармишда. 

       Хрестоматиядай  ритмадиз ва рифмадиз талукь малуматар к1елда. 

        Ц1ийи думанар:  ритм, рифма чирда.  

        Аялрив махунин  ритм тайинариз   ва  рифмаяр  жагъуриз тада.  

        Махунин кьилин фикир тайинарда. Ам ачухдаказ къалурун патал 

эхиримжи куплет к1елда: 

 

                                            Гьар гьи касдин эгера 

                                            Пис крарал рик1 жеди, 

                                            Гьич са шакни авачиз, 

                                            Адан эхир ик1 жеди.  
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       - Насигьат квай эхир мад гьихьтин эсеррихъ жеда? - жузунда муаллимди. 

       - Баснидихъ, - лугьун мумкин я. 

       - Дуьз.  

      У классда к1елай баснияр  Гь.Ц1адасадин ва Гь. Жамидинан,  газетрай 

малум Касум Фаталиеван ва  Иззет Шерифован баснияр  рик1ел хкида. 

        - Жамидинан «Чинерар» шиирдихъ  гьахьтин эхир гала: «Чинерар авай 

зат1ар туш, абур авам инсанрин гафар я», - лугьуда аялри. 

        Хрестоматияда  авай суалриз жавабар гуда, тапшуругъар тамамарда. 

        Кациз авур зулумрал  аялар рази яни, тушни тайинарда. 

        Инсандин хъсан ва пис амалрикай, хесетрикай, гьерекатрикай  рахада. 

Угъривал авун, тапар авун, алцурар авун, хаинал авун, фитне авун - ибур лап 

ч1уру, бубайри негьнавай, чнани негьзавай   амалар, хесетар  тирди 

тестикьарда.  

       Абуруз талукь мисалар гъида. 

 

       К1вализ тапшуругъар:  «Балашан зиянкар кац» махуникай 

                                            жуван фикир куьрелди  кхьихь; 

                                            махунин эхиримжи куплет хуралай чира; 

                                            жуван гафарган тикрар ая. 

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда.  

      Малумарда:  

        - Нубатдин тарс Куьчхуьр Саидакай жеда.      

 

                                   8 - т а р с 

       Тарсунин тема: Кь.Саид. «Душман ханариз». 

       Тарсунин мурадар: хайи литературадин тарихдикай малуматар гун; 

                                      Кь.Саидакай авай чирвилер гегьеншарун; 

                                      «Душман ханариз» шиир устаддаказ к1елиз чирун;  

                                      ч1ал гегьеншарун;  
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                                       тербия гун. 

      Тарсунин тадаракар: хрестоматия, Кь.Саидан ктабар ва шикилар, 

магнитофон, кассета. 

                                  Тарсунин финиф  

     Аялар классда (кабинетда) дикторди магнитфондилай к1елзавай «Чубарук» 

шиирди (ават1а - маниди) къаршиламишда. 

    - Вувв, им Кьуьчхуьр Саидан «Чубарук» шиир я хьи?! - тажуб жеда аялар. 

    - Эхь, им куьне шаз У классда к1елай шиир… Ингье, и касди, - муаллимди  

заридин шикил къалурда, - идалай тахминан  320 йис вилик кхьей гуьзел ч1ал! 

     Ихьтин рекъемди аялрин итижлувал артухарда. 

    - За квез лагьанай: чи милли литературадихъ еке тарих ава. Ингье, и ктабда, - 

«Лезги зарияр» куьмекчи ктаб къалурда, - чи алпарин,яни къадим лезгийрин сад 

лагьай зарияр,  Дасхуьруьнви Маисейни Алпан Давакь, У11 асирда (са асир 

1000 йис я), яни 1400 йис вилик, яшамиш хьана. Чав абуру  къадим лезги 

ч1алал кхьей эсерар, ктабар агакьнава. 

      ХУ111-Х1Х асирдин литературадикай малуматар гуда. 

      Кь.Саидакай суьгьбетда. 

      «Душман ханариз» шиир устаддаказ к1елда, ам  аялриз гьак1 к1елиз чирда. 

      Куьгьне ва четин гафарин гъавурда твада. 

      К1вализ тапшуругъар: милли литературадин тарихдикай малуматар чира; 

                                           Кь.Саидан уьмуьрдикай текст к1ела; 

                                           «Душман ханариз» шиир устаддказ к1елиз чира. 

       Нетижаяр кьада. 

       Къиметар эцигда. 

       Малумарда: 

         - Нубатдин тарсуна чна  т1ебиатдин шкилдай сочинение кхьида.                 

       

                                    9 - т а р с 

        Тарсунин тема:   Шикилдай сочинение. 

                  ялри т1ебиатдин шикилдай сочинение кхьида. 
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       Эхирдай малумарда: 

          - Нубатдин тарс «Кард» ва «Самур» журналрай, «Лезги газетдай»  к1елай 

эсеррикай жеда. Гьазур хьухь. 

 

                                   10 - т а р с 

       Тарсунин тема:   Классдилай къеце к1елай эсеррикай суьгьбет.         

    Аялрикай ни вуч эсер, ктаб к1елна1а, тайинарда, абурукай суьгьбетарда.   

     У-классда к1елай эсерар рик1ел хкида, абурукай яз  Н.Шихнебиеван 

«Дидедин гьарай….» гьикаядин т1варни кьада. Аялрин вилик са  шумуд суал  

эцигда: 

       *Алатай са йисан вахтунда дуьнядин гьалар  гьик1 дегиш хьана? 

       *Кьибледихъай  ИГИЛ-дин таъсир амани? 

       *Куьне Н.Шихнебиеван гьикаядиз гьихьтин къимет ганай?  

      К1вализ тапшуругъ: «Кард» ва «Самур» журналрай Ханбиче Хаметовадин 

шиирар к1ела. 

     Нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда. 

     Малумарда: 

    - Нубатдин тарсар Етим Эминан эсеррикай жеда. 

 

                                             1 1 - т а р с 

            Тарсунин тема: Етим Эмин. «Дуьнядиз».  

            Тарсунин мурадар: Е.Эминан уьмуьрдикай ва яратмишунрикай  

                                          гегьенш малуматар гун; 

                                          «Дуьнядиз» шиир к1елиз ва аннамишиз чирун; 

                                          ч1ал гегьеншарун; 

                                          тербия гун. 

             Тарсунин тадаракар: хрестоматия, Е.Эминан ктабар ва шикилар, 

магнитофон, кассета. 
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                                    Тарсунин финиф  

     Аялри У классда Е.Эминан уьмуьрдикай ва яратмишунрикай къачур  

чирвилер рик1ел  хкида. 

     Гегьенш малуматар, чирвилер гуда: хрестоматияда авай текст ишлемишда. 

Шаирдин рик1 алай булах Хтумрин булах тирди малумарда. Лезги булахрикай 

суьгьбетда. 

    Е.Эмин  шаир-философ, яни  камаллу ч1алар кхьей, инсанриз  акьуллу 

насигьатар гайи ва гиланни вичин эсерралди гузвай, яшайишдикай ва 

дуьнядикай веревирдердай  кас хьайиди  лугьуда.  

   «Дуьнядиз» шиир муаллимди ва я дикторди магнитофодилай к1елда. 

   Четин гафарин (гъафил, мадара, фана, фугъара) гъавурда твада, У классда 

чирайбур тикрар хъийида. 

    Шиир аялри к1елда. 

    Е.Эминакай ч1ехи алимри ва зарийри (С.Сулеймана, Р.Гьамзатова, 

Е.Къапиева ва мсб) лагьай гафар к1елда. 

    Шаирдин ирссагьибрикай суьгьбетда:      

   - Мукьвара басмадай  «Етим Эминан несилрин ирс» т1вар алай ктаб акъатна, -  

малумарда муаллимди. -  Ам  кьуд паюникай ибарат я, сад лагьай паюна  Эсли 

бадедин шиирар ганва. За квез, аялар, адан са шиир к1елда… Кьуд лагьай 

паюна лезги, дагъустанви, урус алимри ва зарири (Ст1ал Сулеймана,  Эффенди 

Къапиева, Мегьамед Гьажиева, Назир Агьмедова ва мсб) Етим Эминакай, адан 

яратмишунрикай  лагьанвай фикирар ва шаирри (Сажидин Саидгьасанова, Азиз 

Мирзебегова, Абдуселим Исмаилова, Хазран Кьасумова  ва мсб) бахшнавай 

шиирар ганва.  

       Четин гафарин гъавурда твада. 

      Аялар сад-кьве алимдин фикирдихъ ва шаирдин шиирдихъ галаз танишариз 

жеда. 

      Аялриз Е.Эминакай ва адан яратмишунрикай авай фикирар чирда.  

     К1вализ тапшуругъар:  Е.Эминакай малуматар к1ела; 

                                           «Дуьнядиз» шиир хуралай чира. 
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     Нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда.   

                                    

                                    1 2 - т а р с 

               Тарсунин тема: Е.Эмин.  «Дуьня гьей!».     

               Тарсунин мурадар:  аялрин чирвилер ахтармишун; 

                                            «Дуьня гьей!»  шиир устаддаказ к1елиз чирун; 

                                             ч1ал гегьеншарун;    

                                             тербия гун. 

              Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур. 

 

                                       Тарсунин финиф   

      Етим Эминакай, Хтумрин булахдин кьилихъ ацукьна, дуьнядикай  

хияларзавай шаирдикай, суьгьбет давамарда. 

     Аялрив «Дуьньядиз» шиир хуралай к1елиз тада. 

     «Дуьня гьей!» шиир муаллимди ва я дикторди магнитофондилай устаддаказ 

к1елда.   

     Четин гафарин ва ибарарин (ат1лас, дере, диба, халиф ва мсб)  гъавурда 

твада.  

     Шиир аялри устаддаказ к1елиз чирда.  

     Хрестоматияда ганва тест гьялда. 

     Еминан шиирра дуьшуьш жезвай куьгьне  ва нугъатдин гафар литературадин 

ч1алав гекъигда. 

     Алатай тарсуна к1вализ гайи тапшуругъ кьилиз акъуднава гьал ахтармишда. 

     К1вализ тапшуругъар:  «Дуьня гьей!» шиир устаддаказ к1елиз чира; 

                                            Алай девирдин дуьньядикай жуван фикирар кхьихь; 

                                            ц1ийи гафар ва ибараяр чира.    

     Нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда. 

     Малумарда: 
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     - Нубатдин тарсар зари  Миграгъ Мардалидин шииррикай жеда.                       

 

                                   1 3 - т а р с 

           Тарсунин тема: Миграгъ Мардали. «Етимдикай». 

           Тарсунин мурадар: М.Мардалидикай малуматар гун;  

                                         «Етимдикай» шиир к1елиз чирун; 

                                       инсандикай мисалар чирун; 

                                       тербия гун.   

          Тарсунин тадаракар: хрестоматия, М.Мардалидин шиирар ва шикил, 

ТСО. 

 

                                    Тарсунин финиф  

       Тарсунин тема малумарда: «Лезги зарияр» ктабдай Миграгъ Мардалидикай 

малуммар к1елда ва шикил къалурда.  

      Шаирдин  шикил ч1угун хъувурди художник Муталиб Муталибов тирди 

лугьуда. (М.Муталибова, бине Рутул райондин Агъа Кат1рух  хуьряй  тир  

художникди,  алай вахтунда «Кард»  журнал безетмишзава). 

       Муаллимди зари М.М арадидикай суьгьбетьда. 

      Аялри М.Мардалидикай малуматар к1елда. 

     Абур 2014-йисуз пуд мирагъви заридин: Къемеран, Сфи-эфендидин  ва 

Мардалидин шииррин санал акъуднавай «Рик1елай тефидай манияр» 

к1ват1алдихъ галаз танишарда.  

     «Етимдикай» шиир сифте муаллимди, ахпа аялри к1елда. 

     Четин ибарайрин (бармакдин к1ук1 акъатун,  са сив фу, чиликай мес хьун, 

цавукай яргъан хьун)  гъавурда твада. 

     Шиир халкь рахадай жуьреда теснифнавайди къейдда. 

     Ам аялри, ацукьай чкадал  жува-жувакди к1елна, хуралай чирда. 

     Етимрикай чи уьлкведа гьихьтин къайгъударвал ийизват1а суьгьбетда. 

      Аялрин фонд авайди малумарда. 
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     Инсанриз хас хесетар: мердвал,  мергьяматлувал, регьимлувал, жумартвал… 

вини дережадин лишанар тирди къейдда. 

    К1вализ тапшуругъар: М.Мардалидикай малуматар к1ела; 

                                         «Етимдикай» шиир хуралай чира; 

                                          са мергьяматлу   инсандикай куьруь  

                                          суьгьбет кхьихь. 

     Нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда.                           

                                   1 4 - т а р с    

          Тарсунин тема: М.Мардали. «Шагь дагъдиз».   

          Тарсунин мурадар: «Шагь дагъдиз» шиир к1елиз ва аннамишиз чирун; 

                                         ч1ал гегьеншарун;  

                                           тербия гунн. 

        Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур. 

 

                                   Тарсунин финиф   

        Аялрин чирвилер ахтармишда: абуру М.Мардалидикай суьгьбетда ва 

«Етимдикай» шиир хуралай к1елда.  

        Мергьяматлу инсандикай кхьенвай гьикая к1елда.    

       Куьгьне гафарин ва ибарайрин мана ачухарда. 

       «Шабуз дагъдиз шиир муаллимди к1елда Адалай чешне къачуна, шиир 

аялри к1елда. 

        Шиирдин мана аннамишда: шаирди зулумдиз акси экъеч1униз эвер 

гузвайди къейдда.  

       Четин гафарин (буз, бягьс, женг, такабур, уьтквем)  мана ачухарда.   

        Азадвиликай мисалар рик1ел хкида. 

        К1вализ тапшуругъар: «Шалбуз дагъдиз» шиир устаддаказ к1елиз чира; 

                                              азадвиликай вад мисал кхьихь; 

                                              ч1ал гегьеншара; 

                                              лезги дагъларин шикилар ч1угу. 
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       Нетижаяр кьада. 

       Къиметар эцигда. 

       Малумарда: 

       - Нубатдин тарс Кесиб Абдулагьакай жеда.    

  

                                     1 5 - т а р с     

         Тарсунин тема: Кесиб Абдуллагь. «Чир хьанайт1а к1елиз-кхьиз».  

         Тарсунин мурадар:  К.Абдулагьан уьмуьрдикай ва яратмишшунрикай 

                                        куьруь малуматар чирун;  

                                        «Чир хьанайт1а к1ел-кхьин»    шиир 

                                        к1елиз ва аннамишиз чирун; 

                                        ч1ал гегьеншарун; 

                                        тербия гунн. 

           Тарсунин тадаракар: хрестоматия, К.Абдулагьан шиирар ва ктаб, 

шикилар, ТСО. 

    

                              Тарсунин финиф  

     Тарсунин тема малумарда.  

     Муаллимди зари Саруханов  Абдуллагьан  (ада вичиз лак1абвиле   Кесиб гаф 

къачунай) уьмуьрдикай ва яратмишунрикай суьгьбетда.   

     Муаллимди Кесиб Абдуллагьан «Чир хьанайт1а к1ел-кхьин»  шиир 

устаддаказ к1елда. 

   Четин гафарин (алим,  зай, илим, къуччагъ, нямет, сенят, сеняткар) мана 

ачухарда, гафарганра кхьиз тада. 

    Шиир аялри, чешне фикирда аваз, к1елда. 

    Шиирдин мана аннамишун патал  аялрив хрестоматияда авай суалриз 

жавабар гуз тада.  

    К1ел-кхьинихъ гьихьтин къуват ават1а,  хуьруьн, райондин ва республикадин 

тарихдай мисалар гъана, къалурда. 

   К1вализ тапшуругъар: К.Абдулагьакай малуматар к1ела; 
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                                        «Чир хьанайт1а к1ел-кхьин» шиир к1елиз чира; 

                                           ч1ал гегьеншара.   

   К1вализ гайи тапшуругъар гьик1 тамамарнат1а ахтармишда. 

   Нетижаяр кьада. 

   Киметар эцигда. 

   Эхирдай малумарда: 

    - Нубатдин тарсуна куьне изложение кхьида. 

 

                              1 6 -  т а р с 

         Тарсунин тема: Изложение. 

         Изложение кхьин патал  текст муаллимди хкяда.   

       Аялри изложение кхьида.  

       Тарсунин эхирдай малумарда: 

        - Нубатдин тарсуна куьне изложенида ахъайнавай гъалат1рин винел 

к1валахда. (Ихьтин тарс чара тавурт1а, аялривай гъалат1рин винел лазимдаказ 

к1валах жедач). 

 

                              1 7 - т а р с 

         Тарсунин тема: Гъалат1рин винел к1валах. 

         Тарсунин мурадар: аялар чпин гъалат1рин гъавурда тун; 

                                      гъалат1ар квачиз кхьиз вердишарун; 

                                      михьидаказ кхьиз вердишарун. 

 

                           Тарсунин финиф 

       Аялриз нубатдин изложенидай атанвай къиметар малумарда. 

       Изложенияр авай дафатар пай хъийида. 

       Гъалат1рин винел к1валахда. 

       Нетижаяр кьада. 

       Тарсунин эхирдай малумарда: 
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       - Нубатдин тарсуна чна  Дагъустандин Х1Х асирдин литературадикай 

суьгьбетда, даргийрин шаир Омаран Батираян шиирар к1елда.             

                                            

                                      1 8 - т а р с 

        Тарсунин тема: У.Батирай. «Къаварални кимерал за манияр лагьанай». 

        Тарсунин мурадар: Дагъустандин халкьарин Х1Х асирдин 

                                      литературадикай малуматар гун; 

                                      Умаран Батираян шиирар к1елун; 

                                      чирвилер гегьеншарун; 

                                      ч1ал гегьеншарун; 

                                      тербия гун. 

        Тарсунин тадаракар: хрестоматия, У.Батираян шиирар ва шикил, 

Дагъустандин зарийрин ктабар, ТСО. 

 

                                  Тарсунин финиф 

     Дагъустандин халкьарин Х1Х асирдин литературадикай, адан алакьунар 

авай векилрикай (Етим Эмин, Алкьвадар Гьасан, Умаран Батирай, Йирчи 

Къазакь,  Магьмуд  ва мсб) чирвилер гуда. 

    Даргийрин зари Умаран Батираян уьмуьрдикай ва яратмишунрика 

суьгьбетда. Хретоматияда авай суалрикай менфят къачуда. 

    «Къаварални кимерал за манияр лагьанай» шиир устаддаказ к1елда. 

    Четин гафарин ва ибарайрин (буьндуьгуьр, гурбагур, жерме, дамазлух, седеф, 

т1ун, шамхал) мана ачухарда. 

     Шиир, чешне фикирда аваз, аялри к1елда.  

     Дагъустандин халкьарин стхавиликай ва дуствиликай суьгьбетарда. 

    Дуствиликай мисалар рик1ел хкида. 

             К1вализ тапшуругъар: У.Батираян уьмуьрдин рехъ чира; 

                                                  «Къаварални кимерал…» шиир  

                                                  устаддаказ к1елиз чира; 

                                                  ч1ал девлетлу ая; 
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                                                  чи халкьарин дуствиликай са суьгьбет гьазур ая. 

       Нетижаяр кьада. 

       Къиметар эцигда.  

   

                                    1 9 - т а р с   

         Тарсунин тема: У.Батирай. «Къаварални кимерал…» 

        Тарсунин мурадар: Х1Х асирда Дагъустандин зарийри чпин 

                                     эсерар ятармишзавай шарт1ар аннамишун;  

                                     У.Батираян шиирар устаддаказ к1елиз чирун; 

                                     ч1ал гегьеншарун; 

                                     тербия гун. 

       Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур ва  ТСО. 

 

                                   Тарсунин финиф 

      Х1Х асирдин зарийри чпин эсерар ятармишай шарт1арикай суьгьбет 

      У.Батияран «Къаварални кимерал за манияр лагьанай» шиирдин кьилин 

мана аннамишун. 

       Шиирдин ритмадин ва рифмайрин винел к1валах. 

       Ц1ийи гафар чирун. 

       Дуствиликай суьгьбетриз яб гуда. 

      К1вализ тапшуругъар:  «Къаварални кимерал…» шиир 

                                             устаддаказ к1елиз чира; 

                                             ваз бегенмиш кьве куплет хуралай чира. 

  Нетижаяр кьада. 

  Къиметар эцигда. 

  Малумарда: 

      - Нубатдин тарсуна куьне шикилдай сочинение кхьида.     

                              

                                 2 0 - т а р с   

          Тарсунин тема: Шикилдай сочинение. 
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                          Шикил муаллимди хкяда. 

      Аялри сочинение кхьида. 

     Муалимди эхирдай малумарда: 

    - Нубатдин тарсуна куьне  классдилай  къеце к1елай эсеррикай суьгьбетарда.            

                              

                                     2 1 - т а р с 

          Тарсунин тема: Классдилай къеце к1елай эсеррикай суьгьбетар.    

       «Лезги газетдин», «Кард» ва «Самур» журналрин чинриз акъатзавай, 

муаллимди теклифна, аялри к1елай эсеррикай суьгьбетарда. 

       К1елзавай эсеррин къурулушдиз, жанрдиз ва художественный 

кьет1енвилериз фикир гуда. 

      Аялриз ц1ийи жанрайрин эсерар чир жеда. Месела, абурал Саират 

Агьмедпашаевадин,  Гьуьсейн Рамазанован ва маса шаиррин ктабра  адетбур 

тушир хьтин, 4 ц1арц1икай ибарат,  дерин фикир-фагьум квай,  рубаи лугьудай 

шиирар дуьшуьш хьанва. 

      

     Муаллимди аялриз   Гьуьсейн Рамазанован рубаийриз («Лезги газет», 2015-

йисан 12-ноябрь)  яб гун теклифда: 

 

                                         Ц1иргъинавай хипер хьиз,  

                                         Фикирар къвез, епер хьиз. 

                                          Ихтилатрал къвезва пеш,   

                                          Фейи йисан эзбер хьиз. 

                                                   х    х   х       

                                         Фад къарагъай инсанди 

                                         Кар ийида хъсанди. 

                                         Гагь-гагь рекье,  къаванер хьиз, 

                                         Бала жеда жуванди. 

                                                    х    х    х        

                                           Фикир сагърай лезетлу,    
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                                           Шикил авай безеклу. 

                                           К1анивай ийиз т1ур, 

                                          Мана жеда гуьзетлу…  

      Муаллимди рубаи думандин мана куьрелди ачухарда (рубаи - дерин фикир 

квай кьуд ц1арц1ин шиирдиз лугьуда), лазим хьайит1а, гафарганрикай менфят 

къачуда ва  рубаидин тариф мадни дериндай ачухарда.  

      Муаллимди  аялривай хабар кьада: 

      - Куьне квекай  вуч фикирарзава? Куь фикирар гьихьтинбур я? 

      Аялрив чпин  фикирар давамариз, абур юлдашрин вилик  ачухариз, 

абурукай суьгьбетариз  тада. 

       К1вализ тапшуругъ:  лезги зарийрин (М.Али, А.рашидов, 

                                         Ф.Нагъиев, П.Фатуллаева ва мсб) эсерар к1ела; 

                                        А. Къардашан  шиирриз фикир це; 

                                         абурукай жуван фикирар кхьихь; 

                                         мукьвал-мукьвал гафарганар к1ела; 

                                         жуван ч1ал гегьеншара. 

     Нетижаяр кьада.  

     Къиметар эцигда. 

     Малумарда: 

     - Нубатдин тарсара чна Йирчи Къазакьан яратмишунрикай суьгьбетарда.  

 

                                           2 2 - т а р с  

         Тарсунин тема: Йирчи Къазакь. «Итим гьихьтинди хьана к1анда?» 

         Тарсунин мурадар:  Й. Къазакьан уьмуьрдикай 

                                       ва ярамишунрикай малуматар чирун; 

                                      «Итим гьихьтинди хьана к1анда?» шиир 

                                       устаддаказ к1елиз чирун; 

                                       ч1ал девлетлу авун; 

                                       тербия гун.  

         Тарсунин тадаракар: хрестоматия, Й.Къазакьан шиирар ва шикил. 
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                                  Тарсунин финиф  

    Х1Х асидин къумукьрин литературадикай малуматар гуда. 

    Йирчи Къазакьан уьмуьрдикай ва яратмишунрикай суьгьбетда. 

    «Итим гьихьтинди хьана к1анда?» шиир устаддаказ к1елда. 

    Заридин суалдиз жаваб яз, аялри чпин фикирар лугьуда. 

    Четин гафарин ва ибарайрин (буьгьтен, гъалиб, даим зирек,  жуьрэт, ивидин 

гьайиф,  намус)  гъавурда твада. 

    Шиир аялри, чешне фикирда аваз, к1елда. 

     Инсанрин, халкьарин арада  авай, хьана к1анзавай дуствиликай суьгьбет 

давамарда. 

      Дуствиликай мисалар  лугьуда. 

     К1вализ тапшуругъар: Й.Къазакьан уьмуьрдиз талукь малуматар к1ела; 

                                          «Итим гьихьтинди хьана к1анда?» шиир 

                                          устаддаказ к1елиз чира;   

                                           и темадай жуван фикирар кхьихь. 

    Нетижаяр кьада. 

    Къиметар эцигда.    

                                

                              2 3 - т а р с 

          Тарсунин тема: Й.Къазакь. «Сибирдай кагъаз».     

          Тарсунин мурадар: «Сибирдай кагъаз» шиир устаддаказ к1елиз  чирун; 

                                         шиирдин кьилин мана аннамишун; 

                                         ч1ал гегьеншарун;  

                                         тербия гун. 

         Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур. 

                                Тарсунин финиф   

     К1вализ ганвай тапшуругъар аялри гьик1  тамамарнат1а ахтармишда. 

     «Сибирдай кагъаз» шиир устаддаказ к1елда. 
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     Четин гафари ва ибарайрин (аруш, багьна, зегьримар, къадакь, къандал, 

негьун, ч1емерук, ч1имел варцар) гъавурда твада.  

       Ц1ийи гафар гафарганра кхьида. 

      Шиир аялри к1елда. 

     Й.Къазакь хьиз, Сибирдиз лезгиярни акъатна. Урус зари Лев Толстоян 

к1вале яшамиш хьайи лезги Мегьамед Эфендиевакай суьгьбетда. 

     ХУ111-Х1Х асирррин литературадин эсерар тикрар хъийида.  

     Хрестоматияда авай суалриз жавабар гуда. 

   Аялри чпи-чпиз къиметар эцигдай суалриз жавабар гуда  ва абур малумарда. 

       К1вализ тапшуругъар: «Сибирдай кагъаз» шиир устаддказ к1елиз чира; 

                                           ХУ111-Х1Х асиррин литературадин 

                                           эсерар тикрар хъия; 

                                           лезги т1варар алай шегьеррин ва  

                                          хуьрерин т1варар  дафтарда кхьихь. 

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 

      Малумарда: 

      - Нубатдин тарсар Ст1ал Сулейманан яратмишунрикай жеда.          

                              

                                         2 4 - т а р с  

              Тарсунин тема:     Ст1ал Сулейман. «Жувакай  ихтилат». 

             Тарсунин мурадар:  С.Сулейманан уьмуьрдикай ва 

                                             яратмишунрикай малуматар чирун; 

                                             «Жувакай  ихтилат» к1елиз чирун; 

                                             алатай девирдин  инсафсзвал  аннамишун; 

                                             тербия гунн. 

              Тарсунин тадаракар: хрестоматия, С.Сулейманан ктабар ва шикилар, 

магнитофон, кассета. 

                                    Тарсунин финиф  
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        Муаллимди С.Сулейманан шикилар ва ктабар къалурда. Абур аялриз  У 

классда таниш я. Шаирдикай кхьенвай ктабар рик1ел хкида.  

      2016-йисан  яран йифиз са бегьемсуз инсанди Агъа Ст1алдал С.Сулейманан 

К1вализ-музейдиз ц1ай ягъайди тикрарда: и ч1улав хабардиз талукь макъалаяр 

газетриз акъатнай, телевизордай ганай. 

     Музейдин дарамат ц1ийи кьилелай халкьдин  харжидалди эхцигзавайди 

малумарда.  

       С.Сулейманакай акъатнавай ц1ийи ктабар къалурда.  

     Абурукай сад  2014-йисуз Кьасумхуьрел лезги ва урус ч1аларал акъатнавай 

«Ст1ал Сулейман ва мектеб» ктаб я. (Адакай чун винидихъ, методикадин 

месэлайрал  акъвазайла, раханай). И ктабда камаллу инсанри шаир Ст1ал 

Сулейманаз ганвай къиметар ва бахшнавай шииррай къачунвай ч1укар ава, 

абур аялриз к1елиз жеда (вилик амаз лацу чарарал кхьена, доскадилай, 

цларилай  куьрсарда). 

        Месела: И.Яралиева «Ст1ал Сулейманаз» шиирда кхьизва: 

 

                                    Вун рекьидач, вун виридаз рагъ жеда, 

                                   Вун гьамиша  халкьдин рик1е сагъ жеда. 

      Заир Ш.Шабатова «Сулейманаз» шиирда кхьизва: 

 

                                   ХХ асирдин Гомеран т1вар къачур 

                                    Вири дуьнядиз я вун къе машгьур. 

                                    Ви келимаяр аманат яз ама, 

                                    Рахазва агъзур ч1алал, Сулейман.    

     Зари С.Саидгьасанова «Сулейманан музейда» шиирда кхьизва: 

 

                                    Ст1ал шаир Сулейманан музейда 

                                    Адан руьгьдин ама хейлин зат1арни. 

                                    Ада кутур багъдин къене къекъвейт1а, 

                                    Куьн ягъалмиш жедач, дустар, са тварни. 
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     Зари С.Агьмедпашаевади «Сулейманаз» шиирда кхьизва:  

 

                                    Чуплах хьанвай дуьнядин гьал акуна, 

                                    Сулейман, ви дердина ц1ай акьуна. 

                                    Къара вахтар лигимарна бейтерал. 

                                    Сузадикай на чун азад авуна.                         

     Дикторди магнитофондилай С.Сулейманан «Веледдиз» шиир к1елда. Яб 

гана, куьтягь хьайила, муаллимди лугьуда: 

    - Велед, хва  ва я руш, гьихьтинди хьун лазим ят1а, Ст1ал Сулеймана  гьик1 

гьисабзават1а,  квез ван хьана. Анжах  шаир вич, Сулейман, Гьасанбеган велед 

яз, хайи йикъалай буба авай етимдиз элкъвенай… И кардикай ада вичи 

суьгьбетзава, - «Жувакай  ихтилат» к1елда. 

     Четин гафарин ва ибарайрин (бахтуни чин тагун, дидедин нек, иски пекер, 

к1улаз вегьин, тевле, чархи-фелек), халкьдин адетрин (етим язух атун, к1еве 

авай инсандихъ гекъуьн ва мсб) гъавурда твада. 

    С.Сулейманан «Жувакай ихтилатдин» ч1укар муаллимди ва аялри  нубат-

нубатдалди устаддаказ к1елда. 

    «Жувакай ихтилатдин» мана суьгьбетда. 

     Муаллимди ХХ асирдин сифте кьилерин литературадикай малуматар гуда.  

Адан лап жанлу векилар тир  зарийрин:  Ст1ал Сулейманан, Идрис 

Шамхалован,  Нуредин Шерифован, Хуьруьг Тагьиран, Сейфудин Гьажиеван, 

Абдул Муталибован, Гьажибег Гьажибегован,  Мемей Эфендиеван, Алибег 

Фетягьован… т1варар кьада. 

     Абуру милли литературадик еке пай кутунвайди тестикьарда. 

     К1вализ тапшуругъар: ХХ асирдин литературадикай малуматар к1ела; 

                                        С.Сулейманан уьмуьрдин рехъ чира; 

                                        «Жувакай ихтилат» к1елиз ва суьгьбетиз чира; 

                                        ц1ийи гафар ва ибараяр чира. 

    Нетижапяр кьада. 

    Къиметар эцигда. 
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                                  2 5 - т а р с 

       Тарсунин тема: С.Сулейман. «Дидедиз», «Веледдиз». 

       Тарсунин мурадар: шиирар устаддаказ к1елиз чирун; 

                                      дидединни веледдин арада жедай алакъаяр, 

                                      муьгьуьббат аннамишун; 

                                      аялар дидейриз-бубайриз вафалу хьун; 

                                      тербия гун. 

        Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур.    

 

                                   Тарсунин финиф   

             С.Сулейманан уьмуьрдин рекъер, кьилин рекъемар  рик1ел хкида. 

           Аялри «Жувакай ихтилат» ахъайда.  

      Шаирдин къаматдиз фикир гуда: ам вичин къастунал к1еви, намус михьи   

инсан хьайиди къейдда. 

    -  Ст1ал Сулейман хьтин шарт1ара, - лугьуда  муаллимди, - гьа хуьруьн зари  

руш Ст1ал Саядни яшамиш хьана. Адакай чи девирдин зари Ася Абасовади 

кхьенвай  шиирдай  ч1ехи рик1 авай дишегьлидин къамат аквазва, -  са шумуд 

куплет к1елда: 

                            Девирдин  терс, сур адетри 

                            Вал бахтсузвал гъана, Саяд. 

                            Стхадикай душман хьана: 

                            Вун так1андаз гана, Саяд. 

 Куьгье гафарин (сур, терс)  ва адетдин (руш так1андаз гъуьлуьз  гун)  гъвурда 

твада. К1елун дамарда: 

 

                            Виш манат ви къимет хьана. 

                            Вуч вун ужуз гана, Саяд? 

                            Пампур кавхад девлет хьана, 

                            Дердери вун кана, Саяд. 
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                             Ви уьткем мез, ви гуьзел буй 

                             Девлетрихъ на ганач, Саяд. 

                             Ви рик1евай михьи ашкъи 

                             Муьт1уьгъариз хьанач, Саяд.                             

     Кирамди  Саядан шаирвилин дережа  ч1ехи заририн дережадив гекъигзава:  

 

                              Куьчхуьр Саид, Етим Эмин 

                              Чи рик1елай физвач, Саяд. 

                              Абурун ч1ехи суфрадал къе 

                              Ви ч1аларни ала, Саяд! 

      Шиирда дуьшуьш жезвай четин гафарин (ашкъи, жавагьир, кавха,  

муьт1уьгъарун) гъавурда твада.       

      Муаллимди  «Дидедиз» ва «Веледдиз» шиирар к1елда. 

       Четин гафарин  ва ибарайрин (авам, бетер, гъафил, гьарам, йифен курсар, 

камил, сефил) винел к1валахда. 

       Шиирар аялри к1елда.       

         Аялри алава к1елай эсеррикай суьгьбетарда. Абурукай  сад  Мемей 

Эфендиеван  «Комсомолар» шиир жеда. 

     Муаллимдин суьгьбет:  

    - Мемей Эфендиев (Хидиров Мегьамед Т1агьирович) 1903-йисуз Куьре 

округдин Кьеп1ир хьре дидедиз хьана. Хци зигьин ва алакьунар авай 

М.Эфендиев  чи тарихда, алакьунар авай зари-шаир хьиз, гьатнава. 

Гьакъикъатда ам, шаирвилелай гъейри, т1ебиатди гзаф патарихъай алакьунар 

ганвай инсан – Дагъустандин Советрин гьукуматдин ч1ехи идарайрин 

регьберни тир. 

          Аялриз У классда    акур А.Абдулмежидован «ХХ асирдин Гомер ва 

Ст1ал Мусайибан кьисмет» ктаб рик1ел хкида. 

    К.Ферзалиеван ктабда ганвай кроссворд (5-чин) ишлемишда  ва аялрив 

ихьтин суалриз жавабар гуз тада: 
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   * Шикилдай аквазвай заир вуж я? 

   * С.Сулейманан пуд шиирдин т1варар? 

   * С.Сулейманан шаир хва? 

   * Шаирдин дуст - урусрин ч1ехи зари? 

   * С.Сулейманан т1вар эцигнавай чкаяр? 

      Муаллимди малумарда:                        

         - Дидедикай шиирар гзаф зарийри кхьенва, композиторри гьаваят 

туьк1уьрнава, манидарри манир лугьузва… - абур рик1ел хкида, лугьуда, 

тикрарда. 

      Чешне патал Жамиля Гьажиевадин «Вун алачт1а» шиирдай са куплет 

к1елда: 

 

                                 Диде авач - и дуьньядал дад авач. 

                                 Еке вац1а хъвадай  михьи яд авач. 

                                 Я рик1е, я к1вале  чими ц1ай авач. 

                                 Диде авач - и дуьньядал дад авач. 

         Аялар шииратдиз яб гуз, лезе къачуз, тарс хкудиз вердишарда. Абуру  

чпиз хуш хьайи ч1алар  тикрар хъувун, мад к1ел хъувун т1алабун мумкин я. 

Ихьтин т1алабун кьилиз акъудна к1анда. Ж.Гьажиевадин шиирдин гьакъиндай 

гьахьтин т1алабун хьайит1а, мадни к1елиз жеда: 

 

                             Вун амайла,  мекьи хъуьт1уьз чими тир, 

                             Чими юкъуз ви къужахда серин тир, 

                              Ви патав гваз зун гьамиша секин тир,                             

                              Вун амайла, зи фикирар экуь тир.       

            К1вализ тапшуругъар: С.Сулейманан шиирар дкъетдивди к1ела; 

                                                гьарда жуван дидедикай сад-кьве  бейт,  

                                                са куплет шиир кхьихь; 

                                                ч1ал гегьеншара.  

       Нетижаяр кьада. 
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       Къиметар эцигда. 

       Малумарда: 

       - Нубатдин тарс Абдул Муталибован яратмишунрикай жеда. 

 

                                        2 6 - т а р с 

            Тарсунин тема: А. Муталибов. «Ватан». 

            Тарсунин мурадар:  А.Муталибован яратмишунрикай малуматар чирун; 

                                           «Ватан» шиир устаддаказ к1елиз чирун; 

                                           ч1ал девлетлу авун;   

                                            тербия гун. 

            Тарсунин тадаракар: хрестоматия, А.Муталибован ктабар ва шикилар, 

магнитофон, кассета. 

 

                                      Тарсунин финиф  

      Тарс дикторди магнитофондилай А.Муталибован «Ватан» шиир к1елунилай 

башламиш жеда.  

     - Зари Абдул Муталибоваз, - муаллимди шаирдин шикил къалурда, - вичин 

ватан гьа икьван  к1андай. За садра к1ел хъийин, -  шиир устаддаказ к1елда: 

                           Зун Ватанди  кьунва вичин къужахда: 

                          Ам зи хайи, зи играми диде я. 

                          Къекъвена зун арандани яйлахда, 

                         Зун Ватандал ашукь хьанвай бенде я… 

       Четин гафарин ва ибарайрин (абад, арандани яйлахда, къужах, маргъал, 

сир, уьтквем, шерик) мана ачухарда. 

      Ц1ийи гафар  гафарганра кхьида. 

       Шиир аялри к1елда. 

       Аялрив хрестоматияда авай суалриз жавабар гуз тада. 

       Кирамдикай, шиирдин иесидикай, куьруь малуматар гуда. 

       Алава яз, «Багьаханум» шиир к1елда. 
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       Литературадин илимдикай авай чирвилер гегьеншарда:  гипербола квез 

лугьудат1а чирда.   

    Лезги зарийрин эсеррай гиперболаяр (художественный эсерда са шей, кар, 

вакъиа  гьакъикъатда тежер кьван еке авуна къалурзавай гафар) жагъурда.                 

           - Ватандикай кхьенвай шиирар гзаф шаиррихъ ава…Ша, чна Х.Тагьиран 

«Ватан» рик1ел хкин, - аялри  шиирдин ц1арар, куплетар тикрарда. - Аферин! 

Ватан гьакьван ширин зат1 я, балаяр! 

        Алава яз Римма Гьажимурадовадин, Зулфикъар Къафланован, Седакъет 

Керимовадин  шиирар к1елда.  

      Месела, Р.Гьажимурадовади «Ватан» шиирда  кхьизва: 

 

                                   И дагъларин вац1ар йигин, 

                                   Ятар ширин шербет хьтин, 

                                   Ина цавар вили, секин, 

                                   Ина лекьни кард я султан, 

                                   Инаг чи рик1 алай Ватан! 

 

                                    Хкажна кьил, кьакьан я Шагь, 

                                    Лезги чилин абур, чирагъ. 

                                    Ахцегь, Кц1ар, Къуба, Кьурагь - 

                                    Ибур вири санал зи чан, 

                                    Инаг чи рик1 алай Ватан! 

  

                                     Гьар са кук1ва, сувун къуьнел, 

                                     Акурла ваз хуьрер гуьзел, 

                                     Фида рик1яй, къведа мецел: 

                                     «Ина  уьмуьр ажеб хъсан!» 

                                     Инаг чи рик1 алай Ватан!    

 

                                     Эй, рекьинви, акъваз, килиг 
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                                     Иервилиз, квай ви вилик! 

                                     Хуп1 дамах гва лезги чилив! 

                                     Ви акунрал я зун гьейран,  

                                     Инаг чи рик1 алай Ватан!     

 

     -  Зари Зулфикъар Къафлановаз, - давамарда муаллимди, -  вичин ватан - 

Лезгистан авай гьал, къанунсуздаказ кьве чкадал пайнавай халкь аквазва. Ада 

«Вахт…» т1вар алай куьруь шиирда («Самур», 2013, № 5, 47-ч.)  кхьизва: 

 

                          Вахт… 

                          Вахтни, 

                          Ц1ая ягъиз бахтуниз, 

                          Элкъуьрзава душмандиз 

                          Кьве къерех -  

                          Кьве велед 

                          Самурдин. 

                          Диде Самур шехьзава,  

                          Рик1 ат1айди хьиз гапурди: 

                          Язухдивай куьмек жезвач хзандиз…  

     К1вализ тапшуругъар: А.Муталибован уьмуьрдикай малуматар к1ела; 

                                        «Ватан», «Багьаханум» шиирар 

                                         устаддаказ к1елиз чира;     

                                         хрестоматиядай «Квез чидани?» текст к1ела  ва 

                                         рик1ел хуьх; 

                                         ч1ал гегьеншара; 

                                         ватандиз вафалувиликай жуван фикирар кхьихь. 

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 

      Малумарда: 
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      - Нубатдин тарсар Къияс Межидован «Урусатдин цуьк»  сегьнедин эсердай 

-пьесадай  жеда. 

 

                                      2 7 - т а р с  

              Тарсунин тема: Къияс Межидов. «Урусатдин цуьк».   

              Тарсунин мурадар: Къ.Межидован уьмуьрдикай ва  

                                            яратмишунрикай малумтар гун; 

                                            «Урусатдин цуьк» комедиядин ч1ук к1елун; 

                                             ч1ук ролариз пайна к1елун; 

                                             сегьнедин эсеррикай илимдин малуматар чирун; 

                                             ч1ал гегьеншарун;  

                                             тербия гун. 

             Тарсунин тадаракар: хрестоматия, Къ.Межидован ктабар ва шикилар.  

   

                                     Тарсунин финиф    

           Тарс ихьтин малуматдилай башламишда:  

         - Литература пуд паюникай ибарат жезва: шиират (шиирралди кхьенвай 

эсерар: шиир, поэма ва мсб), гьикаят (суьгьбетдин къайдада кхьенвай эсерар: 

гьикая, новелла, повесть, роман ва мсб) ва тамашият  (сегьнедилай къалурдай 

эсерар: тамаша, пьеса, комедия, драма, трагедия ва мсб).  

     Чи литературада шииратди еке чка, гьикаятди юкьван чка, тамашиятди  

т1имил чка кьазва. 

      Сегьнедин эсерар кхьизвай зарийрин (абукруз драматургар лугьуда) 

кьадарни т1имил я. Абурукай сад Къ.Межидов  (1911-1974) тир. 

      Къ.Межидован уьмуьрдикай ва яратмишунрикай куьруь малуматар гуда. 

     - Зариди са жерге  гьикаяяр, повестар, романар кхьена, адан гъиликай 

сегьнедин эсерарни хкатна. Сегьнедин эсеррикай сад «Урусатдин цуьк» т1вар 

алай  хъемеди (комедия)  я, - малумарда муаллимди. - И эсердин мана ихьтинди 

я, - суьгьбетда. 

     Комедиядин ч1ук сифте муаллимди, ахпа аялри к1елда. 
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     Ч1ук, ролариз пайна, к1елда. 

     Ч1ал гегьеншарда: четин гафарин (асла, гижи, завал, къарагуьн,  наврузбег,  

назлу, тават, ужагъ)  мана ачухарда.  

      К1вализ тапшуругъар: Къ.Межидовакай малуматар к1ела; 

                                           «Урусатдин цуьк» комедиядин ч1ук 

                                           к1елиз ва суьгьбетиз чира; 

                                           жуван ч1ал гегьеншара. 

     Алатай тарсуна гайи тапшуругъар ахтармишда. 

     Нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда.  

 

                                       2 8 - т а р с     

       Тарсунин тема: Къ.Межидов.  «Урусатдин цуьк». 

       И тарсуна  Къ.Межидован «Урусатдин цуьк» комедиядин ч1ук, ролариз 

пайна,  устаддаказ к1елиз ва суьгьбетиз чирда. 

     «Лезги литературадин думанрин к1ват1ал» ишлемишна,  сегьнеятдиз талукь 

илимдин думанар: тамаша, тамашият, пьеса,  комедия, драма, диалог, 

монолог чирда.   

      Алава яз, Ф.Беделован къемедайрикай («Филиал», «Часпрар», «Аюхар», 

«Яру квасани Ц1ару кваса», «Тарашхана ва мсб)  суьгьбетда. Абур лезги 

миллетдин къенин йикъан т1ал алай месэлайрихъ галаз алакъада авайди 

къейдда. «Тарашхана»  эсердай садкьве мани гъида, месела,  ихьтин: 

                                           Каспи гьуьлуьн лепедикай 

                                           Шалбуз дагъдиз яд жедай туш. 

                                           К1еле-Куьре сад тахьаназ, 

                                           Лезгидин рик1 сад жедай туш.                                                                                                                                                                                                                  

                

               К1вализ тапшуругъар: лезги тамашиятдикай малуматар к1ела; 

                                                     Къ.Межидован «Урусатдин  цуьк» къемедадин 

                                                     ч1ук к1елиз ва суьгьбетиз чира;   
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                                                     кьилин темадиз ва къаматриз къимет це; 

                                                     абурукай жуван фикир дафтарда кхьихь; 

                                                     тамашиятдиз талукь думанар чира; 

                                                     жуван ч1ал гегьеншара.                                

     Нетижаяр кьада.  

     Къиметар эцигда. 

     Малумарда: 

    - Нубатдин тарсуна  чна Забит Ризванован шиирар к1елда. 

 

                                  2 9 - т а р с 

      Тарсунин тема: Забит Ризванов. «Гатфар», «Гатун марф».   

      Тарсунин мурадар: З.Ризвановакай куьруь малуматар гун;     

                                    «Гатфар», «Гатун марф»   шиирар  

                                     устаддаказ к1елиз чирун; 

                                     тербия гун. 

      Тарсунин тадаркар: хрестоматия, З.Ризванован ктабар ва шикилар.  

  

                               Тарсунин финиф  

       Сегьнеятдин думанар тикрарда. 

      Тарсунин тема  малумарда: Забит Ризвановакай малуматар гуда. 

       Т1ебиатдикай кхьенвай шиирар: «Гатфар», «Гатун марф» устаддаказ 

к1елда. 

      Абур шииратдик акатзавайди лугьуда. 

      Шиирар аялри к1елда. 

      Зариди вичин шиирра ранг ядай гафар ва гекъигунар дуьздказ, т1ебиатдин 

гьаларихъ галаз кьадайвал, ишлеминавайди къалурда.  

      З.Ризванов жемятдин милли месэлаяр гьялунал машгъул хьайиди  лугьуда.              

      У классда к1елай  Ш.Веледован рубаи рик1ел хкида. Ихьтин суалрикай 

менфят къачуда: 

         1) Халкьди  вичин кьегьал рухваяр гьик1 рик1ел хуьзва?   
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         2) Чи хуьре гьихьтин адетар ава? 

         3) Шихзада Веледова  вичин шиирда-рубаида, кьве зурба шаирдиз,  Забит 

Ризвановазни  Алирза Саидоваз, гьихьтин гуьмбет лайихлу я, лугьузва?  

       Аялри гузвай жавабар муаллимди тестикьарда ва я инкарда.  

       Муаллимди суалдиз ж аваб яз, Лга Энвера  А.Саидоваз бахшнавай шиир 

к1елда:    

                                   Шииратда чан, ялав хьиз, кайиди, 

                                   Хайи ч1алаз туьнтдиз къилав  гаймиди, 

                                   Зидвилериз даим акси хьайиди, 

                                   Ви гьар са гаф мелгьем я чаз, Алирза…  

                                            

       К.Ферзалиеван «Виш кроссворд»  ктабдин 61-чина ганвай кроссворд 

ишлемишда ва аялрив   са шумуд суалдиз жавабар гуз тада:    

       * Шикилдай аквазвай шаирдин т1вар?  

       * З.Ризванован са эсер? 

       * З.Ризванован «Самур» шиирдин са ц1ар? 

      Аялар кроссвордар туьк1уьриз вердишарда.    

      К1вализ тапшуругъар: Р.Ризвановакай малуматар к1ела; 

                                            адан шиирар устаддаказ к1елиз чира; 

                                            шииратдиз талукь думанар тикрар хъия. 

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 

      Малумарда: 

       - Нубатдин тарсара М.Шихвердиеван «Рагъ къаршиламишзава» повестдин 

ч1укар к1елда. Ихьтин т1вар алай ктаб  чи мектебдин библиотекада  ава, къачу, 

к1ела, гьазур хьухь.                                        

                                        3 0 - т а р с   

         Тарсунин тема: Мурадхан Шихвердиев. «Рагъ къаршиламишзава».  

        Тарсунин мурадар: М.Шихвердиеван уьмуьрдикай 

                                       ва яратмишунрикай  малуматар гун;   
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                                       «Рагъ къаршиламишзава» повестдин ч1укар 

                                       к1елиз ва суьгьбетиз чирун; 

                                       гьикаятдиз талукь думанар чирун; 

                                       ч1ал гегьеншарун; 

                                       тербия гун. 

         Тарсунин тадаракар: хрестоматия, М.Шихвердиеван ктабар ва шикилар, 

ТСО. 

                                Тарсунин финиф 

        Тарсунин тема малумарда. 

        -  Мурадхан Шихвердиев - лезгийрин т1вар-ван авай  зари, гзаф йисара 

лезги зарийрин ктабар басмадай акъудай редактор ва са гзаф жумарт инсан тир. 

Ам Докъузпара райондин Миграгъ-Къазмайрал дидеди хана, 1926-1988-йисара 

яшамиш хьана, - муаллимди заридин уьмуьрдикай ва яратмишунрикай 

суьгьбетда. 

     «Рагъ къаршиламизава» повестдин куьруь мана ачухда. 

     Повестдин ч1укар муаллимди  устаддаказ к1елда. 

     Четин гафарин ва ибарайрин  (вилерай хкун, гьефер, дуьдгъвер, инад, 

магъара,  машах, серден, сернич, цифери кьер гун)  мана ачухарда, гафарганра 

кхьида. 

     Повестдин ч1укар аялри к1елда.  

     Абуру чпи-чпин гъалат1ар т1уьк1уьр хъийида. 

     У классда чирай гьикаятдиз талукь думанар (тема, кьилин фикир, гьикая, 

повесть, сюжет, композиция вап мсб) тикрар хъийида. 

     Т1ебиатдин шикилриз фикир гуда, абур аялри чпиз акур гьаларихъ, 

шикилрихъ галаз гекъигда. 

     К1вализ тапшуругъар: М.Шихвердиевакай малуматар к1ела; 

                                         «Рагъ къаршиламишзаа» повестдин ч1укар 

                                          к1елиз ва суьгьбетиз чира;  

                                          ч1ал гегьеншара. 

     Нетижаяр кьада. 
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     Къиметар эцигда.    

                                       3 1 - т а р с  

         Тарсунин тема: М.Шихвердиев. «Рагъ къаршиламишзава». 

         Тарсунин мурадар: «Рагъ къаршиламишзава» повестдин ч1укар 

                                        к1елиз ва суьгьбетиз чирун; 

                                        литературадин илимдин думанар чирун; 

                                        ч1ал гегьешарун; 

                                        тербия гун. 

         Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур, ТСО. 

 

                                 Тарсунин финиф          

         М.Шихвердиеван «Рагъ къаршиламишзава» повестдин ч1укар  устаддаказ 

к1елун ва мана суьгьбетун давамарда. 

       Литературадин илимдикай малуматар гуда, думанар тикрар хъийида. 

      «Рагъ къаршиламишзава» повестдин сюжет тайинарда ва композиция 

жагъурда. 

       Текстинай четин гафар ва ибараяр (къанлу, къашкъа, ракьара гьатун, сив 

кут1унун, ферма, язух,  япар кьама тун) жагъурда, абурун мана ацухарда. 

       Повестдин хрестоматияда авачир ч1укарикай малуматар гуда. 

       К1вализ тапшуругъар:  «Рагъ къаршиламишзава» повестдин  

                                            ч1укар к1елиз ва суьгьбетиз чира; 

                                            думанар: повесть,  сюжет, композиция тикрар хъия; 

                                            повестдин кьилин игит  Вакъифакай 

                                            куьруь суьгьбет кхьихь; 

                                            ч1ал гегьеншара. 

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда.  

                                    

                                     3 2 - т а р с 

       Тарсунин тема: М.Шихвердиев. «Рагъ къаршиламишзава». 
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       Тарсунин мурадар: «Рагъ къаршиламишзава» повестдин 

                                      игитрин къаматар ачухарун; 

                                      эсердин сюжет,  къурулуш, композиция  тайинарун; 

                                     повесть кхьенвай ч1алаз фикир гун; 

                                     тербия гун. 

          Тарсунин тадаракар:  алатай тарсуна ишлемишайбур. 

 

                              Тарсунин финиф  

        М.Шихвердиеван повестдин мана, къурулуш, игитрин къаматар ва ч1ал 

ачухарун дамарда. 

      Аялри Вакъифан уьмуьрдикай кхьенвай  суьгьбет к1елда. 

      Повестдин ч1алакай рахада. 

      Повесть кхьенвай касдиз, яни кирамдиз, хайи т1ебиат мукьувай чидайди 

къейдда. 

      И.Шихвердиеван повесть икьван ч1авалди  к1елай эсеррив, месела, 

А.Жафарован ва М.-С.Ягьяеван повестрив, гекъигда.  

    Аялрив чпин фикирар лугьуз тада. 

    К1вализ тапшуругъар: М.Шихвердиеван «Рагъ къаршиламишзава» 

                                         повестдин ч1укар, алакьайт1а - вири повесть к1ела; 

                                         повестдикай жуван фикирар кхьихь; 

                                         дафтарда кхьенвай думанар тикрар хъия; 

                                         гафарганда авай гафар к1ел хъия. 

     Нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда. 

     Малумарда: 

     - Нубатдин тарсар Б.Салимован «Ядигар» поэмадикай жеда.   

     

                                      3 3 - т а р с   

       Тарсунин тема: Байрам  Салимов. «Ядигар».  

      Тарсунин мурадар: Б.Салимовакай малуматар гун; 
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                                   «Ядигар» поэма устаддаказ к1елиз  чирун; 

                                    поэмадин сюжет суьгьбетиз  ва аннамишиз вердишарун; 

                                    ч1ал гегьеншарун; 

                                    тербия гун. 

       Тарсунин тадаракар: хрестоматия, Б.Салимован ктабар ва шикилар. 

 

                              Тарсунин финиф 

       К1вализ гайи тапшуругъар тамамарнавай гьал ахтармишда:  «Рагъ 

къаршиламишзава» повестдиз талукь суалар вугуда: аялри чпин фикирар 

к1елда. 

      Ц1ийи тема малумарда. 

      Б.Салимован уьмуьрдикай ва яратмишунрикай малуматар гуда. 

      «Ядигар»  поэмадай ч1укар  сифте муаллимди, ахпа аялри  к1елда 

     Четин гафарин ва ибарарин (игитвилин рехъ, къизмиш къул, машгъул, рябет, 

муштулух, нямет, чанта, ягь, ядигар) мана ачухарда. 

      Поэмадик квай т1ебиатдин шикилриз фикир гуда. 

      Бубадин ва хцин къаматар ачухарда. 

      Бубадикай мисалар рик1ел хкида. 

     Ихьтин гафарин мана ачухарда: ватанперес, вафалувал, гъейрат, 

къагьриман, мерд, намус. 

     Абур квай предложенияр туьк1уьриз тада. 

     К1вализ тапшуругъар: Б.Салимовакай малуматар к1ела; 

                                          «Ядигар» поэмадай  ч1укар устаддаказ к1елиз чира; 

                                          жуван ч1ал гегьеншара. 

     Нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда.                       

                                     3 4 - т а р с 

      Тарсунин тема:  Б.Селимов. «Ядигар».   

      Тарсунин мурадар: Б.Салимован «Ядигар» поэма 

                                    к1елиз ва суьгьбетиз чирун; 
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                                    поэмадин къурулушдиз  фикир гун; 

                                    кьилин игитрин къаматар ачухариз вердишарун; 

                                    ч1ал геегьеншарун; 

                                      тербия гун. 

     Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур. 

 

                           Тарсунин финиф 

     «Ядиар» поэма аялри гьуьжетралди устаддаказ к1елда. 

      Поэмадин кьилин игитрин къаматар ачухарда.       

      Хрестоматияда авай суалриз жавабар гуда. 

      Аялри поэмадикай чпин фикирар лугьуда - коллективдин рецензия гуда. 

      Ватандин Ч1ехи дяведин  мусибатар, игитар, ветеранар рик1ел хкида.  

     Абурукай лезги  зарийри кхьенай шииррин, гьикаяйрин, повестрин ва 

романрин т1варар кьада, сад-кьве шиир к1елда.                 

       Месела, Ширинагъа Сулейманова (ам Кьуьчхуьррин мектебдин дидедин 

ч1алан ва литератрадин муаллим я) Ватандин Ч1ехи дяведиз бахшнавай  «Зи 

эверун» шиирда кхьизва: 

 

                                      Эй, инсанар! Къарагъ к1вачел! 

                                      Ша, вирида хкин рик1ел: 

                                      Дяведа терг хьайибур, 

                                      Гьич гьайифни татана, 

                                      Чпин чанар гайибур; 

                                      Са тахсирни квачиз гьич, 

                                      Кана-кермиш хьайибур, 

                                      Диде-буба амачиз, 

                                      Чи етимар хьайибур; 

                                       Гел галачиз квахьна, чеб  

                                       Дуьнядилай фейибур, 

                                       Ахвар квахьна, югъ-йифди 
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                                       Чаз куьмекар гайибур; 

                                        Вагьши душман къирмишай, 

                                        Чаз и сувар багъишай! 

                                        Ша, кьегьалар хкин рик1ел, 

                                        Кьилер агъуз авуна, 

                                        Декьикьа  сес тавуна!                                                            

      Алава яз, Лезги Няметан «Кц1ар» шиир к1елда,  зариди къалурзавай 

шикилриз фикир гуда: 

 

                               Кьуд пад тамар дамар-дамар, 

                               Серин к1амар - саки гамар,  

                               Кьилихъ - кьилер рехи дагълар, 

                               Ценер - вири къацу багълар, 

                               Деред сиве цуьк я Кц1ар… 

       К1вализ тапшуругъар: «Ядигар» поэма к1елиз ва суьгьбетиз чира; 

                                            ваз хуш 3 куплет хуралай чира;                     

                                            поэмадикай  жуван фикирар-рецензия кхьихь. 

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 

      Малумарда: 

      - Нубатдин тарс Ибрагьим Гьуьсейнован ятармишунрикай жеда.                              

                 

                                     3 5 - т а р с 

      Тарсунин тема: И. Гьуьсейнов. «Рик1ин к1усар». 

      Тарсунин мурадар: И.Гьуьсейновакай малуматар гун; 

                                     «Рик1ин к1усар» шиир к1елиз чирун; 

                                     ч1ал гегьеншарун; 

                                     тербия гун. 

        Тарсунин тадаракар: хрестоматия, И.Гьуьсейнован ктабар ва шикилар. 
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                                Тарсунин финиф 

       Тарс И.Гьуьсейнован ч1алариз кхьенвай манидилай башламишда. 

     

         

      - Чи гьар са хуьруьхъ са тарих, са аламат ава, -  лугьуда  маллимди. - 

Месела, Ахцегь, Агъа Ст1ал, Миграгъ  шаиррин  маканар я. И сиягьдик 

Алкьвадарни акатзава.                                                                 

      Муаллимди аялриз кирамдин уьмуьрдикай ва яратмишурикай суьгьбетда.  

     «Рик1ин к1усар» шиир устаддаказ к1елда ва четин гафариз баянар гуда. 

     Шиир, чешне фикирда аваз, аялри к1елда. 

     И.Гьуьсейнован ери-бинедикай суьгьбетда: Гьасан-эфендидин музейдин 

шикил къалурда, аниз сиягьат авуникай лугьуда.  

     С.Сулейманан са шиир рик1ел хкида. «Куьредин ц1ерид хуьруьз» шиирда  

зариди са куплет Алкьвадриз бахшнава, ана ик1 лагьанва: 

 

                                Гьелбет, я жед мулкуниз дар, 

                                Ам заз чидач авай  кьадар. 

                                Гена пис туш а Алкьвадар - 

                                Илим, гьам тарсар чка я!    

       И куплетдин мана, кирамдиз вуч лугьуз к1анзават1а, ада квез ишара 

ийизват1а, аялриз муаллимди ачухарда.   

       К1вализ тапуругъар: «Рик1ин к1усар» шиир устадаказ к1елиз чира; 

                                          И.Гьуьсейнован шиирар к1ела; 

                                          жуван ч1ал гегьеншара. 

    «Ядигар» поэмадай хуралай чирнавай куплетар хабар кьада. 

     Тарсунин нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда. 

     Малумарда: 

    - Нубатдин тарсуна куьне «Инсан гьихьтинди жен?» темадай сочинение 

кхьида. Гьазур хьухь. 
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                                  3 6 - т а р с 

                  Тарсунин тема: «Инсан гьихьтинди жен?» Сочинение. 

         Доскадал план кхьида. 

         Аялри сочинение кхьида. 

         Тарсунин эхирдай малумарда: 

        - Нубатдин тарс классдилай къеце к1елай А.Къардашан эсеррай жеда. 

 

                                  3 7 - т а р с 

       Тарсунин тема: А.Къардашан эсеррикай суьгьбет. 

       Сочиненидин нетижаяр малумарда.  

       Гьар сад жуван сочиненидиз к1вале мукьтувай кихлигун ва ачухнавай 

гъалат1риз   фикир гунн, абур дуьз кхьин хъувун тапшурмишда. 

       Классдилай къеце к1елай  А.Къардашан эсеррикай суьгьбетарда. 

       Малумарда: 

      - Нубатдин тарс Абдулбари Магьмудован «Стхаяр» гьикаядай жеда. 

 

                                    3 8 - т а р с 

       Тарсунин тема: А. Магьмудов. «Стхаяр».                                     

      Тарсунин мурадар: А.Магьмудован уьмуьрдин ва  

                                    яратмишунрин рекьикай  малуматар чирун; 

                                    «Стхаяр» гьикая устаддаказ к1елиз, 

                                    суьгьбетиз  чирун;  

                                    гьикая  аннамишиз вердишарун; 

                                    ч1ал гегьеншарун; 

                                    тербия гун. 

      Тарсунин тадаракар: хрестоматия, А.Магьмудован ктабар ва шикилар, 

ТСО. 

 

                                Тарсунин финиф 
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     Тарсунин тема малумарда. 

     А. Магьмудован уьмуьрдикай ва яратмишунрикай суьгьбетда, адан ктабар ва 

шикилар къалурда. 

      «Стхаяр» гьикаядикай баянар гуда. 

      Адан бинеда гьакъикъатда хьайи  агьвалатар  авайди малумарда. 

      Гьикая ч1укариз пайна к1елда: сифте муаллимди, ахпа аялри. 

      Четин гафарин ва ибарайрин (баштанун, гузан, жанг, кьуьлуьн нубат, 

маншаллагь, сегьерар ягъун,  сини)  мана ачухарда. 

       Гьикаядин мана суалрин (абур хрестоматияда ганва) куьмекдалди 

суьгьбетиз алахъда. 

     К1вализ тапшуругъар: А.Магьмудовакай малуматар к1ела; 

                                          «Стхаяр» гьикая к1елиз ва суьгьбетиз чира; 

                                          ч1ал гегьеншара; 

                                          стхадиз ва вахаз талукь 4-5 вад мисал кхьихь.  

       Нетижаяр кьада. 

       Къиметар эцигда.    

 

                                39 - т а р с 

       Тарсунин тема: А.Магьмудов. «Стхаяр». 

       Тарсунин мурадар: «Стхаяр» гьикая устаддаказ к1елиз 

                                      ва суьгьбетиз вердишарун; 

                                      ч1ал гегьеншарун;      

                                      тербия гун. 

       Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур. 

 

                                  Тарсунин финиф 

       «Стхаяр» гьикаядин кьвед лагьай пай устаддаказ к1елда. 

        Ам аялрив к1елиз тада. 

        Четин гафар ва ибараят гафарганра кхьида.   

       Аялрив стхадиз талукь мисалар к1елиз тада. Абурун мана ачухарда.    
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        А.Магьудова  вичин гьикадиз «Стхаяр» т1вар вучиз ганват1а  ачухарда. 

        Гьикаядин сюжет  ачухда. 

        Кьилин игитрин къаматриз фикир гуда. 

        Гьикаяяр са шумуд жуьре (художественный гьикая, тарихдин гьикая, 

гьикая-хьайи кар ва мсб) жедайди, «Стхаяр» делилрал бинелу гьикая тирди 

лугьуда. 

        К1вализ тапшуругъар: «Стхаяр» гьикая к1елиз ва суьгьбетиз чира; 

                                              гьикаядикай жуван фикир кхьихь; 

                                              ч1ал гегьеншара. 

         Нетижаяр кьада. 

         Къиметар эцигда. 

                               

                                4 0 - т а р с     

        Тарсунин тема:   А.Магьмудов. «Стхаяр».    

        Тарсунин мурадар: «Стхаяр» гьикая  устаддаказ к1елиз, 

                                      суьгьбетиз ва аннамишиз чирун; 

                                      кьилин игитрин къаматар ачухарун; 

                                      рецензия кхьиз вердишарун; 

                                      ч1ал гегьеншарун; 

                                      тербия гун. 

        Тарсунин тадаракар: алатай тарсара ишлемишайбур. 

 

                              Тарсунин финиф   

       Аялри к1валера «Стхаяр»  гьикаядикай кхьенвай фикирар к1елда.  

       Гьикаядин ч1укар устаддаказ к1елда ва гьикая суьгьбетда. 

       Аялрив ихьин суалдиз жавабар гуз тада: 

         * «Стхаяр» гьикаядикай квез вуч бегенмиш хьана?  

         * Вуч бегенмиш хьанач? 

         * Заридин чкадал вуна гьик1 кхьидай? 
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       Муаллимди тарсуна проектдин къайда ишлемишда: аялар рецензия 

думандин гъавурда твада ва «Стхаяр» гьикаядиз талукь рецензия кхьиз 

вердишарда. 

      Алава яз, Иззет Шерифован «Хайи ватан» шиир к1елда: 

                                     Гьинихъ вил вегьейт1ан багълар я къацу, 

                                     Рушарни ина, лифер хьиз, лацу. 

                                     Мел-мехъер, зарфат чи элдин рик1 я, 

                                     Кьабулдач рахунар ина буш, яц1у… 

 

                                    Дербентда ципиц1ар  себет-себет я, 

                                    Ранги-ранг емишар вирт я, шуьрбет я. 

                                   Неъ ципиц1, хъухъ шуьрбет. Мугьмандиз ина  

                                   Акъудна рик1ни гунн  лезги адет я…                                                                                      

       К1вализ тапшуругъар: «Стхаяр» гьикая суьгьбетиз чира; 

                                              литераурадин думанар тикрар хъия; 

                                            «Стхаяр»  гьикаядиз  гузвай рецензия куьтягь хъия. 

     Нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда. 

     Малумарда: 

    - Нубатдин тарсар Гьажимурадов Жамидинан ярамишунрикай жеда. 

 

                                  4 1 - т а р с   

       Тарсунин тема: Жамидин. «Шурва». 

       Тарсунин мурадар: Жамидинан уьмуьрдин ва яратмишунрин 

                                    рекьикай малуматар гун; 

                                    «Шурва» шиир устаддаказ к1елиз,  

                                    манидалди лугьуз ва хуралай чирун; 

                                    ц1ийи думанар: зарафат, хъвер, ягьанат тикрарун; 

                                    тербия гун.   
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      Тарсунин тадаракар: хрестоматия, Жамидинан ктабар ва шикилар, 

магнитофон, кассета. 

 

                                Тарсунин финиф 

     Тарс милли манидилай башламишда. Ам аялриз Жамидинан ч1алариз 

кхьенвай «Шурва» мани тирди чир жеда.     

        Муаллимди  Жамидиникай У классда  аялризх  гайи малуматар ва к1елай 

шиирар: «Чинерар», «Лавгъа фере» рик1ел хкида. 

    Ихьтин шиирриз талукь думанар: зарафат, хъвер, ягьанат тикрар хъийида. 

    «Шурва» шиир к1елда. 

     Зарафатдин, ягьанатдин ч1аларихъ гьихьтин къуват ават1а, ачухарда. 

     С. Сулейманан,  Кь. Фаталиеван, И.Шерифован зарафатдин ч1алар к1елда, 

абурун мана ачухарда. 

     К1вализ тапшуругъар: Жамидинакай малуматар к1ела; 

                                          «Шувар» шиир к1елиз, манидалди 

                                          лугьуз  ва хуралай чира;  

                                          лезги зарийрин  зарафатдин ч1алар к1ела. 

       Муаллимди аялрин  «Стхаяр» гьикаядикай рецензия  авай дафтарар к1ват1 

хъийида. 

     Тарсунин нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда.   

                               

                                   4 2 - - т а р с 

       Тарсунин тема: Жамидин. «Масадаз ат1ай фуруз». 

       Тарсунин мурадар: Жамидинан шиирар устаддаказ к1елиз чирун; 

                                     «Масадаз ат1ай фуруз» шиир аннамишун; 

                                      ч1ал гегьеншарун; 

                                      тербия гун. 

        Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур. 
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                               Тарсунин финиф 

         Аялри «Шурва» шиир хуралай к1елда. 

         Муаллимди тарсунин тема малумарда: «Масадаз ат1ай фуруз» шиир 

к1елда. 

         Шиир аялри, чешне фикирда аваз, к1елда. 

         Халкьдин мисалдин-насигьатдин  гъавурда твада: Масадаз фур ат1умир.   

         Хрестоматияда авай тапшуругъ кьилиз акъудда: Лезги ч1алан 

орфографиядин к1ват1алдин куьмекдалди  буьгьтен, къуллугъ, панагь гафарин 

мана  ачухарда. 

        Мерд Алидин, Нариман Къарибован, Саидгьасанов Сажидинан зарафатдин 

ч1алар к1елда.  

        Нурудин Насруллаеван  4 ц1арц1ин ширин мана ачухарда: 

 

                               Заз яшинда акуна 

                               Гьар са рик1 са жуьреда. 

                               Къуьр ацукьда танкуна, 

                               Кьам т1арам кьур береда 

                               Ам асландал хъуьреда.    

 

                             Биц1и рик1из, къачур дамах, 

                            К1ан жезава ч1ехи к1валах. 

                            Нуьк1 ацукьна къазран мука, 

                            Хаз жеда жал еке кака?   

        Т1вализ тапшуругъар: Жамидинан шиирар к1ела; 

                                            жува зарафатдин са ч1ал туьк1уьра; 

                                            жуван рахунрин ч1ал гегьеншара. 

        Нетижаяр кьада. 

        Къиметар эцигда.  

        Малумарда: 

        - Нубатдин тарс Азиз Алеман яратмишунрикай жеда.                   
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                                 4 3 - т а р с 

       Тарсунин тема: А. Алем. «Херосима». 

       Тарсунин мурадар: А.Алеман уьмуьрдикай ва  яратмишунрикай 

                                    куьруь малумат  к1елун; 

                                    «Херосима» шиир устаддаказ к1елиз 

                                     ва аннамишиз чирун; 

                                     дуьнядикай чирвилер гегьеншарун; 

                                     дяведи инсанрин кьилел гъизвай мусибатар аннамишун; 

                                     ч1ал гегьеншарун; 

                                     тербия гун. 

      Тарсунин тадаракар: хрестоматия, А.Алеман ктабар ва шикилар, ТСО. 

 

                               Тарсунин финиф 

      Аялрив чпи туьк1уьрнавай зараатдин ч1алар к1елиз тада. 

        Тарсунин тема малумарда. 

        А. Алеман (Фатуллаеван) уьмуьрдикай ва яратмишунрикай (адан ктабар ва 

шикилар къалурда) суьгьбетда. 

        «Херосима» шиир к1елун ихьтин суьгьбетдилай башламишда. 

    - Шиир бахшнавай Херосима - Япония гьукуматдин шегьер я. Адал  

Ватандин Ч1ехи дяве куьтягь хьайи 1945-йисуз Америкадин Садхьанвай 

Штатрин гьукуматди дуьняда сифте яз автомдин бомба вегьена, агъзурралди 

инсанар телефна…  А зегьерлу азардин лишанар чкадин инсанрикай къени,  70  

йис алатнават1ани,  хкатзавач. 

       Шиир сифте муаллимди, ахпа аялри к1елда. 

       Четин гафарин, агьваларин гъавурда твада. 

        Атомдин бомба гьикьван къуватлу зат1 ят1а къалурун патал 1986 йисуз  

СССР-да, Украинадин чилел, Чернобылдин атомдин станция 

хъиткьинайвиликай суьгьбетда:  адан нев галукьай  инсанрин са пай терг хьана, 
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са пай набудар хьана, 30 йисалай  гуьгъуьниз   сагъ амай са т1имил инсанарни 

шулу хьана, духтурдин куьмекдиз муьгьтяж я. 

      Шиир мад сеферда к1ел хъийида. 

      Дяве гьихьтин мусибат ят1а къейдда ва аннамишда. 

      Аялри дяве, ам гьар гьихьтинди хьайит1ани, негьда. 

      К1вализ тапшуругъар: А.Алемакай малуматар к1ела; 

                                           «Херосима» шиир устаддаказ к1елиз чира; 

                                            шииратдиз талукь думанар тикрар хъия; 

                                            ч1ал гегьеншара. 

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда.                              

                                   4 4 - т а р с     

      Тарсунин тема: А.Алем. «Дагъда марф».  

      Тарсунин мурадар: «Дагъда марф» шиир устаддаказ к1елиз чирун; 

                                     четин гафарин ва ибарайрин мана ачухарун;   

                                     шиирдин къурулушдиз ва ч1алаз фикир гун;  

                                     литературадин ц1ийи думанар чирун;    

                                     т1ебиат к1анарун; 

                                     тербия гун.    

       Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур, магнитофон, кассета.   

  

                                 Тарсунин финиф  

     Тарс дикторди магнитофондилай А.Алеман «Марф» шиир к1елунилай 

башламишда: 

                                        Чупур хьана цавун чин, 

                                        Хъенерикай хранвай. 

                                        Чилинава ц1ару чил, 

                                        Чимивили чранвай. 

 

                                         Чиг ацукьна чумахъдал - 
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                                         Чарчардик бул чуьхвена, 

                                          Ксай чархун чанахда 

                                         Чубан, ц1ай хьиз, куьк1вена… 

                                 

     Четин гафарин  (чанах, чайгъун, чил, чла, чимен, чупур, чумахъ) мана 

ачухарда, абур аялрив  чпин гафарганра кхьиз тада. 

     Шиирда  кирамди  ч сес квай гафар ишлемишуни  марфадин ван арадал 

гъизвайди лугьуда:  им литературадин са амал, ихьтин амалар ишлемишун - 

кирамдин алакьун я. 

     Шиирда ачух тушир сесер тикрар хьуниз аллитерация лугьудайди чирда. 

      Шиир аялри к1елда. 

      Алава яз,  А.Алеман «Жанлу хазина» шиир к1елда. 

     К1вализ тапшуругъ: «Дагъда марф» шиир хуралай чира; 

                                       жуван ч1ал девлетлу ая; 

                                       ц1ийи гафар гафарганда кхьихь;                                      

                                       ч сес квай гафарикай ибирит 3 предложение кхьихь.   

     Нетижаяр кьада.    

     Къиметар эцигда. 

     Малумарда: 

     - Нубатдин тарсар  Мурсал Алпанан яратмишунрикай жеда. 

             

                                 4 5 - т а р с  

      Тарсунин тема:  М. Алпан. «Ирс». 

      Тарсунин мурадар: М.Алпанан уьмуьрдин ва яратмишунрин 

                                     рекьикай малуматар гун; 

                                     «Ирс» шиир устаддаказ к1елиз чирун; 

                                     ч1ал гегьеншарун; 

                                     тербия гун. 

      Тарсунин тадаракар: хрестоматия, М.Алпанан ктабар ва шикилар. 
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                             Тарсунин финиф      

      Тарсунин тема малумарда. 

      М.Алпанан уьмуьрдикай  ва яратмишунрикай малуматар гуда. 

       Муаллимди «Ирс» шиир устаддаказ к1елда. 

       Четин гафарин ва ибарайрин (бере, диде чил, зулун гар, къариб, рагъ хъун, 

фаракат, ферз) мана ачухарда. 

       Шиир аялрив устаддаказ  к1елиз тада.  

       Абур са-са бейтинин, куплетдин мана ачухариз вердишарда. 

       Кирамди  таран пешин кьисметдикай суьгьбетзава, амма  ам инсандиз гзаф 

ухшар я. Сад лагьай  куплетдай аквазва: 

  

                                   Хъипи хьана, аватна пеш таралай, 

                                   Лиф хьиз, чилел фаракъатдиз амукьна. 

                                  Нарази гьич тахьуй зулун гаралай, 

                                  Бахтавар хьуй -  хайи чилел амукьна! 

      Пеш  «диде чилин накьвари кьабулна»… Адан «ажалди чан хкида 

несилрал»…  Эхирдай кирамди хабар кьазва: 

55 

                                Вуч  амукьдай икьван ч1авал дуьнядал, 

                                Авачирт1а ирс лугьудай багьа зат1?!     

                               Эхир чи рехъ физват1ани къаядал, 

                               Ирс я, гьелбет, и уьмуьрдин ч1ехи дад! 

      - Ирс гафунихъ гегьенш мана ава, - лугьуда муаллимди. - Ирс- им 

бубайрилай рухвайрал, абурулай гуьгъуьнин  несилрал къведай, ч1ехибуру 

гъвеч1ибуруз тазвай пай: к1вал-югъ, мал-хеб, девлет, ктаб-дафтар, халкьдин 

арада къазанмишнавай гьуьрметлу т1вар  я. 

      Аялар хрестоматияда авай суалриз жавабар гуз гьазурда. 

      Алава яз, «Веси» шиир к1елда. 

      К1вализ тапшуругъар: М.Алманакай малуматар к1ела; 

                                       «Ирс» шиир устаддаказ к1елиз чира; 
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                                        ч1ал гегьеншара; 

                                        ч1ехи бубади ви хайи бубадиз вуч тунат1а кхьихь. 

      Нетижаяр кьуна. 

      Къиметар эцигада.  

      Малумарда: 

      - Нубатдин тарсуна куьне изложение кхьида. 

                                      

                                  4 6 - т а р с   

      Тарсунин тема:  Кхьинрин к1валах. Изложение. 

                    Изложение  патал текст муаллимди хкяда. 

                    Аялри изложение кхьида. 

     Эхирдай муаллимди малумарда: 

     - Нубатдин тарсуна  куьне изложенида ачуънавай гъалат1рин винел 

к1валахда. 

                                4 7 - т а р с 

      Тарсунин тема: Гъалат1рин винел к1валах. 

      Алатай тарсуна кхьей изложенидай атай къиметар малумарда, дафтарар пай 

хъийида. 

      Аяли чпин гъалат1рин винел к1валахда. 

      Орфографиядин къайдаяр ва къанунар  чирда.   

      Ц1ийи къайдаяр чирда. 

     Чидайбур тикрар хъийида. 

      Малумарда: 

     - Нубатдин тарс классдилай къеце к1елай халкьдин адетар къалурзавай 

эсеррикай жеда. Гьахьтин эсерар  жагъура ва к1ела. 

 

                                 4 8 - т а р с 

       Тарсунин тема: Халкьдин адетрикай кхьенвай эсеррикай суьгьбетар. 

       Тарсунин мурадар: адетрикай кхьенвай эсерар к1елун; 

                                      аялриз халкьдин адетар чирун; 
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                                      ч1ал гегьеншарун; 

                                      милли тербия гун. 

       Тарсунин тадаракар: зарийрин ктабар, шикилар, ТСО. 

 

                                        Тарсунин финиф 

      Тарс милли музыкадилай ва я мехъерин  манидалай башламишда. 

     - Литература халкьдин адетрихъ галаз сигъ алакъада ава,- лугьуда 

муаллимди. Мисал патал Ф.Нагъиеван «Чул» шиир к1елда: 

 

                             Палчух ягъна къвалариз, 

                             Къажгъан ала акадал. 

                             Къакъара ягъиз яргъариз, 

                             Верч атанва какадал. 

 

                             Хайи гет1е жаландал 

                             Ацукьнава, жуьже хьиз. 

                             Бугъ къугъвазва къажгъандал 

                             Мед ргазва, миже хьиз.     

 

                            Чембердин пад къакъажна, 

                             Цурцун кепкир гъилеваз, 

                             Бахди, вилер агажна, 

                             Каф къахчузва вижеваз. 

 

                            Атир гьатна метерин 

                            Вири Камбар магьледа… 

                            Лацу яргъи хъуьт1ериз 

                            Чул неда гьа гьафтеда.  

        Четин гафарин (ака, жалан, кепкир, миже, чул) мана ачухарда.   
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         - Квез и шиирдай халкьдин гьихьтин адетар, сериштаяр, яни  михьивал-

лацувал авунар,  аквазва? - жузунда муаллимди. 

   Аялри  гьисабун мумкин я:  акадал эцигзавай къажгъандин къвалариз  палчух 

ягъун;  хатрутрикай метер  ргун; хайи гет1е жагъунда авай  турвакьрал, сив 

к1аникна, эцигун;  акадин патав к1валахзавай дишегьлиди  чембердин пад 

къакъажун;  чул, мед элична, т1уьн. 

     Гьар са адет мус, гьик1 ва ни ишемишзавайт1а, суьгьбетда. 

    -  Шиирдай хуьруьн яшайишдин гьихьтин шикилар аквазва? 

     Аялри лугьуда: какадал атанвай вечре къакъра ягъун; мед ргазвай 

къажкъандилай бугъ къарагъун; мед ргазвай дишегьили, вилер агажна, 

къажгъандилай каф къахчун; рагазвай метин атир вири магьледа гьатун. 

     Аялри классдиз гъанвай ва к1елзавай гьар са эсердай сад-кьве адет жагъурда, 

абуруз муаллимди лазим баянар гуда.  

      Халкьдин адетрихъ авай метлебдикай суьгьбетда: милли тербия ибарадин 

манна ачухарда. 

     К1вализ тапшуругъ: лезги зарийри гатфарикай кхьенвай эсерар  жагъура  ва 

абур к1ела. 

     Тарсунин нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда. 

     Малумарда: 

     - Нубатдн тарсар  Муьзеффер Меликмамедован эсеррай жеда. 

 

                                  4 9 - т а р с 

       Тарсунин тема: М. Меликмамедов. «Зи бахтуниз акъатай ч1ал». 

      Тарсунин мурадар: Азербайжанда авай лезгийрин 

                                    литературадикай малуматар гун; 

                                    М.Меликмамедовакай малуматар чирун; 

                                    «Зи бахтуниз акъатай ч1ал» шиир к1елиз чирун; 

                                    ч1ал гегьеншарун; 

                                    тербия гун. 
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       Тарсунин адаракар: хрестоматия, М.Меликмамедован ктабар ва шикилар. 

 

                            Тарсунин финиф 

        Тарсунин тема малумарда. 

       - Квез чизва: чи лезги халкь  гьукуматдин сергьятди кьве чкадал пайнава: са 

пай Самур вац1алай агъадихъ, Азербайджанда, муькуь пай Самурдилай  

винидихъ, Дагъустанда, яшамиш жезва.  Чаз Азербайжанда «Дагъустан 

лезгияр» лугьузва. 

      Чи милли литература, Дагъустанда хьиз, Азербайджандани  вилик физва. 

Агъа пата, Кьибле Лезгистанда, авай лезгийриз чна  «Къуба лезгияр» лугьузва.  

      Къе чун инал рахадай Муьзеффер Меликмамедов Бакуда яшамиш жезвай  

зари я. 

      Шикилар ва ктабар къалурна, муаллимди давамарда: 

      - Алай левирда Муьзеффер Низаман хва   Азербайжанда т1вар-ван авай 

лезги зарийрикай сад я, -  адаз талукь малуматар  муаллимди хрестоматиядай, 

«Лезги зарияр» куьмекчи ктабдай къачуда. 

      «Зи бахтуниз акъатай ч1ал» шиир к1елда: 

 

                            - Зи бахтуниз акъатай ч1ал 

                            Гьида гана, диде чан? 

                            - Булахдивай хабар яхъ на, - 

                           Жаваб гана ада заз.  

      Шиирдин игитди вичин суалдиз жаваб булахдивай, билбилдивай, 

цуькведивай, рушавай хабар кьуна. Дагъдиз килигна, руша ихьтин жаваб гана: 

 

                             - Чун дагъларин веледар я, 

                             Дагълар диде хьана чаз. 

                             Аваз секин, везин йигин, 

                             Икьван ширин, икьван дерин 

                             Ч1ал дагълари гана чаз. 
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     Шиир аялри  к1елда. 

     Шиирдин къурулушдиз ва ч1алаз фикир гуда: ам, суал-жаваб хьиз, аялар 

гъавурда акьадай, регьятдаказ к1ел жедай ч1алал кхьенва. 

     Муаллимди аялар мадни ихьтин фикирдал гъида: Чи бахтуниз акъатай ч1ал 

- хайи дагълари гайи ч1ал я. 

    К1вализ тапшуругъар: Къуба лезги зарийрин эсеррихъ 

                                        галаз таниш хьухь; 

                                       М.Меликмамедовакай малуматар к1ела; 

                                       «Зи бахтуниз акъатай ч1ал» шиир устаддаказ                            

                                        устаддаказ  к1елиз чира; 

                                        ч1 сес квай гафарикай 3 предложение  

                                        кхьихь. 

     Нетижаяр кьада. 

     Къиметр эцигда.         

                                                

                                    5 0 - т а р с 

      Тарсунин тема: М.Меликмамедов. «Зи чил я ам». 

      Тарсунин мурадар: «Зи чил я ам» шиир устаддаказ к1елиз чирун; 

                                     четин гафарин мана ачухарун; 

                                     шиирдин къурулушдиз ва ч1алаз фикр гун; 

                                     хайи ч1алакай аялри чпин фикирар лугьун; 

                                     тербия гун. 

       Тарсунин тадаракар: алатай  тарсуна ишлемишайбур. 

 

                             Тарсунин финиф 

     Муаллимди М.Меликмамедован «Зи чил я ам» шиир (дикторди 

магнитофондилай) устаддаказ к1елда. 

     Шиирдиз талукь баянар гуда.  

     Лезгистандин шикилар къалурда. 
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     Четин гафарин ва ибарайрин (гъейрат хуьн, кьил вине кьун, пашманвилин 

хине, рам хьун,  т1уш гун, халиф, цавун тагъ) мана ачухарда. 

     Шиир аялри к1елда. 

     Шиир, классда авай аялар  2 чкадал ( 3 чкадални жеда) пайна, гьуьжетралди 

к1елда. 

    Аялри шиирдикай чпин фикирар лугьуда. 

     К1вализ тапшуругъар: «Зи чил я ам» к1елиз чира; 

                                          ам ашкъи авайбуру хуралай чира; 

                                          ч1ал гегьеншара; 

                                          ц1ийи гафар ва ибараяр гафарганра кхьихь. 

    Алатай тарсуна к1вализ гайи тапшуругъар  тамамарун ахтармишда. 

    Нетижаяр кьада. 

    Къиметар эцигда. 

    Малумарда: 

    - М.Меликмамедован шииррин тема давамарун яз, чна нубатдин тарс 

Седакъет  Керимовадин  «Лезги руьгь» шиирдиз бахшда.   

 

                               5 1 - т а р с 

     Тарсунин тема: С.Керимова. «Лезги руьгь». 

     Тарсунин мурадар:  алатай тарсунин кьилин тема давамарун; 

                                    С.Керимовадин «Лезги руьгь» шииир к1елиз чирун; 

                                    ч1ал гегьеншарун; 

                                    тербия гун.     

      Тарсунин тадаракар: хрестоматия, С.Кнримовадин ктабар, «Самур» 

газетдин нумраяр   ва шикилар. 

 

                              Тарсунин финиф 

        С.Керимовадин уьмуьрдикай ва  яратмишунриай куьруь малуматар гуда. 

        Заридин ктабар, шикилар ва «Самур» газетдин нумраяр къалурда. 

        «Лезги руьгь» шиир к1елда. 
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         Четин гафарин (Алпан,  Алпандин чил,  бубайрин руьгь, икрам,  усалвал) 

мана ачухарда. 

         Шиир аялри к1елда. 

         Шиир гьуьжетралди к1елда. 

         Аялри хрестоматияда авай суалриз жавабар гуда. 

        - Гьар са инсандиз жуван диде ва буба, хуьр-к1вал, дидедин ч1ал, ватан  

к1анда, абур чир хьун, к1ан хьун лазим я, - лугьуда муаллимди. - Чунни, 

лезгиярни, гьак1 я. Чакни  жуван бубайрин руьгь хьана к1анда. Зани, Седакъет 

Керимовади хьиз,  квез ик1 лугьузва, -  ада  «Лезги руьгь» шиир мад сеферда 

к1ел хъийида:  

                                 Бубайрин  руьгь к1евиз хвена, 

                                 Лезги чилиз икрам ая! 

                                 Лезги ч1алаз икрам ая!  

  Шиир ихьтин ц1араралди куьтягь жезва: 

 

                               «Ватан!» лугьур 

                               Рик1 амат1а,     

                               Руьгь ава чаз! 

                               Бахтлу я чун 

                               И руьгь аваз!!!    

     К1вализ тапшургъар: «Лезги руьгь» шиир к1елиз чира; 

                                         алакьдайбуру хуралай чира; 

                                         ч1ал гегьеншара. 

     Алатай тарсуна гайи тапшуругъар тамамарун  ахтармишда. 

     Нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда. 

      Малумарда: 

     - Нубатдин тарсара Пакизат Фатуллаевадин шиирар к1елда. 

 

                              5 2 - т а р с 
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      Тарсунин тема: Пакизат Фатуллаева. «Цуьк». 

      Тарсунин мурадар: П.Фатуллаевадин уьмуьрдикай 

                                    ва яратмишунрикай малуматар гун; 

                                    шиирар к1елун; 

                                    «Цуьк» шиирди гузвай лезет гьиссун; 

                                    ч1ал гегьеншарун; 

                                    тербия гун. 

      Тарсунин тадаракар:  хрестоматия, П.Фатуллаевадин ктабар ва шикилар, 

«Дагъустандин дишегьли» журнал, ТСО. 

 

                              Тарсунин финиф       

     Пакизат Фатуллаевадин, алай девирдин зари дишегьлидин, уьмуьрдикай ва 

яратмишунрикай малуматар гуда: ктабар ва шикилар къалурда, ада вич 

редактор яз акъудзавай «Дагъустандин дишегьли» журналдикай суьгьбетда.  

      Шиирар к1елда. 

      Аялрив «Цуьк» шиирди гузвай лезет, т1еам  гьиссиз тада.   

      Аялрин ч1ал гегьеншарда.  

Алава яз, «Марф» шиир к1елда. Ам А.Алеман «Дагъда марф» шиирдив 

гекъигда. Аялрив чпин фикирар лугьуз тада. 

        К1вализ тапшуругъар: П.Фатулаевадикай малуматар к1ела; 

                                             «Цуьк» шиир хуралай чира; 

                                              ц1ийи гафар ва ибараяр  гафарганда кхьихь 

                                              ва рик1ел хуьх.  

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 

 

                                    5 3 - т а р с 

      Тарсунин тема: П.Фатуллаева. «Бубу». 

      Тарсунин мурадар: «Бубу» шиир устаддаказ к1елиз чирун; 

                                     т1ебиатдикай кхьенвай эсеррай аквазвай 



369 

 

                                     шикилар гьиссиз вердишарун; 

                                     ч1ал гегьеншарун; 

                                      алава шиирар к1елун; 

                                      тербия гун.          

     Тарсунин тадаракар: алата тарсуна ишлемишайбур. 

 

                                 Тарсунин финиф 

      П.Фатуллаевадин шиирар к1елда. 

      «Бубу» шиир устаддаказ к1елда. 

      Ам аялри гьуьжетралди к1елда ва чпин фикирар лугьуда.   

      Алава яз, Рачаб Хибиеван  «Зун дагъ я» шиир к1елда:  

 

                              Зун дагъ я, 

                              Эхдай гатуз чимивал, 

                              Хъуьт1уьз дарвал, мекьивал. 

 

                               Зун дагъ я, 

                               Эхдай  ьар са четинвал, 

                               Авай рик1ихъ секинвал. 

 

                              Зун дагъ я, 

                              К1андай гьахъал, абадвал, 

                              Хуьзвай халкьдин азадвал. 

 

                              Зун дагъ я, 

                              Чандал гъидай Алпан чилер, 

                               Сад хъийидай Лезги эллер. 

 

                               Зун дагъ я!   
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      Шиирдин  манадиз ва къурулушдиз фикир гуда.  

      Шиир аялрив устаддаказ  к1елиз тада. 

      К1вализ тапшуругъар: «Бубу» шиир устаддаказ к1елиз чира; 

                                            «Зун дагъ я» шиир хуралай чира; 

                                            жуван ч1ал девлетлу ая. 

      Нетижаяр кьада. 

      Къиметар эцигда. 

      Малумарда: 

      - Нубатдин тарсар Фейзудин Нагъиеван шииррикай жеда. 

 

                                  5 4 - т а р с 

     Тарсунин тема: Ф. Нагъиев. «Зи ч1ал». 

     Тарсунин мурадар: Ф.Нагъиевакай малуматар чирун; 

                                    «Зи ч1ал» шиир устаддаказ к1елиз чирун;   

                                    ч1ал гегьеншарун;  

                                     тербия гунн 

      Тарсунин тадаракар: хрестоматия, Ф.Нагъиеван ктабар ва шикилар. 

 

                                Тарсунин финиф 

      Тарс муаллимди ва я дикторди Ф.Нагъиеван «Зи ч1ал»  шиир к1елунилай 

башламиш жеда. 

       Ф.Нагъиеван уьмуьрдикай ва яратмишунрикай   малуматар гуда. 

        «Зи ч1ал» шиир устаддаказ к1елда.   

        Шиир, чешне фикирда аваз, аялри к1елда. 

        Четин гафарин ва ибарайрин манна ачухарда. 

         Аялрин ч1ал гегьеншарда.     

         Алава яз, «Кьери жезва…» шиир к1елда: 

                                 Кьери жезва хуьрер чи, 

                                 Секин жезва мелер чи, 

                                 Хкатзава лапаг-мал, 
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                                 Артух жезва ялгъуз т1ал…      

       Заридиз  суфрадал я лаваш, я базламач аквазмач… Я хьар, я т1анур, я ака 

амач…  Вахт гуьмбединди хьанва… Дидедин т1убни  п1узал фенва, ада 

лугьузва: «Гьайиф, чан хва, бине чи, берекат ик1 к1ватзава». 

                                                

                                                                  

           К1вализ тапшуругъар: Ф.Нагъиевакай малуматар к1ела; 

                                                «Зи ч1ал» шиир устаддаказ к1елиз чира; 

                                                 алакьдайбуру хуралай чира. 

     Нетижаяр кьада. 

     Къиметар эцигда. 

 

 

                                       5 5 - т а р с   

              Тарсунин тема: Ф.Нагъиев. «Мидаимвал», «Агъ». 

              Тарсунин мурадар:  Ф.Нагъиеван шиирар к1елун; 

                                              лезги зарийрин ч1алар к1елун; 

                                              лезги ширин кьет1ен лишанар чирун; 

                                              ч1ал гегеншарун; 

                                              тербия гунн. 

             Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур. 

 

                                  Тарсунин финиф  

       К1вализ гайи тапшуругъар ахтармишда: аялри «Зи ч1ал» шиир устаддаказ 

к1елда.  

      Тарсунин тема малумарда. 

      «Мидаимвал», «Агъ»  шиирар к1елда. 

      Аялри Р.Хибиеван «Зун дагъ я» шиир хуралай к1елда. 

      Лезги шииррин к1ет1ен  лишанрикай суьгьбетда. 
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      Аялар к1елзавай шииррин художественный  кьет1енвилериз ва ч1алаз 

фикир гуз вердишарда. 

      Алава яз, Загьидин Гьасанован  «Дурнайрин мани» ва «Салигьан гъалат1» 

гьикаяя к1елда. 

       К1вализ тапшуругъар: Ф.Нагъиеван шиирар к1ела; 

                                             лезги шииррин кьет1ен лишанар чира 

                                             ва рик1ел хуьх; 

                                             жуваз ц1ийи гафар ва ибараяр чира. 

    Нетижаяр кьада. 

    Къиметар эцигда. 

    Малумарда: 

   - Нубатдин тарс классдилай къеце гатфарикай к1елай эсеррикай (абурун сиягь 

аялрив гва) тухуда. 

     

                                 

                                  5 6 - т а р с 

    Тарсунин тема: Гатфарикай кхьенвай эсеррикай суьгьбетар. 

            И тарсуна лезги зарийри гатфарикай кхьенвай ва аялри к1елнавай 

шииррикай суьгьбетарда. 

    Нетижаяр кьада. 

    Къиметар эцигда. 

    Малумарда: 

   - Нубатдин тарсуна куьне  «Гатфар» темадай сочинение кхьида. 

 

                                 5 7 - т а р с 

     Тарсунин тема: «Гатфар». Сочинение. 

              Алатай тарсуна авур суьгьбетар аялри  чпин сочиненийра ишлемишда. 

     Малумарда: 

     - Нубатдин тарсар Дагъустандин зари Эффенди Къапиеван яратмишунрикай 

жеда. 
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                                5 8 - т а р с     

       Тарсунин тема: Дагъустандин литература. Э. Къапиев. 

                                «Интуристдихъ галаз рахунар».  

       Тарсунин мурадар: Дагъустандин литератрадикай малуматар гун; 

                                     З.Къапиеван уьмуьрдин ва яратмишунрин 

                                      рекьикай суьгьбетун; 

                                      «Интуристдихъ галаз рахунар» гьикая к1елун; 

                                      ч1ал гегьеншарун; 

                                      тербия гун. 

       Тарсунин тадаракар: хрестоматия, Э.Къапиеван ктабар ва шикилар.   

 

                             Тарсунин финиф   

      Тарсунин тема малумарда. 

      Дагъустандин халкьарин литературадикай  малуматар гуда. 

        С.Сулеймананни Э.Къапиеван дуствилин алакъайрикай суььбетда. 

       «Интуристдихъ галаз рахунар» гьикая к1елда. 

        Гьикаядин мана суьгьбетда. 

        Хрестоматияда авай суалриз жавабар гуда. 

        Сулейманан камалдиз,  къанажагъдиз ва къаматдиз фикир гуда. 

        Аялри чпин  фикирар лугьуда ва кхьида. 

        К1вализ тапшуругъар:  Э.Къапиевакай малуматар к1ела; 

                                              «Интуристдихъ галаз рахунар» гьикая 

                                               к1елиз ва суьгьбетиз чира; 

                                               ч1ал гегьеншара. 

        Нетижаяр кьада. 

        Къиметар эцигда.    

        

                                5 9 - т а р с      

        Тарсунин тема: Э. Къапиев. «Интуристдихъ галаз рахунар».   

        Тарсунин мурадар: «Интуристдихъ галаз рахунар» гьикая 
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                                       устаддаказ к1елиз ва суьгьбетиз чирун; 

                                       гьикаядин игитрин къаматар ачхариз чирун; 

                                       ч1ал гегьеншарун; 

                                       тербия гун. 

        Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур. 

 

                                  Тарсунин финиф   

     «Интуристдихъ галаз рахунар» гьикая к1елда. 

      Аялар гьикаядин паяр (тема, кьилин фикир, игитар, сюжет, композиция) 

чара ийиз вердишарда. 

      Гьикаядин ч1алаз фикир гуда. 

      Сулейманан къаматдикай суьгьбетда. 

     К1вализ тапшуругъар: «Интуристдихъ галаз рахунар» гьикая 

                                          к1елиз ва суьгьбетиз чира; 

                                          Сулейманан къамат кхьихь. 

        Нетижаяр кьада.    

        Къиметар эцигда. 

 

                               6 0 - т а р с 

        Тарсунин тема: Э.Къапиев. «Дагъда марф».     

        Тарсунин мурадар: «Дагъда марф» гьикая-шикил  устаддаказ к1елиз чирун; 

                                       т1ебиатдин шикилдикай лезет хкудун; 

                                       ч1ал гегьеншарун; 

                                        тербия гун. 

        Тарсунин тадаракар: алатай тарсара ишлемишайбур. 

 

                                Тарсунин финиф 

          Э.Къапиевакай суьгьбет давамарда. 

          «Дагъда марф»  шикил, куьруь гьикая, к1елда. 

         Аялри лезги зарийри марфадикай кхьенвай шиирар рик1ел хкида.   
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         Абур винидихъ к1елай гьикаядив гекъигда: мукьвавал ва чаравал та-

йинариз вердишарда. 

        Ч1ал гегьеншарда.              

       Алава яз Жамиля Гьажиевадин «Марф» шиир к1елда:  

 

                                   Къвазва къе марф лап экуьнлай. 

                                   Цавава цифер… 

                                   И марфадиз фикир гузва за, 

                                   Хразва кифер… 

                                   И марфадин сесини зи 

                                   Хкажзава илгьам. 

                                   И марфади хутахда мад  

                                   Зи рик1ин дерт-гъам. 

                                   Ахъайзава и марфадиз 

                                    Зи к1еви сирер. 

                                    Гьар марфадлай  гуьгъуьниз зун 

                                    Жезва  лап иер. 

        Аялриз литературадин эсерда ганвай т1ебиатдин дегиш жезвай ва я 

акъвазна аквазвай гьалдиз  шикил ва я  пейзаж лугьудайди чирда. 

        «Лезги литературадин терминрин к1ват1алдай» к1елда: «Пейзаж (француз 

ч1ала: чка, уьлкве) -  т1ебиатдин шикил; художественный эсерда  т1ебиатдин 

шикил къадлурун я». 

         Нетижаяр кьада. 

         Къиметар эцигда.   

        Малумарда: 

        - Нубатдин тарсуна куьне изложение кхьида.        

  

                               6 1 - т а р с  

         Тарсунин тема: Изложение. 

       Аялри изложение кхьин патал текст муаллимди хкяда. 
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      Тарсунин эхирдай малумарда: 

     - Нубатдин тарс куьне классдилай къеце к1елай зулун т1ебиатдин эсеррикай 

(абурун сиягь аялрив гва)  жеда.   

                               6 2 - т а р с   

         Тарсунин тема: Классдилай къеце  т1ебиатдикай  

                                   кхьенвай эсеррикай суьгьбетар. 

      Тарс муаллимди гьазурнавай пландай кьиле фида.  

          Нетижаяр кьада. 

         Къиметар эцигда. 

         Малумарда: 

        - Нубатдин тарсар Расул Гьамзатован яратмишунрикай гуда. 

 

                                  6 3 - т а р с  

       Тарсунин тема:  Р. Гьамзатов. «Лезгияр».  

       Тарсунин мурадар: Дагъустандин литературадикай малуматар гун; 

                                     Р. Гьамзатов - ч1ехи шаир тирди малумарун; 

                                     адан уьмуьрдикай ва яратмишунрикай 

                                     малуматар гун;  

                                     «Лезгияр» шиир устаддаказ к1елиз чирун; 

                                    ч1ал гегьеншарун; 

                                    тербия гун. 

       Тарсунин тадаракар:  хрестоматия, Р.Гьамзатован ктабар ва шикилар, 

магнитофон, диск. 

 

                             Тарсунин финиф  

     Тарс магнитофондилай урус ч1алал лугьузвай «Дурнаяр» манидилай 

эгеч1да. 

     - Им ч1ехи шаир Расул Гьамзатован ч1алариз кхьенвай «Дурнаяр» мани я, - 

лугьуда муаллимди, шаирдикай ва яб гайи манидикай суьгьбетда: - Расул 

Гьамзатов - ХХ асирдин лап ч1ехи шаиррикай сад я, - муаллимди шаирдин 
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шикилар ва ктабар къалурда, ам авар халкьдин хва, Дагъустандин халкьдин 

зари, Социалист Зегьметдин Игит тирди малумарда. - Адн шиирар, поэмаяр ва 

«Зи Дагъустан» роман лезги ч1алазни элкъуьрнава. 

    - Къе чна «Лезгияр» шиир к1елда, - алумарда. 

     Дикторди магнитофондилай «Лезгияр» шиир к1елда. 

     Шиир, чешне хиялда аваз, аялрини к1елда. 

     Шиирдин тема  ачухарда: кирамди дуствилин, стхавилин гьиссер, алакъаяр, 

адетар   къалурзавайди тестикьарда. 

     Р.Гьамзатован шиирар лезги ч1алаз  М.Гьажиева, Б.Салимова, М.Жалилова, 

А.Къардаша ва мсб элкъуьрайди лугьуда. 

     Аялрин ч1ал гегьеншарда. 

         Алава яз,  Дагъустандин ва Лезгистандин зарийри ватандикай, 

дуствиликай ва стхавиликай кхьенвай шиирар к1елда. 

         Месела, эари дишегьли Гуьлпери Велибеговади вичин  «Зи ватан» ктаб 

(2013)  ачух жезвай «Ватан» шиирда кхьизва: 

 

                          Заз виридалай к1аниди ви гьава я, 

                          Вун зи элдин дердериз лап дава я. 

                          Ви гьар са къван, гьар кк1ални багьа яз, 

                          К1анзава заз вун абад хьун, зи Ватан.  

 

                         Аквазва заз къацу багълар, тепеяр,                        

                         Касви   гьуьлел къугъвазвай лепеяр, 

                         Дербентдин а кьакьан   цлар, къелеяр - 

                         Ви лишанар гуьзелбур я, зи Ватан…        

                          

      Ватандиз, адан халкьариз  дуствал герек я.  Винидихъ т1вар кьунвай ктабда 

гьатнавай «Дуствал» шиирда кирамди давамарзава: 

 

                         Зи мурад я: вири  халкьар жен дустар, 
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                         Дуствал патал вирдаз герек жен къастар. 

                         Гьар са инсан, кьуьзуь-жегьил тагьлана, 

                         Дуствал патал чун гьар сад жен са уст1ар. 

 

                       Дуствилин рехъ гьуьрметринди, михьид жен, 

                      Ам тахьурай гьак1ан гафар, гьак1ан т1вар. 

                      Гъиле кьунвай гьар са к1валах къенид жен, 

                      Къуьлуьн кьил хьиз, димиш хьанвай гьар са твар…      

К1вализ тапшуругъар: Р.Гьамзатовакай малуматар к1ела; 

                                          «Лезгияр» шиирдин кьет1ен лишанриз фикир це; 

                                          ам хуралай чира. 

         Нетижаяр кьада. 

         Къиметар эцигда.             

 

                                 6 4 - т а р с 

        Тарсунин тема: Р.Гьамзатов. «Дурнаяр». 

        Тарсунин мурадар:  Р.Гьамзатован яратмишунар чирун; 

                                        «Дурнаяр» шиир к1елиз ва аннамишиз чирун; 

                                       дяведиз, дявекарриз  акси фикирар  арадал гъун; 

                                       ч1ал гегьеншарун; 

                                       тербия гун.  

       Тарсунин тадаракар: алатай тарсуна ишлемишайбур. 

 

                            Тарсунин финиф 

      Алатай тарсуна гайи тупшуругъар ахтармишда. 

     Аялри «Лезгияр» шиир хуралай к1елда. 

     Тарсунин тема малумарда. 

      Магнитофондилай «Дурнаяр» шиир к1елда: сифте - лезги ч1алал, ахпа урус 

ч1алал, ахпа мад -  урус ч1алал  машгьур мани лугьуда. 

    1941-1945-йисарин  Ватандин Ч1ехи дяведикай суьгьбетда.  
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    -  Чи  уьлкведа дяведин иштиракчияр,  ветеранар ва сад-кьве  игит авачир са  

са к1вални авач, - лугьуда муаллимди. - Ватандин  Ч1ехи дяведилай гуьгъуьниз  

Советрин Кьушунди  Афгъанистандин дяведда иштиракнай… Гила Россиядин 

Кьушунди Сирияда кьиле физва дяведа  иштиракзава… 

       К1вализ тапшуругъар: Р.Гьамзатован эсерар к1ела; 

                                            «Дурнаяр» шиирдин мана   жуван гафаралди  кхьихь.   

       Нетижаяр кьада.       

        Къиметар эцигда. 

        Малумарда: 

       - Нубатдин тарс чна Мегьамед Атабаеван «Зи асир» шиир к1елуниз бахшда. 

 

                                    6 5 - т а р с 

         Тарсунин тема: М. Атабаев. «Зи асир». 

         И тарсуна  Дагъустандин халкьдин шаир М.Атабаевакай малуматар гуда. 

         «Зи асир» шиир к1елда. 

         Къумукь литературадикай малуматар гуда. 

         Аялрин ч1ал гегьеншарда. 

                    К1вализ тапшуругъар: М.Атабаевакай малуматар к1ела; 

                                                         «Зи асир» шиир устаддаказ к1елиз чира; 

                                                         ч1ал гегьеншара; 

                                                         жуван асирдикай фикирар кхьихь. 

         Нетижаяр кьада. 

         Къиметар эцигда. 

         Малумарда: 

        - Нубатдин тарс чна Юсуф Базутаеван шиирриз бахшда. 

 

                                    6 6 - т а р с   

        Тарсунин тема: Ю. Базутев. «Маса жуьредин марф», «Тарар». 

        И тарсуна табасаран литературадикай малуматар гуда. 

        Зари  Ю. Базутаевакай малуматар  к1елда. 
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        «Маса жуьредин марф» ва «Тарар»  шиирар устаддаказ к1елиз  чирда.  

        Аялрин ч1ал гегьеншарда. 

                К1вализ тапшуругъар: Ю.Базутаевакай малуматар к1ела; 

                                                     адан шиирар устаддаказ к1елиз чира; 

                                                     жуван гафарган к1ел хъия. 

        Нетижаяр кьада. 

        Къиметар эцигда. 

        Малумарда: 

       - Нубатдин тарсуна куьне Дагъустандин зарийрин классдилай къеце к1елай 

эсеррикай суьгьбетарда. 

 

                                6 7 - т а р с 

         Тарсунин тема: Дагъустандин литературадин  классдилай  

                                   къеце к1елай эсерар. 

       Классдилай къеце Дагъустандин халкьарин литературадай к1елай эсерар 

тикрар хъийида. 

      Аялрин чирвилер ахтармишда.                               

       1У четвердин ва йисан къиметар эхцигда. 

        Малумарда: 

        - К1елунин йис акъатзава. Хайи литературадин эхиримжи тарсуна  чна У1 

классда к1елай эсерар, литературадин илимдикай къачур чирвилер тикрар 

хъийида.    

                                6 8 - т а р с 

         Тарсунин тема: Йиса к1елай эсерар, къачур чирвилер тикрарун.   

    Аялри  У1 классда к1елай эсерар ва къачур чирвилер  тикрарун    патал  

хрестоматиядин  паярин эхирра ганвай суаларни  тапшуругъар ишлемишда. 

    Гатуз к1елдай ктабрин сиягь вугуда. 

    К1елунин йисар нетижаяр кьада. 

    Аялри хайи литекратуврадин тарсар активни иштирак авурди малумарда. 

    Аялриз чпин зегьметдай сагърай лугьуда. 
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                                         х     х     х   

     Къейд:  

     Муаллимдиз, чи текрифрал бинелу хьана, образовадин  темайдин план  ва 

тарсарин планар туьк1уьрна, к1валахдайла, аквада: абурун арада авай алакъаяр 

дегиш жезвава, сад-садал ацалтзавач.  

    Им т1ебии кар я, вучиз лагьайт1а планар вилик амаз туьк1уьрзава,  тарсар - 

гуьгъуьнилай, тайин шарт1ара, чан алай аялриз (абурухъ, гьар садахъ, вичин 

фагьум-фикир, алакьунар, кьет1енвилер ава) гузва. Муаллим «чан алай 

шарт1ара» вичин пландик бязи, амма чарасуз дегишвилер кутуниз мажбур 

жезва. 

     Ихьтин бязи дегишвилер (ацалт тавунар)  винидихъ галай  Образованидин 

темайрин пландин ва «Тарсарин» арадани ава.  Месела, У1 классда 

М.Меликмамедован «Зи кьисметдиз акъатай ч1ал» шиир чирун патал  

къалурнавай  3 сятдикай са сят ат1ана, ам С.Керимовадин  «Лезги руьгь» шиир 

чирун патал харжун герек атана: сад лагьайди, 1- шиир  2-шиирди гужлу 

ийизва; кьвед лагьайди,  аялриз Къуба патан литературадикай артухан чирвилер 

гун жезва.                            

                                                                                    

             3.Образование ахтармишдай рекьер   

      Аялри У-У1 классра хайи литературадай къачузвай чирвилерин винел, гьар 

са важиблу кардал хьиз, муаллимдин гуьзчивал дат1ана хьана к1анда. 

     Санлай къачурла, мектебда жуьреба-жуьре предметрай, абурук хайи 

литературани акатзава, гузвай образованидал тухун лазим тир  гуьзчивал  аялри 

къачунвай чирвилер ва тербия ахтармишдай, абурун дережа тайинардай 

рекьерикай ибарат я. 

      У-У1 классра к1елзавай аялриз хайи литературадай тайин тир образование 

гун, винидихъ лагьайвал, гзаф месэлаяр (аялриз гун лазим тир чирвилер  

хкягъун,  чирвилер гудай шарт1ар тешкилун, чирвилер ва тербия гун ва мсб)  

кьилиз акъуникай ибарат я.   
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     И месэлайрикай лап кьилинди аялдин сагъвал, адан бейнидин тамамвал  ва 

акьуллувал я. 

      Инал психология гаф ишлемишун герек къвезва: мектебда к1елзавай, тарс 

къачузвай аял психологиядин жигьетдай тамамди, дигмишди хьун важиблу  я. 

Анжах ихьтин аялдивай  мектебда гузвай чирвилер, савад ва тербия (вири 

санлай: образование) къачуз жеда. 1. 

У-У1 классра  аялри хайи литературадай къачун лазим тир образованидин 

ери, деринвал ва гегьеншвал   ахтармишун патал  мектебда методикадин ихьтин 

амалар ва къайдаяр ишлемишзава:  

а)  текст к1елун  - текст ва я адан ч1ук ачухдаказ, ашкъи аваз, ат1уз-ат1уз, 

лазим гьисс кваз, устадвилелди, декламация хьиз, к1елиз  тада, адан алакьунар, 

вердишвилер  ахтармишда; 

     б) суалар вугун - текстиниз талукь суалар вугунда ва жавабар къахчуда,  

жаварин дуьзвал тайинарда, аялдиз вичи къазанмишзавай нетижа малумарда; 

в) суьгьбет - текстинин мана куьрелди, яргъалди, тестиниз мукьва, тестинай 

ч1укар къачуна суьгьбетиз тада;  

г)  анализ - к1елай эсердин тема ва кьилин фикир, сюжет ва композиция, 

иштиракзавай игитар, абурун къаматар, ч1ал гуьрчегарзавай  гафар тайинариз 

тада; 

 жуван фикир лугьун  - к1елай эсердин гужлу ва зайиф, вичиз хуш хьайи ва 

я хуш  тахъай терефар къалуриз тада; 

е)  къимет гун -  аялдив к1елай эсердиз къимет (хъсан, юкьван ва я пис; хуш 

хьана ва я хуш хьанч ) гуз тада;   

 ж)  сочинение - к1елай эседикай куьруь суьгьбет (сочинение)  кхьиз тада, 

адан алакьун ахтармишда;  

з)  тестер ишлемишун - аялдив  Педагогикадин институтди 2002-йисуз 

печатдай акъуднавай   ва я маса идаради туьк1уьрнавай тестерин суалриз 

жавабар гуз тада.  

……………………………………………. 
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      1.Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного  развития школьника. - 

Москва, 2002. 

 

Дерин чирвилер къачунвай  ва акьул тамам аялрин образование ахтармишун 

патал ихьтин  четин къайдаярни ишлемишиз жеда. Месела: 

      1)рецензия гун (кхьин) - к1елай эсердикай аялди вичин фикирар, гузвай 

къимет  кхьида; 

    2)доклад кхьин -  к1елай ч1ехи эсердикай (ва я эсеррикай) аялди  вичин 

суьгьбет кхьида ва классдин (собранидин, к1ват1алдин) вилик к1елда.  

Аялриз к1елунин 1-4 четвертра ва я к1елунин йисан эхирда хьанвай  

чирвилер (образование) ахтармишзавай суалар ва тапшуругъар  программадихъ 

ва  У-У1 классрин учебник-хрестоматийрихъ галаз алакъалу авуна к1анда.   

Методикадин ихьтин истемишун рик1ел хкин: муаллимди аялдиз жезмай 

кьван гзаф чирвилер гуда, амма хабар кьадайла прораммадин истемишунрал 

амал ийида. 

Винидихъ къалурнавай  къайдайрик ва амалрик  аялдин  бейнидин тамамвал 

ахтармишдай са  суал-серенжемни  квач. Ахьтин суалар чи методикада ва 

тежрибадани ишлемишун адет хьанвач. Амма герек ава… 

Психологиядин  алимри тестикьарзавайвал, аялрин бейнидин тамамвал, 

абурувай чирвилер фад-фад къачуз ва аннамишиз  алакьун агъадихъ галай 

лишанрилай (алакьунрилай) чир жеда: 

* чирвилер фад-фад кьун; 

* чирвилер  фад-фад аннамишун; 

* месэла жуьреба-жуьре рекьералди гьялун; 

* чирвилер умумиламишун.1. 

Чи мектебда, муаллимдиз малум тирвал,  аялри чирвилер къачун пуд жуьре 

кьиле фида:  

……………………………………………. 

        1.Проблемы диагностики умственного развития  учащихся. Под ред. 

З.И.Калмыкова. - Москва, 2004.  
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        1) муаллимди лагьайди кьун (адаз илимда репродуктивный къайда 

лугьузва: аялди к1елзава, муаллимдивай чирвилер къачузва, амма вичивай 

кьилди чирвилер къачуз жезвач); 

       2) авай чирвилерал ц1ийи чирвилер хкун (адаз илимда продуктивный 

къайда лугьуда: аялди хъсандаказ к1елзава, планар туьк1уьрзава, ц1ийи 

чирвилер жагъурзава, гьа ик1 авай чирвилерал вичи ц1ийи чирвилер хкизва). 

      3)ц1ийи чирвилер къурмишун ва къундармишун (адаз илимда творческий 

къайда лугьуда: аялдиз  программадин материал чизва, ада вичихъ авай 

чирвилер умумиламишзава, абур аннамишзава,   къейдер хкудзава, ганвай 

тапшуругъ кьилди ва вичин акьулдалди тамамарзава, нетижада авачир хьтин 

эсер (суьгьбет, шиир, гьикая, доклад ва я рецензия) арадал къвезва, гъизва.  

     Чирвилер арадал гъидай  пуд лагьай рехъ четинди, гьар са аялдивай т1ем 

гъиз тежедайди я.  

     Чаз тежрибадай аквазва: пуд лагьай рекьин, ада  истемишзавай  алакьунар 

авай аялрикай гележегда алимар, зарияр, художникар, композиторар ва маса 

кьит  сеняткарар жезва.1. 

    Аялрин психикадин тамамвал, малум тирвал,  сифтегьан классра 

ахтармишзава, ам муаллимдиз тарсар башламишай сифте йикъара малум жезва.  

Зайиф бейни авай аялдин гьакъиндай мектебдин директорди  ва  диде- 

бубади са  тайин серенжем кьабулзава. 

     Методикада чирвилер къачудай пуд рехъни  муаллимди гьар са аялдин 

уьмуьрда, регьятдалай четиндалди физ, са рехъ муькуьдалди дегишариз, руьгь 

кутаз, вилик тухуз, эхирдал кьван гъида. Яни: аялар муаллимди гайи чирвилер  

кьаз, авай чирвилерал ц1ийи чирвилер хкиз ва вичин акьулдалди ц1ийи 

чирвилер къурмишиз, къундармишиз вердишарда. 

И къайда  савад, чирвилер (образование) къачун, шак алачиз, гьар са  

аялдилай са жуьре алакьдач, гьавиляй муаллимди  садаз  «вад», садаз «кьуд» 

ва садаз, белки, текъвезвай  «пуд» къиметни эцигда. 

…………………………………………  
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1.Талызин Н.Ф. Управление поцессом усвоения знаний. – М., 2000. 

 

Аялри къачузвай савад ахтармишдай рекьерикай сад  диде-бубайри к1валера 

чпин аялрин чирвилер ахтармишун я. Ихьтин мураддалди абуру 

ишлемишзавай «к1валин тестер» ва аялрин жавабрин нетижаяр муаллимрив 

агакьарун, гьелбетда, мадни хийирлу я. Абуру муаллимдиз вичин к1валахда 

дегишвилер  

твадай, ам хейлин  хъсанадардай лазимвал къалурда.       

Муаллимдин сифте буржи, илимдикай ва методикадикай менфят къачуна, 

ФГОС-рин истемишунар фикирда аваз, аялриз тарс (чирвилер) гун я. Кьвед 

лагьайди, ада вичи гузвай тарсар аялри гьик1 кьабулзават1а, абур кужумзават1а 

тайинарда  ва  вичин к1валахдин ери, нетижаяр хъсанарун патал лазим 

серенжемар кьабулда. 
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                                    Кьуд лагьай кьил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                     Классдилай къеце тухудай к1валах 

     Хайи литературадай мектебдилай ва  классдилай  къеце тухудай к1валахар  

гьар са  классдиз талукь я. Абур аялриз гьеле сифтегьан классра  малум я. 

      Мектебдилай ва  классдилай къеце (куьрелди - классдилай къеце) тухудай  

к1валахрик  акатзава: 

 - программада авай ва муаллимди меслят къалурзавай  эсерар, ктабар 

к1елун; 

      - ч1ал ва чирвилер гегьеншардай къугъунар, аялри абура  иштиракун ва 

тапшуругъар тамамарун; 

- литературадин к1ват1ал; 

- литературадин  сиягьатар; 

-  зарийрин юбилейриз талукь марекатар; 

- Дагъустандин радиодин лезги гунугар; 

- Дагъустандин телевиденидин   лезги гунугар; 

- Лезги театрдин тамашаяр; 

- Интернетдин лезги сайтар  ва мсб. 

Классдилай къеце тухудай  к1валахрик мадни акатзава:  

* Кроссвордар гьялун. 

* Музейриз сиягьатар авун. 

* Халкьдин, Ватандин ва  Виридуьньядин ва суварар. 

* Литературадин межлисар. 

* Дагъустандин литературадин межлисар ва мсб. 

      Агъадихъ чун гзаф важиблу к1валахрал ва мярекатрал  акъвазда. Абур вири, 

адет тирвал, талукь классдин программадихъ галаз алакъалу хьана к1анда. 

 

                          1.Классдилай къеце к1елун 
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    Классдилай къеце тешкилдай ва кьиле тухудай к1валахда  к1елуни (алава 

к1елуни, классдилай къеце к1елуни, к1вале к1елуни) гзаф  чка кьун лазим  

я. 

    Классда къачунвай чирвилер  деринбур, гегьеншбур ва  тамамбур хьун 

патал аялди  гьар юкъуз алава к1елна (к1вале, библиотекада ва я маса чкада; 

муаллимдин ва я диде-бубадин гуьзчивилик кваз ва я квачиз) к1анзава. 

    Мектебдин, хуьруьн ва я райондин библиотекада (аялар аниз физ 

вердишарна к1анда) аялриз  лезги газетар («Лезги газет», «Ц1ийи дуьнья», 

«Самур» ва мсб), журналар («Кард», «Самур», «Алам»,  «ЧиРагъ»)   аквада, 

абурухъ галаз таниш жеда. 

       Ц1ийиз акъатнавай ктабрихъ галаз танишарда. 2013-2016-йисара т1вар-

ван авай зарийрин: М.Алидин, С.Керимовадин, А.Къардашан, 

М.Меликмамедован,  А.Мирзебегован, Ф.Нагъиеван, А.Шалбузовадин  ва 

мсб ктабар Магьачкъалада, Дербентда, Кьасумхуьрел ва Бакуда акъатнава. 

Абурай шиирар, гьикаяяр ва мадни ч1ехи эсерар, гьатта романарни, к1елиз 

жеда. 

       Аялриз  дидедин  ч1алал басмадай акъатзавай ц1ийи ктабрихъ галаз 

мукьтувай таниш жедай ва жуваз хуш хьайибур, лазимбур маса къачудай 

мумкинвилер къвердавай гзаф жезва. Эхиримжи йисара Магьачкъаладин  

чапханайри  ц1ийи ктабар жемятдин вилик акъудзава ва, базардал хьиз,  

маса гузва.  

     Ихьтин «Ктабрин базарриз» гзаф инсанар къвезва ва ц1ийи ктабар гваз 

к1валериз хъфизва. 

      2015-йисан октябрдиз  Р.Гьамзатован т1варунихъ галай Милли 

библиотекада «2015-Тарки-Тау» лишандик кваз кьиле фейи «Къалурзава - 

маса гузва»  базарда Росиядин 5 ва Дагъустандин 13 чапханади чпин ктабар, 

журналар   к1елдайбуруз теклифиз гъанвай. 

     Дагъустандин ктабрин издательстводин суфра девлетлу тир. Адан 

директорди малумарна: «Чи издательстводи   гьар йисуз  11 ч1алал милли 

зарийрин, алимрин ва маса пешекаррин ктабар акъудзава…» 
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     Издательстводин столдал лезги зарийрин (С.Сулеймана, Ф.Нагъиеван, 

Абд. Исмаилован, Х.Хаметовадин, А.Къардашан ва мсб) ктабар алай, абур 

къачузвай инсанрин кьадарни гзаф тир. 

     Пакадин юкъуз «Ктабрин базар» къадим Дербентдиз фена. 1. 

     Ктабрин базарар чи районрин меркезрани тешкилнайт1а,  ажеб кар жедай. 

          Классдилай къеце к1елун патал  Хайи литератрадин программади  У-Х1  

дассар патал ктабрин сиягьар теклифзава.                                  

          Абурал асаслу яз, аялри классдилай къеце  агъадихъ галай  эсерар ва 

ктабар кIелиз жеда. 

                                   У классда: 

     Лезгийрин поэзиядин антология. 

Лезги халкьдин махар. 

Лезги халкьдин мисалар ва мискIалар. 

Хьана кьван, хьанач кьван...                           

Гьажиев М. Дагълара. 

Гьуьсейнов И. Шиирар.  

Етим Эмин. Хкягъай эсерар.  

Жамидин. Са кIус хъвер.  

А. Къардаш. Пешапай.  

Лезги Нямет. Шиирар.  

Межидов Къ. Дагъларин аялар.  

Межидов А. Шиирар. 

Меликмамедов М. Шиирар. 

Мурадов Ш-Э. Дустар я чун вири.  

Нагъиев Ф. Шиирар.  

Ризванов З. Шиирар. 

СтIал Сулейман. Экуьнин гъед.  

    Хуьруьг Тагьир. Хкягъай эсерар.  

Шабатов Ш. Шиирар. 

    Шихвердиев М. Экуьнин ярар. 
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 ………………………………………………. 

   1.Ктабрин алемда - ч1ехи сувар. - «Лезги газет», 2015-йисан  1-октябрь 

 

          Дагъустандин литературадай: 

Абу-Бакар А. Гьикаяяр ва повестар.  

Дадашев М. Шиирар. 

Гьамзатов Р. Шиирар ва поэмаяр.  

Хаппалаев Ю. Шиирар ва поэмаяр.  

Ягьяев М-С. Гьикаяяр ва повестар. 

                      У1 классда: 

     Квасадин аламатар.  

Къагьриманвилин манияр.  

Лезгийрин поэзиядин антология.  

Лезги халкьдин махар. 

     Абдул Фетягь. Гьикаяяр.  

Алибегова Б. Шиирар.  

Алпан М. Гьикаяяр. 

Гьуьсейнов И. Шиирар.  

Магьмудов А. Цуькверин кIунчI.  

Межидов Къ. КIвачерик лувар квай Алуш. 

Меликмамедов М. Гележег.  

Мурадов Ш.-Э. Шалбуз дагъларин шагьвар.  

Рашидов А. Шиирар.  

Саидов А. Зи экуь гъед.  

Салимов Б. Мани хуьруъз хтана.  

СтIал Сулейман. Хкягъай эсерар.  

Шайдаев Я. Гьикаяяр ва повестар.  

Шерифов Н. Чигедин стIал.  

Шерифов И. Шиирар. 
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          Дагъустандин литературадай: 

Абуков К. Гьикаяяр ва повестар.  

Аминов М.-З. Шиирар ва поэмаяр.  

Багандов Г. Шиирар ва поэмаяр. 

Бахшиев Ф. Повестар.  

Расулов А. Гьикаяяр ва повестар. 

Шагьмарданов Ш. Шиир ва гьикаяяр. 

 

                              2.Кроссвордар ва тестер 

       Аялрин ч1ал ва чирвилер гегьеншарун патал ишлемишдай метлеблу  

къугъунрикай, машгъулатрикай  сад кроссвордар гьялун (ац1урун), яни хабар 

кьазвай гаф жагъурун патал  буш т1амаяр лазим гьарфаралади ац1урун, 

нетижада лазим гаф акъудун, я. 

      Гъве1и-ч1ехидан сивера гьатнавай, к1вале, к1валахал ва улакьда аваз 

физвай рекьени гьялзавай кроссворддиз   лезги литературадин тарсара, иллаки 

къеце тухудай к1валахда,  чка хьун азим я. 

    Кроссворд инглис ч1алан гаф я, адахъ ихьтин мана ава: гафар эляч1 хьун.  

Яни: сад лагьай гафуникай кьвед лагьайдаз  куьмек жезва.  Кроссворд 

ац1урдайла, сад лагьай  суалди истемишзавай  жаваб-гаф буш т1амайра 

кхьида; кьвед лагьай суалди истемишзавай  жаваб-гаф, сад лагьай  гафунин  

къалурнавай  гьарфунилай эгеч1на, буш т1амайра кхьида ва ик1 мад 

эхирдалди  вири суалриз жавабар жагъурда ва вири буш т1амаяр ац1урда. 

      Кроссворда газетриз ва журналриз акъатзава, абурукай ибарат ктабарни 

ава. Месела, эхиримжи йисара «Лезги газетдиз» мукьал-мукьвал С. 

Ибрагьимован (ам полициядин майор я), К. Ферзалиеван (ам муаллим, зари ва 

мухир я)  кроссвордар акъатзава. Абурухъ гзаф инсанри  итиж ийизва: 

гьялзава, чин тийидай гафарихъ къекъвезва, юлдашрихъ галаз гьуьжетарзава, 

чин тийидай месэлаяр чирзава, жуьреба-жьуре сирерай кьил акъудзава. Ибур 
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вири гьар са аялдиз герек авай, адан вичин чирвилер хкажна к1анзавай амалар 

я. 

      Ихьтин са ктаб сифте яз лезги кирамди лезги ч1алални акъуднава: ам 

Докъузпара райондин   Къалажух хуьруьн юкьван мектебдин муаллим К. 

Ферзалиеван «Виш кроссворд» я, 2013-йисуз Кьасумхуьрел «Куьредин ярар» 

чапханадай акъатна. Адан тематика лезги халкьдин ч1ал, тарих,  яшайиш, 

адетар,  культура, литература ва т1ебиат я.  Бязи кроссвордрик дуьньядиз 

талукь суаларни ква. Гьавиляй «Виш кроссворд» гуманитариядин    

предметрин муаллимривайни чпин тарсара, классдилай къеце тухудай 

серенжемра  ишлемишиз жеда. 

     К.Ферзалиеван ктабда лезги литературадиз талукь суалар квай, лезги 

зарийриз (1 - Ст1ал Сулейманаз,  3 - Етим Эминаз, 33 - Лезги Няметаз, 34 - 

Буба Гьжикъулиеваз, 40 - Хуьруьг Тагьираз,  41 -  Алибег Фетягьоваз,  51 - 

Кьуьчхуьр Саидоваз, 57 - Забит Ризвановаз,  69 - Межид Гьажиеваз, 82 - 

Абдул Муталибоваз, 83 - Къияс Межидоваз, 89 - Якьуб Ярлиеваз, 90 - 

Жамидиназ, 98 - Назир Агьмедоваз)  бахшнавай кроссвордар ва чайнвордар 

ава. Абурукай У ва У1 классрани менфят къачуз жеда. 

      Муаллимди аялар  кроссвордар гьялунал желбда, ц1ийи машгъулат абуру 

к1валера давамарда:  ихьтин машгъулатди, шаксуз,  хъсан нетижаярни  гуда. 

      Кроссворддин суалар тестдин суалриз  ухшар я, гьавиляй муаллимдивай 

диде-бубаяр патал са жерге суалар ва тапшуругъар туьк1уьриз, кхьиз ва 

к1валериз рахкъуриз жеда. Ихьтин суалрин куьмекдалди  диде-бубайривай 

чпин чирвилер ахтармишиз жедайди (жезвайди) чир хьайила, аялрин 

гуьгьуьлар, фикирар ва къастар дегиш жеда: абур классда тарсариз 

дикъетдивди яб гуз, рик1ел хуьз, мадни хъсандаказ к1елиз, фагьумлу жез 

алахъда. 

     Диде-бубаяр патал урус литературадин тестер  тежрибада дуьшуьш жезва. 

Ахьтин тестер 2016-йисуз «Черновик» газетдини теклифзава.1. 

     Чна агъадихъ    У-1Х классар  патал  анжах  вад-вад суал гуда, дуьз жавабар 

диде-бубайривай хрестоматийрай жагъуриз жеда. 
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     У классда:  

…………………………………………….. 

    1.Проверь своего ребенка! Тесты по литературе. - «Черновик», 26 февраля 

20016 г. 

 

 

1) «Гъалиб хьайи кфил» литературадин махунин кьилин игит вуж я ва 

гьихьтин инсан я? 

2) «Шагьвар ат1уз, мани лугьуз дат1ана, 

 Гьар экуьнахъ экъеч1да вун, чубарук…» - бейт нин ва гьи шиирдай 

къачунва?   

       3) Шаир Хуьруьг Тагьиран фамилия вуч я?     

         4) Алирза Саидов гьи йисара яшайиш хьана? 

         5) «Диде, чуьлдин суьгьуьрчи хьиз, дат1ана,  

            Жедай гъиле  гагь дергес, гагь мукал аваз…» бейт нин  ва гьи эсердай 

къачунва?   

      У1 классда:   

1) «Гьуьлуьн  шив» гьихьтин махарик акатзава?     

2) «Фана дуьнья, вуна, гьей!, 

Куда шумуд фугъара?»  -  бейт нин ва гьи шиирдай къачунва?  

3) Зари Къияс Межидов гьи йисара яшамиш хьана?     

4) «Рагъ къаршиамишзава» повестдин кирам вуж я?  

5) Пакизат Фатуллаевадин  эпитетар квай са шиирдин т1вар лагь. 

   У11 классда: 

1) «Шарвили» эпос халкьдин сиверай ни майдандиз акъудна? 

2) Зари Ахцегь Мирзе Али гьи йисара яшамиш хьана? 

3) Ст1ал Сулейманан «Бязи ахмакь» шиир гьихьтин эсеррик акатзава? 

4) Межид Гьажиеван «Са булахдай яд хъвайибур» повестдин кьилин тема 

вуч я? 

5) «Девирдин къван» повесть  кхьей заридин т1вар лагь. 
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 У111 классда: 

1) Миграгъ Къемер гьи йисара яшамиш хьана? 

            2) Кьуьчхуьр Саидан шииррин сад лагьай к1ват1алдин т1вар вуч я? 

              3) «Ният уна, вун базардиз фейила, 

Хъсан зат1 хьуй, а къиметар гайила», - бейт нин ва гьи шиирдай 

къачунва? 

          4)  «Драма» квез лугьуда? Лезги драматургиядин бине ни кутуна? 

           5) Марифатдин месэлаяр къарагъарнавай лезги заридин  са эсердикай 

суьгьбет ая. 

     1Х классда: 

1) Алибег Фетягьов гьи йисара яшамиш хьана? 

2) «Уста Идрис» нин, мана-метлебдин ва туьк1уьр хьунин жигьетдай 

гьихьтин поэма я? 

3) «Куьмекда чна» шиир  кхьей  зари вуж я? 

4) «Лацу лифер атана 

Ч1улавбурун къаншардиз. 

Игит гъетре рум гана 

Шаклу хьанвай инсандиз» - куплет  нин ва гьи шиирдай качунва? 

5) «Лези ч1ал, чан зи тар кьакьан, 

Заз къе ви сесерай 

                Аквазва юнгъвадин лишан…» - ц1арар нин ва гьи шиирдай къачунва?   

        Ихьтин суалар ва тапшуругъар, гьатта тамам тестерни диде-бубаяр патал, 

абурухъ галаз вилик амаз  меслят авуна, муалимдивайни туьк1уьриз жеда.                                                       

 

                       3.Радиодин ва телевиденидин гунугар 

     Чи республикадин шегьерра ва хуьрера радио аваз мукьвара виш йис тамам 

жезва, телевизор аваз – пудкъад. Гьакьван йисара абурай  урус ва дидедин 

ч1аларал жуьреба-жуьре (сиясатдин, яшайишдин, литературадин, медицинадин, 

музыкадин ва маса) гунугар гузва. Аялар патал махсус гунугарни ава. 
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      Радиодихъ ва телевиденидихъ чпин программаярни ава: абур гьафтеда садра 

печатдиз акъатзава ва инсанрив агакьзава. 

     Радиодин ва телевиденидин программаяр муаллимдин гъилик хьана к1анда: 

ада вичин классра к1елзавай аялриз  к1вале квез яб гудат1а ва квез килигдат1а 

лугьуда, нубатдин тарсуна  хабар кьада. 

     Радиодин ва телевиденидин гугунри аялрин чирвилер хкажунин ва абуруз 

тербия (ватанпересвилин, инсанпересвилин, къагьриманвилин, гуьзелвилин) 

гунин карда еке чка кьун лазим я.(Зарар жедай гунугрикай аялар диде-бубайри 

хвена к1анда). 

     Аялар к1вале квел машгъул хьун лазим ят1а дат1ана муаллимдин гуьзчивилк 

хьана к1анда. 

                                         4.МУЗЕЙдИЗ  СИЯГЬАТ 

        Музей - багьа ва надир безекар  к1ват1завай, хуьзвай ва инсанриз 

къалурзавай тарихинни аламдин к1вал - инсанрин рик1 алай пак чка я.   

    Музеяр Дагъустандин шегьерра (Дербент, Буйнакск, Дагъустандин Огни, 

Каспийск, Магьакъала ва мсб)  ва районрин меркезра (Ахцегь, Ботлих, Гуниб, 

Кумух, Леваша,  Рутул, Хив, Хунзах, Хучни ва мсб)  ава.  

     Лезгистанда, Ахцегьрин музейдилайни Ст1ал Сулейманан  музейдилай 

эгеч1на, музейрин кьадар къвердавай гзаф жезва. Абурухъ чпин жуьреярни  

хьанва: тарихдин музей (вири районра), искусстводин музей (Ахцегьа),  

заридин к1вал-музей (Ахцегьа, Алкьвадрал, Хуьруьга), Гъалибвилин музей 

(Цмурдал), мектебдин музей (Ахцегьа, Вини Ст1алдал ва мсб). Музей патал 

иввирар к1ват1завай  мектебрин т1варарни кьаз жеда. 

       К1елзавай аялар гьар йисуз тарихдин, культурадин  ва маса музейриз 

тухун  гзаф мектебра адетдиз элкъвезва: муаллимри жегьил несилрив  

руьгьдин т1уьн агакьзава.  Им чи ватан культурадихъ финин лишан я. 

        Анжах рик1 т1ардай агьвалатарни, дуьшуьшарни жезва: ч1уру ният авай 

инсанри  мектебриз ва культурадин идарайриз, п1иреризни кваз,  месела, 

Кьулан Ст1алдал хьиз,  ц1ай язава.  
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      Дагъустанда сифте ачухай музейрикай сад   «Ст1ал Сулейманан к1вал-

музей» я: ам Советрин Дагъустандин гьукуматдин къарардалди 1938-йисуз 

Агъа Ст1ал хуьре ачухнай. Адан  директорвални гзаф йисара шаирдин ч1ехи 

хва Гьасанбегов Мирзе-Юсуфа авунай… Гьа ч1авалай ч1ехи шаирдин 

уьмуьрдикай  ва яратмишунрикай  суьгьбетзавай, вишералди аялар ва ч1ехи 

инсанар къвезвай, уьлкведа т1вар-ван акъатнавай, виридан гъилерал-туп1арал 

алай, 78 йисуз халкьдиз къуллугъ авур музей 2016-йисан 21-мартдиз, Яран 

суварин йифиз, культурадин са хаинди ц1ай яна, тергна. Музей амач… Ам 

ц1ийи кьилелай эхцигун, тадаракламиш хъувун гзаф йисарин  четин зегьмет я. 

       Аялар музейдиз  тухун регьят кар туш: адаз, тарсуниз  ва маса  жавабдар 

марекатдиз хьиз, вилик амаз гьазур хьана к1анда. 

      Месела, Ахцегьиз фидалди муаллимди аялриз тарихдин ктабар 

(Д.Агьмедован «Ц1ийи Ахцегь-наме», Д.Шерифалиеван «Ахцегь: тарих ва 

алай девир» ва мсб) къалурна, к1елна, картайриз килигиз туна, рекье дуьшуьш 

жедай хуьрерин т1вар ва абурун арада авай мензилар чирна к1анда.  

     Дербентдиз, Магьачкъаладиз ва маса чкадиз  фидай аялрихъ галазни  

гьахьтин к1валахар тухуда. Месела, Дербент шегьердин тарихдин, 

географиядин ва маса ктабар к1елда. Аялриз итижлу жедай  ктабрикай сад 

жегьил тарихчи  Мадлена Гьажиевади 2015-йисуз басмадай урус ч1алал 

акъуднавай, шикилралди безетмишнавай  «Дербентда асирдай асирдиз: 5000 

йисан яргъи сиягьат» я.1. 

      Магьачкъалада са шумуд итижлу музей ава: Тарихдин ч1ехи музей, 

Искусстводин музей, Шегьердин музей, Гъалибвилин музей, Театрдин музей 

ва мсб.  2015-йисуз Шииратдин музейни ачухна.    

Аялривай газетрайни журналрай,  ктабрай, атласрай ва Интернетдай 

Дагъустандин меркездикай малуматар  жагъуриз, республикадин мркездиз 

атана, жуван вилералди килигиз жеда. 

       Муаллимди  суьгьбетда:  

      -  Магьакъала шегьер, Дагъустан Республикадин меркез,  Тарки дагъдинни 

Касий гьуьлуьн арада авай гуьзел майдалдал эк1я хьана… Анал 1844-йисуз  
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Урусатдин пачагьдин аскердин бине Петровск хьанай. Къумукьри и  чкадиз 

Анжи-къала, яни Гъуьруьн къала, лугьуда.  1857-йисуз Петровскдиз шегьер 

лагьана. 1921-йисуз адал ч1ехи икъилабчи Магьач Дахадаеван хатурдай 

Магьачкъала т1вар эцигна. Иниз Темир-Хан-Шурадай ДАССР-дин меркез 

………………………………………. 

     1.Гаджиева Мадлена. По Дербенту сквозь века: путешествие длиной в 

5000 лет. - Махачкала, 2015. 

хкана… Алай вахтунда Магьакъала, заводар ва фабрикар, университетар ва 

мектебар, азарханаяр ва базарар авай, са миллион халкь яшаймиш жезва, зурба 

шегьер я.1.                                

    Шегьеррин ва районрин музейра, аялрин фикир  художникри ч1угунвай 

гуьзел шикилри, шикилрин выставкайри желбзава. Тарихдин вакъиаяр ва 

векилар къалурзавай ч1ехи шикилриз искусстводал рик1 алай инсанар, 

абурукай яз аяларни, сятералди  тамашзава.   

     Республикадин меркездиз сиягьатдиз атанвай аялривай, музейрилай гъейри, 

Дагъустандин художникрин союздин, МВД-дин ва маса  залризни физ жеда: 

анра гьамиша художникрин шикилрин выставкаяр къалурзава. Аялриз лезги 

художникрин: Россиядин халкьдин художник Гьейбет Гьейбетован, Имамали 

Халилован, Дарвин Велибегован, Шериф Шагьмарданован, Мелик-Мамед 

Агъабалаеван, Лира Рамазановадин, Марат Байрамбегован, Марат Гъаниеван, 

Халид-Зултан Юнусован  ва мсб шикилрин ц1иргъер аквада. 

    2016-йисан майдин вацра Магьачкъалада, Изобразительный искуссстводин 

музейда, Азербайджан Республикадин лайихлу деятель Дарвин Велибегован 

шикилрин выставка хьана. Аниз атай инсанар хиялдиз текъведай хьтин къати 

рангаралди ч1угунвай т1ебиатдин шикилри гьейранарна. Абуру музейдин  

ктабда чпин фикирар: художникдин шикилрилай  рази, тарифдин гафар туна. 

Са зариди кхьена: 

   «Чи Дарвин Велибегов -  т1ебиатди зурба алакьунар ганвай ч1угвар-

художник я. Баркалла Дарвиназ! Яшамишрай Дарвин!»  
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     Рик1ел хкин: алатай йисара  Магьачкъаладин  ва Ахцегьрин музейра, 

культурадин  идарайрин  залра художник  Герейханов Алмаса Абдуловичан  

шикилрин выставка къалурнай. Чи ихтиярда 2002-йисуз акъатнавай, «Зи 

машгьур ватандашар» т1вар алай,  художникдин шикилрин сиягь ва абурун 

суьретар  ганвай ктаб ава.  

………………………………………. 

   1.Между морем и горами. - «Молодежь Дагестана», 16 октября 2015 г. 

 

      А.Герейханован  ктабдин къиметлувал адакай ибарат я хьи, сад лагайди, 

ада  хайи литературадин тарсариз талукь зарийрин суьретар ава, кьвед 

лагьайди, тарсара аялриз къалурдай тадаракар кьит тир ва ерли  авачир 

вахтунда (шарт1ара, чкада) къалуриз, ТСО-дин куьмекдалди ч1ехи ийиз, 

адакай менфят къачуз жеда. 

       А.Герейханован ктабдай ихьтин машгьур инсанрин суьретар  къалуриз 

жеда: 

         Низами Ильяс (1141-1202) - дуьньяда т1вар-ван авай зари. 

        Ярагъ Мегьамед (1770-1838) - зари, халкьдиз азадвал къазанмишиз 

алахъайбурун кьил. 

        Ахцегь Мирзе Али (1770-1858) - зари.  

        Ахцегь Гьажи Абдурагьман (1821-1913)  - зари. 

        Етим Эмин (1838-1884) - халкьдин рик1 алай  зари. 

        Ст1ал Сулейман (1869-1937) - ч1ехи зари. 

        Гьажибег  Гьажибегов (1902-1941) - алим, зари.  

        Забит Ризванов (1926-1992) - зари, халкьдин къайгъудар. 

        Лезги Нямет (1932-1986) - зари ва мсб. 

        Гьар са суьретдихъ   куьруь малуматарни гала: им, гьелбетда,  

муаллимдиз шад жедай  ва адаз куьмек жедай кар  я.  

     Инал алава хъувун герек къвезва: А.Герейханова алатай девиррин зурба 

векилрин суьретрал чан хкун давамарзава. Ада  ч1ехи алпан-лезги алим 

Дасхуьруьнви Моисеян (590-670) ва ч1ехи алпан-лезги зари  Алпан Давдакьан 
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(645-695) шикилар ч1ухгуна, абур сифте яз «Лезги зарияр» (2015) ва «Виш 

Зурба Лезги» (2016) ктабра гьатнава.  

      Ихьтин адалатлу карда художникар тир Агьмад Адилова  ва Айвар 

Камиловани иштиракзава.  

     А.Адилова  Алибег Фетягьован ва Жамидинан гуьмебар гьазурна, чпин 

хуьурера, Цмурдал ва Миграгъа, эцигнава. 

     А.Камилова Куьре Меликан ва Мамрач Къазанферан суьретрал чан хкана: 

абур сифте яз «Виш Зурба Лезги» ктабда (2016) ганва.  

 

           5. Халкьдин, Ватандин ва Виридуьньядин суварар  

   Литературадин марекатар лишанлу йикъариз  талукь  яз тешкилда ва абур 

метлеблудаказ кьиле тухуз алахъда.      

    Гьар к1елунин йисуз  муаллимди аялрихъ галаз классдилай къеце  

Виридуьньядин, Ватандин ва халкьдин лишанлу йикъар-суварар 

къейдда. Абурук акатзава: 

       Чирвилерин югъ - 1-сентябрдиз;  

       Муаллимдин югъ - 5-октябрдиз; 

            Дидедин ч1алан югъ - 21-февралдиз; 

            Ватан хуьдайбурун югъ - 23-февралдиз; 

       Дишегьлийрин югъ - 8-мартдиз; 

       Шииратдин югъ - 21-мартдиз; 

       Яран сувар - 21-мартдиз; 

       Ч1ехи Гъалибвилин югъ - 9-майдиз; 

       Цуькверин сувар -  майдиз; 

      П1инийрин сувар; 

         «Шарвили» эпосдин сувар - июлдиз ва мсб.  

    Суваррикай ва лишанлу йикъарикай рахун яз,  милли суварар кьилди 

къейдна к1анда. 

    Яран сувар - вири   лезги халкьарин  милли  сувар я. 
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    Яран югъ лезгийри гьар йисуз, халкьдин зурба сувар хьиз, къейдзава. 

Адаз талукь шад  межлисар лезгияр яшамиш жезвай Дагъустандин, 

Россиядин ва дуьнядин гзаф шегьеррани тешкилзава.  

      2016-йисан Яран сувар, месела,  Дербентда, Краснодарскада, 

Красноярскада, Магьачкъалада, Москвада, Санкт-Петербургда, Тюменда ва 

ц1удралди масса поселокрани  шегьерра  шад гьалара къейдна. 

         Винидихъ къалурнавай сиягьдин эхирда «ва мсб» кхьинихъ ихьтин 

метлеб ава: ч1аварганда лезги мектебриз, аялриз  талукь лишанлу 

йикъар мадни  ава, месела: 

       Диде-бубайрин югъ,  

      Хзандин югъ, 

      Илимдин югъ, 

      Студентрин югъ, 

      Печатдин югъ…       

      Винидихъ къалурнавай лишанлу йикъарикай бязибур  Виридуьньядин 

йикъар я. Месела:  

     Вири дуьньядин дидедин ч1алан югъ,  

     Вири дуьньядин шииратдин югъ… 

              Абур вири кьакьан  дережада аваз тешкилна, кьиле тухун четин я, 

гьатта мумкин  кар туш. Ч1ехи лишанлу йикъар,  суварар хьиз, тешкилун ва 

кьиле тухун кутугнава. 

              Ихьтин  вакъиадик   Виридуьнядин шииратдин югъни акатзава: ам, 

дуьньяда хьанвай адет яз, гьар йисан  март вацран 21-даз къейдзава. Ихьтин 

рекъем  ООН-дин  медениятдин идара тир ЮНЕСКО-ди 1999-йисуз 

тайинарнава.  

       Ам, 21-март, лезги халкьдин Яран суварал ацалтзава. И юкъуз мектебда, 

гьелбетда, Яран сувариз талукь марекатар жеда. Гьавиляй  Шииратдин югъ 21-

мартдилай сад-вад йикъан  гуьгъуьна къейдиз жеда. 

     Шииратдин йикъаз талукь суьгьбетра ва  докладра к1венк1вечи муаллимрин 

тежрибадай къачунвай материлар ишлемишиз жеда: 
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       Марекат кьиле тухузвай классдин доскадилай ихьтин эвергун куьрсарда: 

«Шииратдин югъ мубарак!» 

      Марекат кьиле тухузвайда малумарда:  

     - Шииратдал рик1 алайбуруз, адал рик1 алачирбурузни чна Виридуьньядин 

шииратдин югъ тебрикзава! Рик1ин ситкьидай тебрикзава! Ша, экеч1 чи 

суварик! 

     - Шиират, аялар, аламатдин дуьнья я! 

     - Шиират… Гуьзел, ширин манияр, шиирар, гьикаяяр, мисалар - вири 

шиират я…. Шииратдихъ вичин темаяр, рангар, невер, гьиссер, гьаваяр ава…  

     - Шииратдин эсерриз анжах яб гана, абур гьиссна, абур  жуван бедендиз 

кужумна, эсердин мана аннамишна, лезет хкудна  к1анда. 

     Шииратдин гуьзел эсерар рик1ел хвена, жуван суьгьбетра, рахунра 

ишлемишна к1анда.1. 

 

                          6. Литературадин межлис   

                          а) Юбилейдин межлис 

         Гьар йисан эхирдай лезги газетриз ва журналриз алукьдай ц1ийи йисуз гьи 

зарийрин юбилеяр, яни  абур дидедиз хьайидалай инихъ шумуд  ц1уд йис 

тамам хьун, раижзавай  ч1аварганар (календарар) акъатзава.  

       Месела, 2015-йисан ч1аваргандай муаллимриз малум хьана: дидедиз 

хьайидалай инихъ 

        Миграгъ Къемеран (1425-1460) - 590 йис, 

        Лезги Къадиран (1635-1698) - 380 йис, 

         Ахцегь Магьараман (1745-1788) - 270 йис,  

          Кьеп1ир Айисатан  (1875-1903) - 140 йис,  

          Исаев амсудинан (1935-2006) - 80 йис,  

          Рашидов Абдурашидан (1935) - 80 йис…  тамам жезва. 
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      Муаллимди вахтунда амаз вичин к1валахдин программадик  т1вар кьунвай 

ва маса зарийрин юбилейриз талукь марекатар кьиле тухун кутада: вахтар 

эцигда, аялар хабардарда ва яваш-яваш гьазурвал аквада. 

       2016-йисан сифте кьиляй муаллимрив  ц1ийи йисан лезги литератрадин 

ч1аварганни агакьна, ана 20-далай гзаф юбиляррин т1варар ава. Муаллимди   

абурукай, прогаммадик квай, вичиз  чидай, чпин хуьруьхъ-шегьердихъ  галаз 

алакъада авай зарияр, яни абурун т1варар,  хкяда. Месела: 

      Мискин Вели (1526-1597) - 490 йис. 

       ……………………………….. 

           1.Атлуханова Х.Г. Всемирнй день поэзии. - «Голос профсоюзного 

образования», апрель 2013 г.     

      Шагьдагъви  Малик (1896-1934) -  120 йис. 

      Муталибов Абдул (1906-1986) -     110 йис. 

      Ражабов Абдул (1926-1986) -     90 йис. 

      Ризванов Забит  (1926-1992) -    90 йис. 

      Шихвердиев Мурадхан  (1926-1988) -  90 йис. 

      Каимов Казим (1936)  - 80 йис. 

      Алимов Максим (1946)  - 70 йис. 

      Азизханов Алюсед (1956) - 60 йис. 

      Ведихов Мегьамед (1956) - 6- йис  ва мсб. 

      Ихьтин  сиягьдик ч1ал ва литература ахтармишай алимар ва критикарни 

(Гьажибег Гьажибегов, Мегьамед Гьажиев, Ражидин Гьайдаров, Уьнейзат 

Мейланова, Агьмедуллагь Гуьлмегьмедов, Гьажи Гашаров, Гуьлнра 

Темирханова,  Рагьим Келбеханов, Руслан Къадимов ва мсб)  акатзава. 

     Месела, 2016-йисан  8-январдиз ч1алан зурба алим, илимда сифте яз  Е. 

Эминан ивиррин ч1ал ахтармишнавай ва «Етим Эминан ч1алан гафарган» 

акъуднавай  инсан, сифте яз  пуд ктабдикай ибарат «Лезги ч1алан гафаргандин» 

кирам  Гуьлмегьамедов Агьмедулагь Гуьлмегьмедович (1936-2015) дидедиз 

хьайидалай инихъ 80 йис тамам хьана. Ада 1967-2002-йисара 
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Даггосуниверситетда к1валахна, лезги ч1аланни литературадин гзаф 

муаллимриз лекцияр к1елна. 

      А.Гуьлмегьамедован юбилейдиз талук яз, Дагъустандин Илимрин 

Меркездин ч1алан, литературадин ва искусстводин институтда  2016-йисн 5-

февралдиз еке марекат кьиле фена. Лезги алимдикай республикадин урус ва 

лезги газетриз малуматар акъатна, радиодай гунугар гана ва телевиденидай 

къалурна. Абур муаллимар патал маракьлу  делилар, малуматар хьана, к1ват1на 

хуьз, гележедани  жуван к1валахда ишлемишиз жеда. 

      И мукьвара жува иштиракай са марекатдикай  кьве гаф лугьун: 2016-йисан 

12-майдиз Докъузпара райондин Миграгъ-Къазмайрин юкьван мектебда зари 

Мурадхан Шихвердиев дидедиз хьайидалай инихъ 90 йис тамам хьуниз талукь 

межлис вини дережада аваз кьиле фена. У-Х1 классра к1елзавай аялри, 

муаллимри ва диде-бубайри мектебдин ди ректор В.Шихвердиеван,  дидедин 

ч1аланни литературадин муаллим Гь.Керимханован, пенсияда вай муаллим 

М.Бекерован, къаюм Ш.Бухсаеван ва маса юлдашрин рахунрихъ ва рик1ел 

хкунрихъ, аялри М.Шихвердиеван эсеррай к1елай ч1укарихъ, гъвеч1и артистри 

гайи концертдин нумрайрихъ   яб акална. Директорди марекатдин эхирдай 

вичин такьатрихъ мектеб патал  ц1ийи дарамат  ва жегьилриз спортдин зал 

эцигзавай Шагьлар Бухсаевичаз пара кьадар сагърай лагьана. Вири рази яз, шад 

яз  амукьна 

      Хкягъай зарийрин юбилеяр мус, гьина  ва гьик1 къейддат1а, ни гьихьтин 

везифаяр тамамардат1а,  муаллимди  вилик амаз меслятарда ва  тайинарда, 

аялриз малумарда, яваш-яваш  гьазурвал акунин к1валах башламишда. 

 

                           б) Заридихъ галаз таниш хьун. 

     Лезги ватан зарийралди девлетлу я: зари (мазан, ашукь, шаир, гьикаятчи, 

сегьнечи) авачир хуьр авач. Бязи хуьрера (Ахцегь, Миграгъ, Къуруш, Агъа 

Ст1ал, Алкьвадар, Манкъулидхуьр ва мсб) дегь заманрилай  вад-ц1уд-къад  

зари малум я. 
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     «Лезги зарияр» (2001 ва 2015-йисариз акъатна) куьмекчи ктаб  туп1алай 

авуна, гьар мектебда к1елзавай аялри ва абурун муаллимри  чпиз физ къулай 

чка ва анна яшамиш жезвай зари тайинарда. Вилик амаз чар кхьена ва я 

телефондай зенгна, гуьруьшмиш жедай вахт тайинарда. 

     Месела, Кьулан Ст1алдал Агьмедпашаева Мислимат лугьудай зари  

дишегьли яшамиш жезва. Адакай бязи  малуматар «Самур» журналдай (2015-

йисан 2-нумрадин 90-96-чинар) къачуз жеда. 

Агьмедпашаева Мислимат, Кьуланст1алви Тагьиран руш, литературада 

Ст1ал Мислимат яз  машгьур хьанвай зари дишегьли, ХХ асирдин  эхиримжи ва 

ХХ1 асирдин сифте йисара    милли шииратда т1вар-ван акъатнавай шаиррикай 

сад я. Адан эсерар эхиримжи йисара  газетриз, журналриз ва «Куьредин ярар» 

культурадин меркездин к1ват1алриз  акъатзава. Заридин ктабрай: «Дуьнья  я 

ман…» (2005), «Ялавлу рик1» (2012)  ва мсб к1елзавайдаз  кирамдин  

алакьунар, агалкьунар ва фикирарни нииятар - философия  аквазва. Адан т1вар, 

милли заридин т1вар хьиз, фадлай  «Лезги зарияр»,   «Лезгистан» ва маса 

ктабра, литературадин  хрестоматийра  гьатнава. Абурукай чаз къе, кирамдин 

юбилейдин йикъара,  рахаз к1анзава: С.Мислиматан шиирар муаллимри  фикир 

гуниз ва аялри  к1елуниз лайихлу я. 

Сифте нубатда лагьана к1анда: гележегдин зари руш  1924-йисан  гатун 

юкьвал, августдин вацра, дуьньядиз атана. Юг гатазвай дидедиз биц1и баладиз 

гьар декьикьада килигдай мажал авачир, гьавиляй Ст1ал Мислимата «Закай 

ашукь жедачир» шиир зарафатдалди  куьтягьзава: «Эгер къужах  

жагъанайт1а, шедачир…  Шехьначирт1а, закай  ашукь жедачир…» 

  Элкъвей п1ини хьтин чин алай руш Мислимат  Ст1алрин  багъларани  

халичайрин к1ане, музыка япара аваз, лирли сивел алаз, ч1ехи хьана.  

Агалкьунралди мектеб куьтягьна, адакай  свас, балайрин диде, к1валин-къан 

иеси, мектебдин муаллим, халичайрин устад  ва  зари-шаир  хьана. Вичиз 

т1ебиатди жумартвилелди ганвай шаирвилин пай  Мислимата вичин балайриз, 

Агьмедпашадизни Саиратаз, гана.   

Зариди вич вуж ят1а «Сагърай игит кьегьалар чи!»  шиирда лугьузва:  
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                Лезги я зун - Шарвилидин неве я, 

               Куьредин руш, элдин  къадим хуьревай…   

 «Зи лезги ч1ал» шиирдай адаз вичин ватан, ч1ал  ширин тирди  аквазва: 

 

              Зи Лезгистан, зи  лезги ч1ал, 

              Квел шад я зи рик1, 

             Агъзур-агъзур бубайрин тур, 

             Дегиш тежер цуьк…  

Ст1ал  Мислиматахъ  жуьреба-жуьре жанрайрин  яратмишунар: манияр 

(«Зуьгьре», «Къумрал руш», «Жейран», «Гуьлнара, зи цуьк», «Лейливан» ва 

мсб.), шиирар («Эй, инсан», «Ч1ал гадармир», «Зи хзан», «К1аниди», «Зун хайи 

чил» в мсб.), бахшбендер («Игит хва Радимаз», «Алибег Фатаховаз», «Куьре 

Мелик», «Шаир рушаз», «Абдулбаридин юбилейдиз», «Агъариза Саидоваз», 

«Мердали-хциз» ва мсб.), зарафатдин ч1алар («Келлегуьз», «Ваякьан», «Ламран 

кьиникь» ва мсб.), шииратдин маса жуьредин эсерар  ава. 

Шиирар (абур кьадардиз гзаф я ва жанрдин чара-чара жуьрейрик акатзава) 

чпин нубатда  тематикадин жигьетдай са шумуд чкадал пай жезва: яшайишдин, 

сиясатдин, муьгьуьббатдин, философиядин, русвагьдин, зарафатдин,  

т1ебиатдин ва маса эсерар. 

Пакамахъ фад, экуьнин сифте  нурарихъ галаз, къарагъзавай зариди 

инсанриз  экуьнин, ракъинин, гьакъинин  ва жув хуьнин саламар, дуьаяр 

ракъурзава. 

 Месела, «Экуьнин салам» шиир ихьтин  куплетдилай эгеч1зава: 

 

                Зи азизбур, хуьруьнвияр, са чилин эллер, 

 

                Мич1и йифен  хъен алатна… Экуьнин салам!  

 

                Милаим хъвер аваз чина, ачуха вилер,   

    

               Сагъламвилин къуват гузвай ракъинин салам!  
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Ст1ал Мислиматан яратмишунра  гзаф чка  инсандикай, ватандикай, 

халкьдикай ва дуьньядикай кхьенвай эсерри кьазва. Зариди инсан т1ебиатдин 

са емиш яз, агалкьун ва девлет яз  гьисабзава ва адавай  савадлу, адалатлу, 

мергьяматлу,  вик1егь, к1убан, къастлу… хьун гуьзлемишзава, т1алабзава. 

«Инсан ят1а...» шиирда кхьизва: 

 

                     Инсан! Инсан, зурба я вун, гуьзел я! 

                     …………………………………………… 

 

                     Инсан ят1а,  вафалу хьухь  эбеди… 

 

                     Жув дуьньядин  са уст1ар яз яхъ жува, 

 

                     Алахънавай рекьер-муькъер дуьзмишиз, 

 

                     Жуван карни, куьк1вей гъед хьиз, твах жува, 

  

                     К1вач хк1ур кьван чилера нур битмишиз!   

                  

Эхь, гьар са заридиз  вичин  чил, т1ебат, ватан, ч1ал ва к1вал багьа я, ширин 

я, гьавиляй и темайрай кхьенвай шиирар ва маса эсерарни  милли литературада 

самбар ава. Вичин  хсуси гьиссер къалурун, фикирар лугьун патал Ст1ал 

Мислимата, къадирлу устадди хьиз,   ц1ийи-ц1ийи гафар, ибараят, гекъигунар  

ва маса  ч1алан такьатар  дикъетдивди  жагъурзава.  

Нетижда адан къелемдикай  мешреблу эсерар хкатзава… Заридиз  «Лезги 

ч1ал» шиирда  вичин хайи ч1ал «хранвай хьиз михьи  зардин гъаларикай, яд 

хьиз михьи, тур хьиз, хци»  яз аквазва. Ада, хайи ч1алахъ  элкъвена,   

давамарзава: 

 

                    Хранва вун, яхц1ур рангун гибе хьиз, 

 

                    Хуш я рик1из, жуван хайи  диде хьиз,   

 

                     Дуьнья михьиз кьазвай хайи уьлкве хьиз,  
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                    За зеррени тефир течир лезги ч1ал.   

 

Ст1ал Мислимат, гзаф зарияр хьиз, шаир-философ я. Адан са жерге 

шииррай  («Зи дуьнья», «Дуьнья», «Дуьньядин регъвер», «Дуьньядиз  

багъишин» ва мсб) дуьньяда кьиле физвай хъсан-пис гьерекатар,  заридин 

гьиссер, фикирар-хиялар аквазва.   

«Кьве дуьнья» шиирда ихьтин шикилар къаншаба-къаншар  эцигнава: экуь 

дуьнья - мич1и дуьнья; ширин дуьнья - душман дуьнья;  чеб хъсан къалурзавай 

инсанри  «чапхунзава, чухваз  чил кьве  гъилини»…        Кирамди чилин хатур  

тахун  т1алабзава. 

Заиридин рик1из дуьньядин ихьтин гьалари азият гузва: 

 

                 Садбуруз вахъ дуьзвал к1анда,  

 

                 Садбуруз и кар так1анда. 

 

                 Гайидаз бахт мадни к1анда, 

 

                 Тагайдан рик1 т1ар я, дуьнья… 

 

Заридихъ  инсанрилай, ватандилай ва дуьньядилай нарази шиирарни ава, 

абур зарафат, ягьанат ва русвагь квай эсерар я: «Фукъаранар хьанва хьи, дуст», 

«Алдатмишзавай киц1ериз», «Чилел т1урфан ргазва», «Яраб,  мад чун элкъведа 

жал лук1ариз?» ва мсб. 

Вичин эвердиз гьай тагузвай инсанрикай умуд хкатайла, зариди, диндихъ 

инанмиш инсанди хьиз,  астафириллагь лугьузва.  «Я,  Аллагь!» шиирда  

«бахтсуз инсан чилерал тахьун», «буба хцихъ муьгьтеж тахьун», «сурун азаб 

тагун» ва инсандиз дуьньядал маса жазаяр тагун  т1алабзава.   

Амма  Ст1ал Мислимат  т1ебиатдиз, дуьньядиз ва инсаниятдиз,  

гьакъикъатдихъ инанмиш инсан хьиз,  илимдин вилерай килигзава. «Чан 

аламаз…» шиирда кирамди ачухдаказ, чин кьун тавуна,  кхьизва: «Женнет, 

желгьем ава, лугьуз, чир хьана заз тапарар… Женнет гьам я: хаз к1ан жемир  
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сивикайни гъиликай…» Эхирдай  ада к1елзавайдаз,  дидедин насигьат хьиз, 

лугьузва: 

                      Чан аламаз  туьк1уьра 

 

                       Вири дердер, рик1ик квай.   

  

                       Кьурубур я гафар гьак1ан: 

 

                       Зат1 авайд туш, чилик квай… 

 

Заридиз  хуьре-к1вале,  ватанда ва дуьньяда кьиле  физвай мусибатдин 

гьерекатар ва вакъиаяр аквазва. Абур заридивай эхиз жезвач, гьавиляй «Куьз 

фагьумзавач?» шиирда   туьнтдаказ хабар кьазва:  «Вучиз рекьизва  инсанди 

инсан?!» Кирамди   суалдалди ихьтин  дугъри, шаклу   жаваб  жагъурзава:  

«Дар ят1а, яраб, къекъвезвай  рекьер?» Тайин жаваб гуьзлемиш тавуна, 

веревирдерзава: «Инсандилай  мад вуч ава масан? Дигиз к1ан яни ивидив чилер? 

Ни халкь  авурди я инсанар рекьиз?»   

Заридиз яракьар гьазурзавай инсан  зегьерлуди яз аквазва, ада, 

к1елзавайдахъ элкъвена, хабар кьазва: «Куьз  фагьумзавач, эй, фагъир бенде? 

Чилик гваз физ жедач и дуьнья вавай, на фикир  ч1угу… жувакай». 

 Заридиз,  инсанди фикир авуна,  ам михьи рекьел  эляч1на,  михьи 

намусдалди яшамиш  хьана,  к1анзава.  

Заридиз т1ебиат, адан гуьзел шикилар, вичи хразвай халичаяр кьван  

к1анда. Гьак1 хьайила, т1ебитдикай кхьенвай шиирарни («Йисан вахтар», «Чаз 

къизилдин зул атанва», «Гьуьлел», «Ст1алар» ва мсб.) гьакьван гуьзелбур, 

дуьзгуьнбур, метлеблубур ва  итижлубур я.  

Ст1ал Мислиматан художественный эсеррар к1елайла, абур веревирд 

авурла, чун ихьтин фикирдал къвезва: абуруз ихьтин  са жерге  кьет1енвилер  -  

-  эсерар кирамди вичин кузвай рик1елди, ялав кваз кхьин;   

- эсерриз михьи, ширин, дерин муьгьуьббат - дидевилин муьгьуьббат хас 

хьун;   
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- эсеррик дерин мана-метлеб, фикирар, ниятар ва веревирдер, яни 

философия,   хьун;  

-  эсерар  литературадин михьи ч1алалди, эвел-эхир аваз, уьлчмеяр хвена,   

кхьин  - хас я. 

И вири лишанри, кьет1енвилери  са месэладиз -  шииррин кьилин лишандиз 

-устадвилин кьакьан дережадиз къуллугъзава. Ада, устадвилин кьакьан 

дережади,  С.Мислиматаз вичин яратмишунра  Инсан к1анзавайди, Инсандиз 

къуллугъиз ва   Инсан хуьз к1анзавайди къалурзава.  

Алай девирдин бажарагълу зари дишегьлидин яратмишунар веревирд 

авурла, чун  алай девирдин ч1ехи зари Мерд Алидин  фикирдихъ галаз рази 

жезва. Хайи ч1ал лезги гибедин рангарив гекъигзавай кирам, шаир дишегьли,  

халис  шикилчи-художник  я: ада, устадди  гамуна кваквар санал  

сижифламишдай хьиз, вичин  гуьзел эсерра хайи  ч1алан гафар гьахьтин  

ранглу, ишигълу, ц1алц1ам,  т1арам, чуьнгуьрдин симери хьиз, зив-зивзавай   

ц1арара твазва. Нетижада арадал гуьзел, дерин, метлеблу  ва махсус  шиирар 

къвезва («Лезги газет», 2013-йисн 17-январь). 

Ст1ал Мислимата ватандикай, ч1алакай, дуьньядикай, муьгьуьббатдикай, 

т1ебиатдикай кхьенвай жанлу эсерри к1елзавайдаз еке таъсирзава - адаз 

ватанпересвилин ва  гуьзелвилин тербия гузва, экуьнихъ рехъ къалурзва.  

Ихьтин эсерри (абурун т1варар винидихъ кьунва)  милли шиират  шаксуз 

девлетлу ийизва. Абур мад ва мад к1елиз, лезет хкудиз,  жува к1елайди масадаз  

теклифиз,  кирамдиз  вичин  ч1ехи юбилей рик1ин сидкьидай тебрикиз, адаз  

«Сагърай вун!» лугьуз  к1ан жезва. 

И ц1арарин кирам инанмиш хьана:  Ст1ал Мислиматан хура, дугъридани,  

заридин ялавлу рик1 кузва. Ам ик1 кунин сир вуч ят1а? Аквадай гьаларай, 

кирамди вичи лагьайвал, адак «дуьньядин бурж кума», адахъ  «кхьин  тавур 

ц1ар ама…»  

Чаз, гьелбетда, чи гьуьрметлу  ч1ехи зари - Ст1ал Мислимат вичин вири 

мурадрив агакьна к1анзава. Агакьрай!  Амин!   
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  Литературадин межлис, мектебдиз са шумуд заридиз санал теклифна, 

аялар абурухъ галаз танишариз, абурун эсеррихъ яб акализни, жеда. Чи 

муаллимрихъ ихьтин тежрибани хьанва. 

Месела, Дуьнядин халкьарин ч1аларин югъ къейдун яз, Дербент шегьердин 

С.Сулейманан т1варунихъ алай 21-нумрадин мектебдиз 4 заридиз: лезги Н. 

Къарибоваз, табасаран Г.Омаровадиз, дарги А. Къурбановадиз ва азербайжан З. 

Ибрагьимхалиловадиз теклифна. Аялри мугьманрин шиирриз ва гьикаяйриз яб 

гана, абурун  ктабрин выставкадикай лезет хкудна, ахпа  чпн патай мугьманриз 

савкьват яз   вижевай концерт гана. Шаирри аялриз  дидедин ч1алав 

муьгьуьбатлувилелди эгеч1униз, халкьдин адетрал амал авуниз эвер гана.1. 

 Мектебда Шииратдин сувар гегьеншдаказ къейдиз жеда:  жуьреба-жуьре 

темайрай  межлисар тешкилда  ва кьиле тухуда.  

        Месела: «Дербент шегьер - къадим шегьер»,   «Лезги дагъларикай 

шиирар», «Самур вац1укай шиирар», «Диде-бубадикай шиирар», «Алирза 

Саидован лирика»  ва мсб.  

        Муаллимди аялриз  суьгьбетда:  

      -  Виридуьньядин шииратдин  югъ 1999-йисан 21-мартдиз  арадал атана. Ам 

Франция гьукуматдин  меркезда, Париж шегьерда,  ЮНЕСКО-дин, ООН-дин  

культурадин хилен, са марекадал кьабулна.      И суварин кьилин мурад - алай 

девирдин инсанар (аялар, жегьилар, яшлубур, кьуьзуьбурни)  шиирриз, 

лирикадиз, шииратдиз  мукьва авун, абуруз гуьзелвилин, муьгьуьббатдин, 

ватанпересвилин тербия гун я. 

       Шиират - вири жуьредин шиирар, вири инсанриз санлай  ва гьар  садаз  

кьилди-кьилди талукь литературадин ажайиб жуьредин  эсеррин  к1ват1ал я. 

Абур к1елайла,  инсандин гуьгьуьл ачух жезва: шадвал акатзава, т1ебиатдал 

рик1 ацукьзава,  ватанперес ва инсанперес  жезва. 

      Литературади инсандиз ийизвай таъсирдикай мисалар гъида. 

      Дагъустандин мектебра, колледжра, институтра  ва университетра 

Виридуьньядин шииратин югъ къейдзава, абуруз и жигьетдай тайин тир 

тежриба хьанва.2.      
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       Шииратдин суварик зарийриз, ашукьриз,  музыкантриз, художникриз… 

теклифда. Ихьтин марекатрал музыкади ва манийри абур гъида. 

      Месела, 2015-йисуз Ахцегьрин 2-нумрадин, Курхуьруьн 1-нумрадин, 

Ашарин, Кеп1иррин  ва маса  мектебра тухвай  литературадин марекатра 

………………………………………… 

   1.Шаиррихъ галаз гуьруьш. - «Лезги азет», 2016-йисан 25-февраль.              

  2. Праздник поэзии.- «Голос профсоюза образования»,  № 11, апрель 2014 г. 

 Хуьруьг Тагьиран «Ватан», Асеф Мегьманан «Муаллим», Жамидинан 

«Шурва», Гьуьсейн Рамазанован «Ашар»  ва маса манияр лагьана. 

       Гзаф мектебра «Гьажи Давуд» мани (гафар - Омар Гьуьсейнован, гьава - 

Мегьамед Гьуьсейнован), гимн хьиз, ишлемишзава. 

       Манийринни музыкадин таъсирдик литературадин марекатрин  важиблувал 

ва таъсирлувал са шумуд сеферда артмиш жезва. 

       Аялри муллимдин куьмекдалди литературадин думанар (шиир, шиират, 

лирика, зари ва мсб) тикрар хъийида, абурун мана-метлеб  жезмай кьван  

дериндай  чирда ва рик1ел хуьда.                      

         в)  «Дербент шегьер -  къадим шегьер»  

    Ихьтин темадай  литератрадин  межлисар тухун чи мектебра ц1ийиз 

акатзавай адетрикай сад я. 

«Дербент шегьер - лезги шегьер» - А.Мегьманан фадлай авай мани я. Ам  

Дербент шегьердин 5000 йисаз (2015-йисуз 2000 йис къейдна. Вучиз?) 

бахшнавай эсер я. 

Дербентдикай  гзаф лезги зарийри,  алимри, журналистри чпин фикирар 

лагьана, эсерар кхьена.  

    «Лезги газетдин» 2015-йисан 15-октябрдин нумрада  лезги шаирри: Аллагьяр 

Абдулгьалимова,  Дильмира Ашурбеговди, Мирзе Дагъустанвиди, Нариман 

Къарибова, Замир Мегьамедова,  Назим Султ1анагьмедова  ва масабуру 

Дербетдиз бахшнавай шиирар  чапнава. Агъадихъ чна гьар эсердай аялривай 

к1ел жедай  2-3 куплет гъида.  

А.Абдулгьамидова «Нурлу межлис» шиирда кхьизва: 
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                    Вун шад акун, дегишна дун, 

                    Къадим шегьер Дербент я. 

                    Къе алемда физва рахун, 

                    Ви гьайбатдал чун бенд я. 

                           

                    Къелени вуч такабур я! 

                    Даим алай сенгердал.  

                    Туп1алдиз хьиз, къаш абур я, 

                    Абур гъизвай шегьердал. 

  

                    Сувар ала Каспи гьуьлел 

                    Пайдахрава гимияр. 

                    Чайкаярни элкъвез кьилел, 

                     Садзава хуп1 манияр. 

 Д. Ашурбеговади «Багъри шегьер» шиирда  лугьузва: 

 

                     Дербент шегьер, ви т1вар кьуна дамахдив, 

                     Эгеч1зава зун шиирдин булахдив. 

                     Вил вегьена килигайла вахтуниз, 

                     Вун элкъвезва халкьдин ъизил бахтуниз. 

                           

                     Бабабар я вад агъзурдаз ви яшар, 

                     Гатфар багъдиз хьанва  мадни вун ухшар. 

                     Нарын-къеле такабурлу сенгер я, 

                     Вун дуьньяда чешне хьанвай шегьер я.    

                              

                     Дербент шегьер чи виридан  тарих я! 

                     Ам тарифдиз, пакдиз хуьниз лайих я. 

                     Дилмира вал, ви гьайбатдал гьейран я, 
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                     Багъри шегьер, вун зи рик1из масан я.    

 

М. Дагъустанвиди «Дербент» шиирда кхьизва:   

 

                     Шумуд асир къвез алатна ви чилел, 

                     Гагь рагъ хьана, гагь т1урфанар ви кьилел. 

                     Нарын-къеле - Жалгъанд хурал, тик синел. 

                     Ам шагьид я ви тарихдин, чи Дербент. 

  

                          Авач валай яшлу меркез Кавказда, 

                     Ваз са шиир тунва  Мирзед кагъазда. 

                     Мягькем  пару акъвазнава къаразда, 

                     Вахъ тахт ава лап лайихдин, чи Дербент!  

 

Н.Къарибова «Дербент» шиирда кхьизва: 

 

                     Са пад я Жалгъандин тепеяр, 

                     Са падни - Каспий гьуьлуьн лепеяр. 

                     Тарихдал тагъай «лацу лекеяр», 

                     Пак  макан - шегьер вун язва, Дербент. 

 

                     Асиррин девлет, асиррин суьгьбет, 

                     Ширин ципиц1рин атирни шуьрбет, 

                     Шумул несилрин хуьз хьайи гьуьрмет, 

                      Чи виждан шегьер вун язва, Дербент.  

 

Н.Султ1анагьмедова «Дербент шегьер» шиирда кхьизва: 

 

                      Мубарак хьуй ваз хайи югъ - 

                      Вад  агъзур йис, Дербент шегьер! 



413 

 

                      Каспий гьуьлуьн къужахдаваз, 

                      Аквазва вун гьакьван иер!   

 

                     Хурудаллай къизилдин къаш - 

                     Нарын-къеле -  аманат хьуй! 

                     Гьар са миллет чи Дербентдин 

                     Бахтавар, сагъ-саламат хьуй!   

 

И шииррай Дербентд шегьердин  тарих ва шикилар, адан агьалияр, 

зарийрин тебрикар, фикирар ва къастар аквазва.  

Муаллимди  к1елай шииррикай   вичин фикирар лугьуда, хуралай чирун 

лазим тир, маса мярекатрални  к1елиз жедай шииррар къалурда. 

Литературадин межлисар, Дербентдиз хьиз, аялрин  хайи ерийриз, 

вакъийриз талукьариз жеда: 

      * «Хуьруьн югъ» – хайи хуьруьз бахшда. 

      * «Мектебдин югъ» – хайи мепктебдиз бахшда. 

      Муаллимди вилик амаз  хайи хуьр ва я хайи мектеб арадал атай вахтар: йис, 

варз ва число тайинарда, вичи  тухудай марекатдин план туьк1уьрда ва 

гьазурвал аквада. Гьар са хуьруьхъ, гьар са мектебдихъ вичин тарих, вичин 

агалкьунар ва т1вар-ван  акъатнавай векилар  ава. Абур жагъурда, тайинарда ва 

ни вуч веифа кьиле тухудат1а тайинарда. 

     Месела, Миграгъ хуьруьн югъ  гьар йисан  3-июль я. Ам сифте яз, зурба 

сувар хьиз, яргъал хуьрерай ва шегьеррай  хуьруьнвияр хтана, багьа мугьманар 

атана, 1994-йисан 3-июлдиз къейднай. Вегьрен т1улал, юкьван мектебдин 

вилик,  рагъ алай гуьзел юкъуз, зуьрнейрин ван кьилелай алатиз, пуд-кьуд сятда 

давам  хьана. Ч1ехи ва шад марекатдин  тамада шаир Жамидин Гьажимурадов 

хьанай. 

     Ихьтин марекатрилай гуьгъуьниз аялриз  хайи ерийрикай манияр, шиирар ва 

гьикаяяр кхьин тапшурмишда. 

                                     г) Райондин межлис 
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       Муаллимдивай литературадин межлисар  вичи тарс гузвай  аяларни галаз 

райондин Культурадин к1вале ва къунши хуьрерин мектебрани  тухуз 

(тикрариз) жеда.  

    Чпин алакьунар хай ива къунши хуьрерин  агьалийриз къалурун - аялрин 

уьмуьрда зурба вакъиа я: абур чпин алакьунриз, чирвилериз къимет гуз, абур  

хкажиз алахъда. 

      Ихьтин са марекат  2013-йисуз Кьурагьа кьиле фена. Ам  ч1ехи инкъилабчи 

ва Советрин гьукуматдин  къуллугъчи,  В.Ленинахъ ва И.Сталинахъ галаз 

к1валахай  штулви  Мегьамед Гьуьсейнов (Михаил Лезгинцев) дидедиз 

хьайидалай инихъ 120 йис тамам хьуниз бахшнавай.  Марекат тешкилайди ва 

кьилин доклад авурди Ашарин юкьван мектебдин муаллим, зари, композитор  

ва манидар  Гьуьсейн Рамазанов я. 

       Гьуьсейн муаллим кьет1ен алакьунрин инсан - шаир, композитор, манидар, 

музыкант ва жумарт рик1 авай тешкилатчи я. Ада къад йисалай гзаф вахтунда  

Лезги писателрин союздин Кьурагь отделенидин председателвилин везифаяр 

тамамарзава.  

     Гь.Рамазанов са шумуд шииратдинни гьикаятдин ктабдин («К1еп1ербан», 

«Миск1алар», «Саф элкъвезва», «Ац1ай варз», «Абулейсан») кирам я. Абурун 

арада аялриз талукь эсерарни ава. Муаллимди  Кьурагь райондин хуьрера 

литературадин эсерар кхьизвай зарийрин «Абукевсер» к1ват1ал тешкилнава ва 

адаз  регьбер гузва. Гь.Рамазанова 2013-йисуз Кьеп1ирдал къалурай 

литератрадинни музыкадин марекат инсарин рик1ел алама.1.  

     Еке алакьунар ва агалкьунар авай муаллим  Гьуьсейн Рамазановаз, 

гьелбетда, аялрин, муаллимрин коллективдин ва халкьдин патай еке 

гьуьрметни ава.  

      Ихьтин дережада чна винидихъ т1варар кьунвай, гзаф йисарин тежриба авай  

муаллимарни ава.  

     Классдилай къеце тухузвай  марекатрик муаллимди жуван ва я маса    

 мектебда литекратурадинни тербиядин темадай к1елзавай  лекция ва я доклад 

акатзава. Виликдай мукьвал-мукьвал ишлемишзавай марекатдин са жуьре гила 
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кьитдаказ ишлемишзава.  Чешне къачуз жедай мисал яз,  2013-йисуз Дербент 

шегьердин  13-нумрадин мектебда  Н.А.Яралиевади к1елай «Мектебда - 

ахлакьдин тербия» лекциядин т1вар кьаз жеда. Ам гьакъикъатда, Лезги 

театрдин режиссердиз ва артистриз (М.Миребегов, З.Къухмазова, Р.Пирвердиев 

ва мсб)  

теклифна, музыка ва манияр  галаз, тешкилнавай, дидедин ч1алал кьиле тухвай, 

гегьенш  ва метлеблу марекат хьана 

     Лекциядин эхирдай Н.А.Яралиевади лагьана: 

     - Дидедин ч1алан къайгъуда хьун еке харжияр истемишзаай кар туш. 

Дидедин ч1ал чи медениятдин чешме, руьгьдин девлет, уьмуьрдин чирагъ ва 

ихтибарлу даях я. 1. 

                       гь) Дагъустандин литературадин межлис 

Ихьтин межлисда са хара  ктабар, шиирар, шикилар ва  малуматар, ТСО 

(магнитофон, телевизор, компьютер ва маса  такьатар) ишлемишиз жеда. 

Зарийрин эсеррикай (лезги, урус ч1аларал) менфят къачуда. 

Межлис, гьелбетда, Дагъустандин халкьарин литературадиз бахшда. 

Муаллимди вичин рахунра ихьтин малуматар ишлемишда: 

     *Дагъустандин халкьдин шаир, авар хакьин векил, дуьньяда т1вар-ван авай 

арифдар   Расул Гьамзатован  гзаф ч1алар лезги ч1алаз элкъуьрнава. Адахъ гьар 

……………………………………………. 

    1.Семедов А. Дережаяр кьакьан я. - «Лезги газет», 2013-йисан  14-март. 

. 

са хуьре, шегьерда уьлкведа гзаф танишар ва дустар авай, гьавиляй «Дустар 

хуьх» шиирда кхьизва: 

 

                           Чир хьухь, зи дуст,  

                                         дуст-душмандин къимет ваз, 

                           Садлагьана ямир вири хъилерив. 

                          Дустунин хъел фад  квахьда. 

                                             Мад гьуьрмет ваз 
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                          Къведа сел хьиз. Немир дуствал кьелерив… 

                         ……………………………………………………   

                         Гила заз куьн вири  акваз к1анзава, 

                         Са мус ят1ан зун к1анз, куьн к1анз хьайибур. 

                        Рик1 ачухна, квевди рахаз   к1анзава, 

                             Заз бахшайбур ва бахш тийиз фейибур…                           

  Татрин шаир  Манувах Дадашева «Кавказ» шиирда кхьизва:  

    

                         Заз акурди я гьуьлел т1урфанар, 

                         Къарагъдай тегьер, къерехар гатаз, 

                         Амма акунач заз ви инсанар, 

                         Къе хьиз, къуратлуз, къуватлуз, 

                                                            Кавказ… 

 

                          Стхаяр я къе ви халкьар вири, 

                          Шад-бахтавар я манийрин сесер. 

                          Азад зегьметда гьар са кас - дири, 

                          Ц1ийи аямдиз ат1узва версер.  

 

Даргийрин шаир Сулейман Рабаданова «Тек дагъ» шиирда кхьизва: 

 

                          Тек дагъ чина 

                           Кьакьанди яз гьисабдач, 

                           Патав маса 

                           Дагълар такваз хьайит1а. 

                           Тек тарни гьак1 

                           Гужлуди яз гьисабдач, 

                           Патав  маса  

                           Тарар такваз хьайит1а. 

                           Тек уст1арни  
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                           Устадди хьиз аквадач, 

                            Патав маса 

                            Устадар  такваз хьайит1а. 

 

Табасаран халкьдин векил, лезги ч1ал чидай, машгьур шаир Шагьвелед 

Шагьмарданова «Дуьньяда къал…» шиирда кхьизва: 

                             Хизанда сад къал кваз рахаз  

                                                                 хьайит1а, 

                             Ч1ехи буба гьахьда тадиз арада: 

                              - Берекатар квахьда, къалар  

                                                                    цайит1а,   

                              Меслят я чи твадайди фу харада! 

                             

                              Ваз килигиз жезва, дуьнья, 

                                                                къе зун перт, 

                              Ч1ехи бубад гафар жува тикрариз. 

                               - Къал ала вал, фу  квадарун  

                                                                     я ч1ехи дерт,  

                               Вугумир ман берекатар гарарив!   

    Винидихъ галай шиирар тамамдаказ «Лезги газетдай» (2015-йисан 10-

сентябрь) к1елиз жеда. Абур чи ч1алаз Мерд Алиди элкъуьрнава.    

    К1елунин йисуз муаллимди аялрин диде-бубайрихъ галаз  алакъаяр хуьн  ва  

са жерге  к1валахар тухун лазим къвезва. Месела, диде-бубаривай чпин аялриз 

жуьреба-жуьре куьмекар гуз, абурун чирвилер хкажуна иштиракиз жеда: 

    * шиирар устаддаказ к1елиз ва хуралай чириз куьмек гун; 

    * аялри хайи литературадай къачузвай чирвилер ахтармишун; 

    * аялриз жуьреба-жуьре темарай суьгьбетар авун; 

* аялриз халкьдин ва композиторрин  гьаваяр ягъун, манияр лугьун;  

    * аялрин марекатра, иллаки сиягьатра ва межлисра,    иштиракун. 
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    Аялриз мектебда, хуьре, шегьерда ва республикда  кьиле физва гьерекатра, 

гьуьжетра, сиягьатра («Ватандикай мани», «Зи хуьр», «Президентдин 

куьмекчи»,  «Тар ак1ура», «Михьивили дуьня хуьда» ва мсб) иштиракдай, вич 

алай деирдин саадлу инсан тирди къалурдай мумкинвал гуда.    

 

 

    

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Э Х И Р И М Ж И   Г А Ф 

    Аялри мектебда хайи литература чирун – им чи гьукуматдин,   Россиядин 

Федерациядин, образованидин  са хел я.  

   Ахтармишунри къалурзава: Россияда общественно-политический къурулуш 

дегиш хьайидалай гуьгъуьниз образование лайихлу тир дережадай хейлин агъуз 

аватнава. Ихьтин фикир Москвадин гьукуматдин университетдин ректор В. 

Садовничийдини тестикьарзава. («Голос профсоюза», апрель 2013 г.). 
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    Образованидин дережа  агъуз аватзавайди чаз жуван республикадин 

мектебрин гьалдай  (ц1ийи учебникар ва хрестоматияр басмадай йисаралди 

ахкъатзамач, литературадин ц1ийи ктабар  хкъвезмачир библиотекаяр баябан 

хьанва, тарсара аялриз къалурдайвал зарийрин шикиларни авач), чун рахазвай 

предметдай  аялри къачузвай чирвилерайни  аквазва. 

    ЕГЭ лугьудай имтигьанди  вири  предметар, хайи литературани кваз, 

гьукуматдин экзаменар авай предметрин (урус ч1ал, урус литература, 

математика, физика ва мсб) таъсирдик кутазва ва вичи н къиметдай вегьезва: 

абур аялриз гьисаба амукьзавач. 

    Гзаф алимри ва муаллимри чи мектебриз советрин образованидин къайдаяр 

хкун истемишзава. Ихьтин фикирдал  хайи литературадин  муаллимр ва и 

ц1арарин кирамни  ала. 

     Гьелелиг, гьайиф ч1угуна лугьун, образованидин ва илимдин дережа агъуз 

аватун давам жезва.  

У-У1 классра хайи литература чирун - муаллимдал ацалтзавай четин 

рекьерикай, залан парарикай сад я: и классра аялрин бейнида литературадин 

образованидин бинеяр эцигзава. 

У-У1 классра  гузвай  литературадин образование ихьтин,  сифте  гузвай, 

гьавиляй четин хилерикай ибарат жезва: 

     * халкьдин мецин эсеррикай  чирвилер;  

     * литературадин эсеррикай  чирвилер; 

     * литературадин тарихдикай ва илимдикай  чирвилер;  

      * литературадин ч1ал чирун;  

      * рахунрин ва кхьинин ч1ал гегьеншарун;  

      * аялриз  кени,т1ебии, илимдин тербия гун. 

Муаллимдиз вичин мураддив агакьиз: аялриз программади  ва ФРОС-ри 

истемишзавай дережадин  чирвилер ва тербия  гуз  методикадин къайдайри, 

амалри ва технологийри, ТСО ишлемишуни, классдилай къеце тухузвай 

жуьреба-жуьре к1валахри, марекатри ва сиягьатри куьмекда.  
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 Анжах муаллимдин гьевеслу к1валахдиз манийвалзавай  месэлаярни гзаф 

ава. Инал лагьана к1анда: эхимиржи йисара дидедин ч1ал, хайи литература ва 

милли культура хуьнин гьакъиндай  рахунар, эвергунар гзаф жезва, нетижаяр 

аквазвач. Акси яз, хъсан хьана к1андай чкадал пис жезва. Ик1 крар кьулу-

кьулухъ жезвайдакай  алимри, муаллимри аа журалистри кхьизва, абурун 

фикирар, макъалаяр ва куьмек т1алабзавай чарар Дагъустандин ва Россиядин 

газетриз  акъатзава, радиодай ва телевиденидай гузва.  

Образованидин идарайрин регьберрин, мектебрин директоррин ва 

муаллимрин  фикир агъадихъ галай хьтин  месэлайрал желбун герек жезва. 

2012-йисуз печатдиз Дагъустан Республикадин Кьилин чар акъатнай. Адаз 

жаваб яз, «Лезги газетдин» редакцияда  Элкъвей стол к1ват1 хьана. Анал рахай 

алимри ва журналистри (Г.Гашаров, Къ.Акимов, А.Саидов, Ш.Шихмурадов, 

К.Казимов, М.Жалилов ва мсб) ихьтин важиблу месэлаяр хкажна, абурукай 

чпин фикира лагьана ва гьялун гьукуматдивай т1алабна: 

     *Дагъустан базардин экономикадал эляч1айдалай гуьгъуьниз  аялар, 

жегьилар ва халкь художественный литературадал  таъминарун лап агъуз 

аватнава: аялриз учебникар ва художествнный эсерар  акъудзавай басмахана 

(Дагучпедгиз)  агал хъувунва;  ч1ехибуруз ктабар акъудзавай  басмаханадин 

(Дагкнигиздатдин) гьални ч1уру я; ада лезги ч1алал  акъудзавай 10-15 ктабдин 

кьадар 4-5-дал,  Советрин девирда  гьар сад   2-3 агъур тираж аваз акъудзавай 

ктабрин тираж 3 вишел хтанва. Абурун  тиражар хкажун чарасуз я. 

 * «Лезги газетдин» ва журналри («Самур», «Кард ва «Дагъустандин 

дишегьли») объемар гъвеч1и хъувунва  кирамриз-авторриз гузвай къимет-

гонорар лап к1анел алайди авунва: абур чарасуз хкажна к1анзава. 

* Дагъустандин радиодай ва телевиденидай дидедин ч1аларал гузвай 

гунугрин вахта рва кьадар лап т1имил я. Абур хкажун ва  гьукуматди хиве 

кьунвай Милли телевидение майдандиз акъудун лазим я. 

* Дагъустанда акъатзавай сад-вад ктабни хуьрерин ва мектебрин 

библиотекайрив агакьзавач, вучиз лагьайт1а ктабар чкайрал ракъурзавай 
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республикадин идара - Дагъустадин ктабар маса гудай контор (Дагкниготорг)  

«ц1ийи демокатри» чук1урна. Ам чкадал хкана к1анда. 

   И месэлаяр гьар йисуз къарагъарзава, ят1ани абур гилани  гьял тавуна ама. 

Абурун кьилел маса татугайвилерни хтанва: 

 2015-йис Литературадин йис  яз малумарнавай. Литературадин йисуз (ам 

куьтягь хьун гуьзлемиш тавуна, йисан юкьвалай, гражданри ганвай пулар-

подписка инкар авуна)  милли газетрин ва журналрин объемар 20-30 

процентдин т1имиларнай. Радиодин ва телевиденидин милли ч1аларал 

тешкилнавай   гунугрин вахтарни куьруь хъувунва. 

Ибурулай  къайи, хабар меркездихъай акъатнава: ана «милли мектеб» гаф, 

думан ишлемишзамач: Урусатдин хуьре  яшамиш жезвай урус аялдизни 

Дагъустандин хуьре яшамиш жезвай лезги (авар, дарги, къумукь…) аялдизни 

урус ч1ал сад хьиз чир хьун истемишзава. Абурун, кьве дережадин аялдин, 

вилик са  дережадин месэла -  ЕГЭ вахгун - акъвазнава. 

Гьикьван четин хьайит1ани, муаллимди аялриз  вичин предмет - Хайи 

литература - илимдинни методикадин вини дережада аваз чирна к1анда. Вучиз 

лагьайт1… 

Литературадин тарсари аялриз  литература ва искусство, ч1ал ва тарих 

чирзава, абурун куьмекдалди хайи диде-буба, хуьр-к1вал ва  ватан к1анарзава. 

Литературадин тарсари аялдиз вич лезги миллетдин векил, гзаф миллетрин 

макан тир Дагъустандин векил, зурба Ватандин, Россиядин Федерациядин, 

гражданин ва дуьньядин инсан тирди гьиссиз туна к1анзава.  

 Аялдин бейнида  бала, хва, руш,  диде, буба, ватан, векил, гражданин ва 

маса   дерин мана авай гафар гьатна, гьахьна к1анзава. Ик1 хьайит1а, абуру 

чпин чка (хуьр, шегьер, республика, уьлкве ва дуьнья) гьиссда, чпин 

жавабдарвал кьат1уда, чпин везифа тамамарда. 

Литературадин тарсари аялар  жуван ватан  ва халкь   к1андай, намус ва 

гъейрат авай, зегьметдал рик1 аалай, мергьяматлу  инсанар  яз 

тербияламишзава.  
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Муаллимди вичин  к1валах ихьтин дережадив агакьун патал аялар  мад ва 

мад сеферда чпи хайи литература чирунин себебдин (мотивдин)  ва мураддин 

(къастунин) гъавурда твада: программади ва ФГОС-ри истемишзавай нетижаяр 

къазанмишда. 

Алай девирди  литературадин муаллимдин к1валахдин дережа, таъсирлувал 

мадни виниз хкажун истемишзава. Вучиз лагьайт1а чи  Ватандиз -  светский  

республикадиз, чи мектебдиз, ада аялриз гузвай т1ебии образованидиз акси 

къуватарни ава, абур чи образованидин  ва тербиядин къурулуш къайдадикай 

хкудиз алахъзава. Чпин мурадар кьилиз акъудун патал абуру тапан  илимар, 

суьгьуьрар, фалчияр, чинерар ва маса  къундармаяр кардик кутазва. Тапан 

илимрик садбуру тарифарзавай изотерика (инсандин къенепатан уьмуьр) 

лугьудай фашал рехъни акатзава.  

 И «илимди» (ам чна кавычкайра кьазва)  санал кьиле фин тийидай пуд рехъ: 

халис илим, дин ва философия сад авун теклифзава  ва гьа кардал бинелу  

хьанвай гьиссер, гьалар, къундармаяр, гьакъикъат хьиз, къалурзава. 

  Алай девирди, ФГОС-ри ийизвай  истемишунрин сифте кьиле аялрик 

вирироссиядин гражданвилин  руьгь кутун акъвазнава: аялди вич Россиядин 

Федерация гьукуматдин  вири ихтияяр авай агьали-гражданин тирди гьиссин.  

Аялар виридагъустандин, вирироссиядин гражданар яз, ислягь дуьньядик 

ц1ай кутазвай  террористриз  ва террордиз акси инсанар яз тербияламишун 

образованидин вири идарайрин  кьилин месэладиз элкъвенва. 

И месэладиз  Дагъустан Республикадин образованидин идарайра кьет1ен 

фикир гузва, са жерге серенжемар кьабулзава ва  марекатар тухузва: 

* вирироссиядин гражданвал арадал гъунин бинеда гьар са халкьдин къени 

адетар, культура, искусство хуьн; 

*  вирироссиядин гражданвал арадал гъун ватан к1ан хьунал -  

патриотизмадал бинелу авун; 

* мектебра дидедин ч1алан, хайи литературадин ва милли культурадин 

тарсарин илимдинни методикадин  дережа хкажун; 
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* жуьреба-жуьре миллетрин, культурайрин ва динрин векилрин арада 

танишвилер, суьгьбетар, дуствлер, хванахвавилер тешкилун;  

* вирирссиядин гражданвал арадал гъуник  гьукуматдин ва чкадин 

идарайрин векилар кутун; 

* аялар ч1уру ниятар авай, халкьар сад-садал гьалдарзавай инсанрикай, 

террористрикай, ИГИЛ хьтин гьерекатрикай  хуьн; 

* аялар СМИ-рин,  Интернетдин зарарлу  каналрикай, гунугрикай хуьн. 

Алай девирди аялриз чирвилер гунин жигьетдай гзаф ц1ийивилер гъизва. 

Абурукай лап жанлуди адет хьанвай чарчин ктабар электордин ктабралди эвез 

авун я, абур, сад-садаз акси хьана, акъвазнава.  

И гьуьжетда электрондин учебникар гъалиб хьун мумкин я: ихьтин 

учебникар акъудиз, белки, т1имил такьатар лазим жезва. Анжах къейдна 

к1анда: электрондин учебникар к1елиз четин я ва инсандин бейнидиз гзаф 

зарар я («Настоящее время», 28 сентября 2015 г.). 

Дагъустандин Гьукуматди  образованидин жигьетдай 2025-йисалди  кьиле 

тухудай  к1валахрин план туьк1уьрнава. Ам тамамаруник  гьар са мектеб, гьар 

са муаллим экеч1на к1анда. Анжах умуд кутуна к1анда: и планди хайи 

литературадин муаллимар илимдинни методикадин ктабралди и аялриз 

къалурдай такьатралди таминарда. 

У-У1 классра ийиз агакь  тавур к1валахар муаллимди У11 классда 

тамамарда: гьа ик1, классдилай классдалди, къазанмишай  тежрибадикай 

менфят къачуз, ахъа хьайи гъалат1ар туьк1уьр хъийиз, ц1ийи агалкьунар 

къазанмишиз, к1валахна, вилик фена к1анда. 

Аялрин агалкьунар, абуру къачузвай (къачунвай)  саваддин (образованидин) 

дережа  мектебдин регьберривай ва  диде-бубаривай ахтармишиз жезва, 

гьавиляй муаллим вичин к1валадал мукъаят хьана к1анда. 

Илимда, техникада ва яшайишда ц1ийивилер гзаф жезва. Дагъустандин 

халкьарин ч1алар, литератураяр ва культураяр вилик физва: эхиримжи зурба 

вакъиаяр (къадим Дербент шегьердин юбилейдин межлисар  тешкилун, адаз 
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талукь марекатар Москвада  ва Парижда къейд авун ва мсб) кьиле фена. 

(«Дагестанская жизнь», 17 декабря 2015 г.).  

Абур, газетрай, журналрай ва телевиденидай дуьньядиз гьик1 хабар 

хьанат1а, гьак1 муаллимдивайни вичин к1валахда ишлемишиз, к1елзавай аялар 

хабардар ийиз жеда. 

Ц1ийивилер методикадани жезва ва абур гележегда мадни  жеда. Месела, 

к1уьд лагьай класс куьтягьзавай аялри хайи литературадай экзамен гуда. (РД-

дин образованидин ва илимдин министерстводин, Педагогикадин инстиутдин 

сайтариз килиг). Гьавиляй муаллимди вич ц1ийи къайдайрин, амалрин ва 

технологийрин  девирда к1валахиз, ц1ийивилер гуьзлемишиз ва абур кьилиз 

акъудиз  вердишарна к1анда. 

Республикада дидедин ч1алан къимет хкаждай  сережемар мадни кьабулзава. 

Месела,  2015-йисуз  Миллетрин министерстводи республикадин вири вузра, 

институтра ва университетра (ДГУ, ДГПУ, ДГТУ, Нархоз, Медакадемия, 

Аграрный универитет ва мсб) дидедин ч1алар чирун лазим тирди къейдна 

(«Лезги газет», 2015-йисан 9-июль). 

Анжах  ц1ийи учебникар-хрестоматияр акъудунин ва абуралди аялар 

таъминарунин к1валах энгел жезва. Эхиримжи йисара гьукуматди мектебар 

патал учебникар акъудун чкайрин идарайрал, муниципалитетрал, вегьенва. 

Абурни  аялрин ва муаллимрин игьтияжар тамамариз гьамиша агакьзавач. 

 И месэлаяр  Дагъустандин жемиятдин палатадин собранидал гьялна («Лезги 

газет», 2-16-йисан 11-февраль)  ва са умуд важиблу теклиф гана: 

  *Дагъустан Республикадин Халкьдин  Собранидиз - ч1алар хуьниз талукь 

къанун кьабулун; 

  *Дагъустан Республикадин Гьукуатдин идарайриз - дидедин ч1алар 

чирунин дережа хкажун ва мсб. 

   Истемишунар  важиблубур я, анжах абур чарарал аламукьзава: аялар патал 

учебникар вахт-вахтунда  акъатзавач, гьавиляй абур  мектебрани авач; 

муаллимар патал илимдинни методикадин пособияр  ерли акъудзамач, тарсар 
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къалурдай такьатар авач; хайи ч1алар хуьниз талукь къанун гьазур яз, анжах ам 

Халкьдин Собранидал  кьабул тийиз 20 йисалай гзаф я. 

 Алай вахтунда лезги литературадин  муаллимри У-У1 классра  2012-йисуз 

акъатнавай программадай (2014-йисуз гьазурнавай Образованидин программа 

акъатнавач, Педагогикадин институтдин  сайтда ава) ва  2007-2008-йисара 

акъатнавай учебникрай-хрестоматийрай (ц1ийибур гьазурнава, басмадай 

акъудиз жезвач) к1валахзава.  

Чи мектебра ЕГЭ тухун адет акатайла,  аялрин  хайи литература чируниз 

авай интерес яваш хьанва, абуру лугьузва: «Адай экзамен авач, гьак1 хьайила 

ам чаз герекни авач» («Лезги ч1ал хуьн, чирун ва вилик тухун», Кьасумхуьр,  

2014, 35-ч.). 

Ихьтин шарт1ара муаллимдиз алай девирдин илимдинни методикадин  

дережада аваз  к1валахиз, ФГОС-рин истемишунриз жаваб гуз четин жезва.  

Анжах чак руьгь кутазвайди а кар я хьи, аялар ва чпин пешедал рик1 алай 

муаллимар четинвилериз килигзавач, абуру чпин гъилералди, чпин харжаралди  

мектебра к1валахдай къулай шарт1ар тешкилзава ва виле акьадай хьтин 

агалкьунар къазанмишзава. 

Винидихъ чна, илимдинни методикадин к1венк1вечи къайдайрал, амалрал ва  

технологийрал, к1венк1вечи тежрибадал, чи гзаф йисарин ахтармиршунрал ва 

ФГОС-рал бинел хьана, У-У1 классра хайи литература чирдай къайдаяр, 

амалар, технологияр, битав къайда ва тартиб, яни система, арадал гъанва.  

Чи система исятда картик квай хайи литературадин программадихъ ва 

учебникрихъ-хрестоматийрихъ галаз сих алакъада ава.  

Муалимдиз, вичи тарс гузвай аялрин алакьунар, чирвилерин дережа ва 

ФГОС-дин истемишунар фикирда кьуна,  бязи текстер хкуддай ва абурун 

чкадал маса  текстер ишлемишдай ва чирдай ихтияр ава. 

 Муаллимдин вири к1валах яратмишзавайди, аялар ц1ийи-ц1ийи чирвилер 

къачуз вердишарзавайди ва тайин тир  нетижа къазанмишзавайди хьун лазим 

я. 
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Муаллимди вичи вич  илимдинни методикадин жигьетдай гьазурна к1анзава. 

М.Калинина лагьайвал, «муаллим ада к1елзамай кьван муаллим я», ахпа 

дережадай аватзава. 

Теклифзавай методикадин ц1ийивал  ам илимдални тежрибадал бинелу 

хьуникай, мектебра агалкьунралди ишлемишуникай, муаллимри хушвиледди 

кьабулуникай ибарат я. Ам  майдандиз сифте яз акъудзава. 

Алай девирдин муаллимдиз вичин чирвилер хкаждай, гьар са тарс 

илимдинни методиадин лап вини держада аваз гудай, аялрикай  савадлу, къени 

тербия авай, ватандиз ва халкьдиз вафалу гражданар гьазурдай еке мумкивилер 

ава. Анжах абур жуван гьар йикъан к1валахда, чи методикадикай менфят 

къачуна,  ишлемишна к1анда. 

Чи ктаб к1елзавай муаллимдиз ихьтин са меслят гуз к1анзава: 

 Вун, гьуьрметлуди, гъиле авай ктабдик квай нукьсанар жагъуриз алахъмир, 

лазим  авай ц1арар к1елна, жуван тежрибада ишлемишиз алахъ.  

Илимдинни техникадин асир йигин еришралди  вилик физва. Россиядин 

образовандин министр Д.Ливанова малумарайвал, пуд-кьуд йисалай чи метебра 

аялриз чирвилер электрондин учебникрай гуда. 

 Ихьтин шарт1ара муаллимди вичин чирвилер, алакьунар ва вердишвилер, 

къазамишнавай тежриба  мадни виниз  хкажна к1анзава. 

Хъсан рехъ хьурай! 
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       Теклифзавай илимдинни методикадин ктабрин 

                              с   и   я   г   ь 

                                 а) Лезги чIалал: 

1. Агьмедханов Т.Ж. Ватандин тIвар рикIе аваз. – Магьачкъала, 2004. 

2 . Акимов Къ.Х. Школада халкьдин мецин эсерар чирун. – Махачкъала, 

1989. 

    3. Акимов Къ.Х. У-1Х классра лезги литературадай  аялрин чирвилер 

ахтармишун патал тестер. - Магьачкъала, 2002. 

    4. Акимов Къ.Х. Лезги литературадин терминрин кIватал. – Магьачкъала, 

2012. 

    5. Акимов Къ.Х. Лезги литературадин методика. - Магьачкъала, 2013. 

6. Акимов Къ.Х. Лезги зарияр. – Магьачкъала, 2015. 

7. Гашаров Гь.Гь. Лезги литература школада. – Махачкъала, 1974. 

8. Гашаров Гь.Гь. Лезги эдебиятдин тарих. – Магьачкъала, 2011.     

    9. Меликмамедов М. Лезги т1вар алат1а… - Магьачкъала, 1991. 

   10. Несрединов Ф.Н.  У-Х1 классра  дидедин ч1алан  ва литературадин 

тарсара ишлемишдай гафарган. - Кьасумхуьр: «Куьредин ярар», 2013. 

    11.Османова С.Р. Школада Мердали Жалилован «Фу» поэма чирун. - 

Магьачкъала, 2014. 

                                    б) Урус ч1алал:                 

      12. Абдулина Л.И. и др. Нетрадиционные уроки литературы в У-Х1 классах. 

- М., 2011. 

13. Акимов К.Х. Лезгинская национальная проза: история развития 

жанроаовй системы. - Махачкала, 1998. 

14. Акимов К.Х. Сатира и юмор Жамидина. – Махачкала, 2002. 

15. Акимов К.Х. Лезгистан: энциклопедия. – Махачкала, 2011, 2014. 

16. Акимов К.Х. Сто выдающихся лезгин. – Махачкала, 2016. 

17. Агапов И.Г. Учимся продуктивно мыслить - М., 2001. 

18. Ананьев  Б.Г. Человек как предмет воспитания. – Л., 1968. 
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19. Апатова Н.В. Информационные технологии  в школьном образовании. - 

М., 1994. 

20. Ахмедов С.Х.  Художественная проза народов Дагестана: история и 

современность. - Махачкала, 1996.  

21. Бахтин М. Эсетика словесного творчества. - М., 1979. 

22. Бушмин А. Преемственность в развитии литератур. - Л., 1978. 

23. Акимов К.Х., Алиева С.К. Лезгинский роман. - Махачкала, 2008. 

24 .Гаджиева М.Н. По Дербенту  сквозь века: путешествие длиной  в 5000 

лет. -Махачкала,2015. 

    25. Гамзатов Г.Г. Национальная художественная культура в калейдоскопе 

памяти. - Махачкала, 1996. 

26.Гашаров. Г.Г. Лезгинская литература: история и современность. – 

Махачкала, 1998. 

27. Голубков В.В. Методика преподавания литературы в средней школе. М., 

1971. 

28. Гусейнов О.М., Гусейнова Ж.О. Нравственная культура личности. - 

Махачкала, 2015.   

29. Дидактика средней школы. Под ред. М.Н.Скаткина. – М., 1982. 

30. Ильин Е.Н. Путь к ученику. – М., 1988. 

31. Караковский В.А. Воспитательная система школы. _ М., 1991. 

32. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. - Рига, 1995. 

33. Колесников Л.Ф. Резервы эффективности педагогического труда. - 

Новосибирск, 1985. 

34. Коменский Я.А. Великая дидактика. – М., 1947. 

35.  Крупская Н.К. Избр.  пед. соч. - М.. 1957. 

36. Ломидзе Е.Н. Единство и многообразие. - М., 1960. 

37. Макаренко А.С.  Художественная  литература о воспитании детей: Соч., 
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