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Эзләнү - тикшеренү эшенең максаты: 

- онамастика фәне өлкәсендә белемнәр үзләштерү; 

- ономастика фәне буенча фәнни әдәбиятны уку һәм анализлау, чыганаклар 

белән эшләү күнекмәләре алу, җирле ономастик материалларны туплау, 

эшкәртү һәм анализлау. 

- укучыларның гомуми үсеш дәрәҗәләрен күтәрү, 

- укучыларда туган җиргә, туган телгә, туган халкына, Шөгер төбәгенә карата 

тирән мәхәббәт, ихлас ярату хисе тәрбияләү. 

 

 “Урын исемнәре-халыкның үз илен шагыйранә бизәве ул. Аларда-халыкның 

холкы, тарихы, һәвәскәрлеге һәм көнкүреш үзенчәлекләре”.                    

(К.Паустовский) 

                                           Эшнең актуальлеге. 

Хәзерге вакытта ономастика фәне дөньякүләм игътибарга ия һәм кызу темплар 

белән үсә. Ономастика күзлегеннән караганда, җөмһүриятебез Татарстан –

гаҗәеп кызыклы һәм үзенчәлекле регион. Ул кимендә биш этник дөньяның: 

борынгы Иран кабиләләренең, фин-угыр, төрки, монгол һәм славян 

халыкларының “контакт зонасы”. Татар теленең тарихи лексикологиясе әлегә аз 

эшкәртелгән. Шуңа күрә татар теле тарихын өйрәнү, борынгы тел 

күренешләрен ачу өчен ономастика фәненең роле ифрат зур. Татарлар яши 

торган төбәкнең топонимиясен өйрәнүнең Урта Идел һәм Урал җирлегендә 

яшәүче фин-угыр халыкларының этногенезын ачыклау өчен дә гаять зур фәнни 

кыйммәте бар. Топонимика һәм микротопонимика мәгълүматлары геология 

фәненә файдалы казылмаларны яңадан эзләп табарга, ачарга ярдәм итәләр. 

Әдәби күзәтү. 

Ономастика фәне турында кыскача мәгълүмат. 

Ономастика - тел белеменең барлык төр ялгызлык исемнәрен өйрәнә торган 

махсус тармагы. Ул үз эченә географик атамаларны өйрәнә торган 

топонимиканы (гидронимика, оронимика, ойконимика, микротопонимика) һәм 

кеше исемнәрен өйрәнә торган антропонимиканы, ыруг-кабилә,халык һәм 
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милләт исемнәрен өйрәнә торган этнонимиканы, күк җисемнәренең исемнәрен 

өйрәнә торган космонимиканы һәм төрле әйбер, товар билгеләрен-исемнәрен, 

маркаларын тикшерә торган прагматонимиканы, матур әдәбият әсәрләрендәге 

барлык төр ялгызлык исемнәрен өйрәнә торган поэтик ономастиканы ала. 

Топоним, гидроним Һ.б. ономастик терминнардагы – ним  

кушымчасы грекча “исем, атама”мәгънәсендәге оним сүзеннән килә, ягъни 

гидроним-гидрос (һидрос) “сулык”исеме, “ойконим-ойкос”тору  урыны, торак 

пункт исеме”, ороним-орос” тау-чокыр” исеме, топоним-топос “урын” исеме. 

Татар этнонимы һәм Татарстан хоронимы. 

 

Безне ни өчен татар диләр? Җөмһүриятебез ни өчен Татарстан дип атала?Әлеге 

тикшеренү барышында без бу сорауларга да җавап таптык. 

Татарстан республикасы географик яктан Урта Идел һәм Чулманның түбәнге 

өлешенә урнашкан. Аның мәйданы - 68000кв.км. Мәйданы ягыннан ул үзенең 

күршесендәге Чувашстан, Мари Эл, Мордовия, Удмурт республикаларының 

һәркайсыннан зуррак. Татарстан территориясен өч зонага бүлеп йөртәләр. 

 

1.Тау ягы. Моңа Иделнең уң ягындагы районнар (Буа, Чүпрәле, Тәтеш, Кама 

Тамагы, Югары Ослан, Апас, Кайбыч, Яшел Үзән районнары) керә Бу 

территорияне тулысынча диярлек Зөя елгасы бассейны үз эченә ала. Зөя 

елгасының сулъяк яры буйлап шактый биек таулар системасы сузыла. Шуңа 

күрә дә “Тау ягы” дип атаганнар. 

 

2.Кама алды. Бу территориягә Иделнең сул ягындагы һәм Камадан төньяктагы 

районнар керә. Нократ елгасы аны икегә: Көнбатыш Кама алдына яки Казан 

артына һәм Көнчыгыш Кама алдына бүлә. Моңа исә Биектау, Арча, Әтнә, 

Балтач, Кукмара, Саба, Теләче, Питрәч, Лаеш, Балык Бистәсе, Мамадыш, 

Алабуга, Менделеев, Әгерҗе районнары керә. 
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3.Кама аръягы. Республикабызның иң зур өлеше. Спас, Алексеевск, Әлки, 

Чистай, Яңа Чишмә, Норлат, Аксубай, Чирмешән, Түбән Кама, Әлмәт, 

Лениногорск, Тукай, Зәй, Сарман, Азнакай, Бөгелмә, Баулы, Ютазы, Мөслим, 

Минзәлә, Актаныш районнары Кама аръягына урнашкан. 

Безнең туган ягыбыз - Лениногорск каласы һәм районы әлеге зонага керә. 

(Рәсем №1) 

 

Эзләнү-тикшеренү эшләре дәрестән тыш алып барылды. Туган авылның һәм 

төбәкнең ономастик материалларын җыю өчен сораулыклардан файдаландык. 

Әлеге методика Ф.С.Вәлиева, Г.Ф.Саттаровның “Урта мәктәп һәм 

гимназияләрдә татар телен укыту методикасы” исемле китабында бирелгән. 

(346-424битләр) 

Иң элек авыл исемнәренең нәрсә аңлатканын барлап чыктык. Безнең төбәк 

Шөгер төбәге дип йөртелә. Шөгер (Шөгүр) - гарәп сүзе, татарчага 

тәрҗемәсендә “акыл, аң, сәләт” дигәнне белдерә. Бирегә башлап килеп 

төпләнүче яисә урын карап кайтучы кеше исеменнән алынган. 

 

Тимәш - борынгы төрки-татар исеме Тимершәехтән алынган (Тимершәех-

Тимуш-Тимәш). 

Зәй-Каратай - Каратай суы буена утырганлыктан, авылга әлеге исем бирелгән. 

Каратай - борынгы төрки кеше исеме. Кара+тай. Зәй сүзе  Мөэмин-Каратай 

авылы барлыкка килгәч өстәлә. 

Аккүл-ак күл янындагы авыл. Ак күл дигәне ярлары ак күбеккә батып утырган  

бәләкәй генә күл. Столыпин реформасы нигезендә, графның җирләрен бүлү 

вакыты шомырт чәчәк аткан чорга туры килә. Шомырт чәчкәсенең коелган 

мәлендә күл өсте ап-ак була. 

Бәкер авылының исеме аны нигезләгән Бәкер карт исеме белән бәйле. Бәкер-

гарәп сүзе. (1.Яшь, саф, гыйффәтле. 2.Иртә җитлеккән, тиз үскән.) 

Керкәле. Урыслар телендә форель дип йөртелүче балыкның татарчасы керкә 

балыгы. Шушма елгасы ярына килеп урнашкан әлеге авылның исеме Керкәле 
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дип аталган. “Патша сые” дип аталган әлеге балык Бөгелмә өязе суларында күп 

булган.  

Кирлегәч. Урыслар тарафыннан тапталган, имгәтелгән сүз, чын татарчасы 

“Карлыгач”, ”Карлыгач елгасы”. Ярларына бик күп карлыгачлар (керәшәләр) 

оялаганга шулай атаганнар аны. 

Куакбаш - Куак суы башындагы  авыл. Элек Куак-баш дип тә языла торган 

булган. 

Чүте сүзе “Чутай” дигән исемнән. Борынгы болгар - татар телендә бу сүз 

“яктылык”, ”нур” дигәнне аңлата. 

Мөэмин-Каратай. Шушма елгасына коя торган Каратай  суы буена әүвәл 

Мөэмин бабай гаиләсе күчеп утыра. Мөэмин-Аллаһыга инанучы; Ислам 

динендәге кеше, мөселман. Шуңа күрә авылны Мөэмин-Каратай дип атаганнар. 

Печмән. Татар телендә “Пыч/печ” тамырыннан ясалган бер төркем сүз бар. 

(Печән, печү, пычак, пычкы). “Печмән” сүзе әнә шул тамырдан. Ул урман кисеп 

тазартылган урынны аңлата. Татарстандагы 16 бәләкәй елга әнә шул исемне 

йөртә. 

Сарабиккол. Авылны нигезләүчеләрнең башлыгы Биккол һәм аның бичәсе 

Сара исемле була. Сара исеменең башта килүе  һәм авылның гомер бакый 

халык телендә “Әби авылы” дип йөртелүе бераз уйга калдыра. Биккол иртә 

үлеп киткәндер дә Сара аның узаманлык эшен дәвам иткәндер дип уйлыйбыз. 

Төркиядәге якташларыбыз исә авылны бүген дә “Әби авылы” буларак кына 

беләләр. (Сара-борынгы яһүдчә-гарәпчә исем. Бикә, хакимә, аксөяк ханым. 

Биккол-төрки-татар исеме. Бик(бәк)-бәк колы. Нык, таза кол.) 

Сугышлы.Бу авылның элеккеге исеме – Нәдер. ХVIII гасыр урталарында 

барлыкка килгән беренче волость  старшинасы Нәдер Үрәзмәтов исеменә 

нисбәтле рәвештә барлыкка килгән. 1920нче еллар тирәсендә Сугышлы дип 

рәсмиләштерелгән. Кузай ягыннан агып төшүче елганың исеме “Сагышлы 

елга”  дип аталуын архив документлары раслый.Сүз фонетик үзгәреш кичергән. 
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Юлтимер. Борынгы төрки-татар исеме. Гомер юлы тимердәй нык булсын 

мәгънәсенә ия. ХVIII гасырның 70нче елларында Сарман ягындагы Юлтимер 

авылыннан күченеп килә әлеге авылга беренче кешеләр. 

Туктар Урдаласы. Ике төрле фикер яши бу авыл турында. 1.”Урда”+лы. 

2.Ур+дала (“Ур”исә вал дигәнне аңлата, коры елга, ярлары текә елга). Авылны 

Туктар бабай нигезләгән. Моны ревизия материаллары раслый. Туктар - төрки-

татар исеме, йола исеме. Үлем яки туу туктар мәгънәсендә. 

Карагай - агач исеме(лиственница). Бу авыл янында ага торган елга да шулай 

атала. Урдаладан биш чакрым ераклыкта урнашкан. 

Районыбызда Чыршылы авыллары өчәү: Түбән Чыршылы, Югары Чыршылы, 

Яңа Чыршылы. Борынгы исеме Шәчеле. Нәрсә соң ул чәше? Чәше-печәнне яисә 

көлтәне, ут якмый гына, табигый киптерү өчен мәшһүр Ленин шалашы тибында 

ясалган  әвен ул. Заманында ул бик популяр булган. 

“Чыршылы” - торак пунктына урыслар таккан исем. 

Урмышлы. Ур+мыш+лы. Татар телендә архаик кушымча -мыш/-меш 

барлыгын беләбез, -лы/-ле - исем ясагыч кушымча. Мәсәлән, йөрмешле сукмак-

үтеп йөрерлек сукмак, качмышлы урын - качарлык урын, һ.б. Димәк, 

“урмышлы” сүзе урырлык, ягъни чәчеп-урырлык җире булган урынны аңлата.  

Татар авылларының  исемнәренә кыскача  аңлатма менә шулар. Үзебезнең әби-

бабайларыбызга кунакка кайта торган авылларның микротопонимикасын да 

өйрәндек без. Аның өчен укытучы биргән сораулыктан файдаландык.  

1. Сез яши торган авылның исеме ничек, аның килеп чыгышын аңлат. 

2. Урам исеме. 

3. Авыл капкасының исеме. 

4. Сезнең авыл янындагы тау (калкулык) исеме. 

5. Кыр һәм басу исемнәре. 

6. Чокыр һәм ерганак исемнәре. 

7. Түбәнлек, иңкүлек, үзәнлек исемнәре. 

8. Урман, агач, куаклык исемнәре. 

9. Елга, инеш, буа, чоңгыл исеме. 
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10. Күпер исемнәре, һ.б. 

 

    Минем әбиемнең туган авылы - Керкәле. Без анда сирәк булса да кайтып 

йөрибез. Авылны икегә бүлеп чип-чиста сулы чишмә аккан. Чишмәдә бик күп 

керкә балыгы булган. Керкә балыгының чамасыз күплегенә шаккатып бу 

авылны Керкәле дип атаганнар. (Рәсем №3) Тау итәгеннән бәреп берничә 

чишмә ага: Күкертле су чишмәсе (Рәсем №2), Изгеләр чишмәсе (Җир-ана куены 

чишмәсе) (Рәсем №5), Тактакуш чишмәсе.  

Урамыбыз -Тукай урамы. Авылның капкасы юк, шулай да авыл башындагы 

баганада “Керкәле җирле үзидарәсе” дип язылган. Авылыбыз тау итәгендә 

утыра. Җырларда җырланган Керкәле тавы. Тагын бер тау-Сары тау (Рәсем 

№4) бар (балчыгының төсенә карап). Басу-кырларның да үз исемнәре бар: 

Тукмак кыры, Наратлы күл, Зөбәй, Шөгер кыры, Урта Чишмә, Аръяк, 

Урдалы ягы кыры. Авылдан ерак түгел Абытдин чокыры бар. Керкәленең 

үзенең имәнлеге, каенлыгы, наратлыгы, чияле тавы, шомырт әрәмәсе бар. 

Авылны икегә ярып Шушма елгасы ага, шулай булгач күперләр дә җитәрлек 

монда: Шөгер очы күпере, Таң поселогы басмасы, Исхак бабай басмасы, 

Мәктәп күпере, Барый абый басмасы, Японнар басмасы, Гали басмасы, 

Зөфәр күпере. 

                    

                     Керкәле авылы кайда- 

                     Биек тау итәгендә. 

                     Тауларын да сагынып кайтам, 

                     Читләргә китәмен дә... (Г.Зәйнашева) 

 

Әбиемнең туган авылы - Зәй-Каратай. нигезне Авыл тарихы турында әбием 

сөйләп калдырган риваять бик кызыклы: 

“Борын-борын заманда авыл янында утлап йөргән атлар арасыннан билгесез  

кешеләр кара тай урлаганнар. (бу урындагы авлга Каратай дип исем 

биргәннәр). Бу кешеләр шул тайны икенче бер авыл янында суйганнар. Бу авыл 
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хәзер – Тайсуган авылы. (Әлмәт районы). Тайның башын, эшне сизмәсеннәр 

дип, ерак түгел урнашкан җер авыл янында калдырып китәләр. Тайның кара 

башы калган авыл Карабашка әйләнә (Бөгелмә районы). Инде килеп, 

“котылдык” дип утырып иркенләп итен ашганнар. Бу авыл – Иркен (Бөгелмә 

районы). Эшне башкарып кайткан чакта тагын бер авылда тукталганнар һәм 

шәпләп мактаганнар. Мактама авылының исеме шуннан килеп чыга (Әлмәт 

районы). Бераз баргач, Зәй-Каратайга җиткәнче туктап хәл алганнар, власть 

органнарына тотылмагач, “котылдык” дип иркен сулаганнар. Шуннан бирле бу 

авыл Котылдык дип йөртелә (Бөгелмә районы).” 

 

               

             Зәй-Каратай                   Т айсуган                        Карабаш  

         

 

               

             Котылдык                         Мактама                        Иркен                                  

 

Зәй-Каратай авылы капкасы аша керүгә, Түмгәклек урамы башлана. Ерак  та 

түгел Исәнгилде чишмәсе ага.Безнең бабамнар Тау ягы урамында яшәгәннәр. 

Бу урамга Каратай елгасы аша чыгасы. Каршыда гына Гали коесы. Бүгенге 

көндә авылда эчәргә яраклы су шушы коеда гына. Авыл янында гына Мортаза 

чишмәсе. (Рәсем №6) Моннан Хәннан тугае башлана. Тугай бетүгә, Мир тавы 

җәелеп ята. Тау башыннан урман башлана. Зәй-Каратай авылы заманында 

үзенең яшелчә һәм җиләк-җимеш бакчасы белән Рәсәйгә билгеле була. 

1937елда Печмән районында беренче теплица төзелә. Бакчачы Шәрифҗан карт 

Мичурин укучысы була. Данлыклы алма бакчасы яныннан Ураз һәм Карамалы 

елгалары ага. Ураз-кеше исеме,төрки-татар сүзе, бәхет-шатлык дигәнне аңлата. 

Карамалы-карама агачы исеменнән алынган (вяз). 

Авылның Үзбәк очында Каравыл тавы бар. Тау итәгендә Үгез тугае. Лагерь 

чокыры да ачык күренә моннан. Каравыл тавына иңгә-иң терәлеп Лачын тавы 
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тора. Крестьяннарга җир өчен авыр ясаклар түләп торырга  туры килгән. Аерым 

кешеләр ясак җыючылардан  Лагерь чокырына кача торган булганнар. Аларның 

килүен хәбәр итү өчен авыл балаларын сакка куя торган булганнар. Шул 

рәвешле бу тау Каравыл тавы исемен ала. Авылның түбән очында Саз урамы 

бар. Әлеге урамда Әлмәмәт коесы бар. Шул исемдәге карт ясаган аны. 

Әлмәмәт-гарәп сүзе, билгеле, танылган дигән мәгънәне белдерә. Якында гына 

Мәчет кулы дигән урман култыгы. Шушы урыннан агач кисеп авылыбызның 

мәчетен салганнар. Бу тирәдә шулай ук Коры ятмас чокыры бар. Эссе көндә дә 

печән кипмәгәнгә шулай атаганнар аны. Торна сазы калын әрәмә буенда.Җылы 

яктан торналар әле быел да кайттылар монда.   

 

                   Әй, Каратай, Зәй-Каратай, 

                   Бәхет биргән авылым. 

                   Алма бакчаларың белән 

                   Еракларга танылдың ... 

 

Шәһәрдә яшәсәм дә, авылны бик яратам. Йөрәгемә якын булган ике авылның 

микротопонимикасын өйрәнү миңа шактый кызыклы булды. Микротопонимик 

терминнарның һәрберсенең үзенең тарихы бар. Безгә, яшь буынга, әби-

бабаларыбыз исән-сау чагында, әлеге эшне башкарып тарихка кертеп 

калдырырга кирәк. Алган белемнәрем миңа башка фәннәрне өйрәнгәндә дә 

ярдәм итә. Нәтиҗә итеп, микротопонимнарны лексик-семантик яктан 

төркемләп куйдым. Белемнәрне тикшерү өчен тест төзедем (кушымтада), 

яшьтәшләрем өчен кроссворд та кызыклы булды (кушымтада). 

 

Микротопонимнарны лексик-семантик яктан төркемләү 

 

1. Кеше исемнәренә һәм кушаматларына нигезләнеп ясалган микротопонимнар: 

Абытдин чокыры, Исхак бабай басмасы, Барый абый басмасы, Гали басмасы, 

Зөфәр күпере, Мортаза чишмәсе, Хәннан тугае, Әлмәмәт коесы. 
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2. Туганлык терминнарына һәм сословие титулларына нигезләнеп ясалган 

микротопонимнар юк. 

3. Үсемлекләр дөньясы белән бәйле микротопонимнар: Имәнлек, Каенлык, 

Наратлык, Чия тау, Шомырт әрәмәсе, Наратлы күл. 

4. Хайваннар дөньясы белән бәйле микротопонимнар: Керкәле авылы, Үгез 

тавы, Лачын тавы, Саз урамы, Торна сазы. 

5. Географик объектның төсенә карап аталган микротопонимнар: Сары тау. 

6. Географик объектның зурлыгына, күләменә, формасына, санына карап 

аталган микротопонимнар: Түбән оч, Югары оч, Урта Чишмә, Аръяк. 

7. Охшату-чагыштыру аша исемләнгән  метафорик образлы микротопонимнар 

юк. 

8. Географик объектның урнашу урынына карап исемләнгән микротопонимнар: 

Тукмак кыры, Урдалы ягы кыры, Шөгер очы күпере, Әлмәт очы, Мәчет кулы. 

9. Эш-хәрәкәт, берәр вакыйга белән бәйләнешле микротопонимнар: Коры ятмас 

чокыр. 

10. Берәр әйбернең, билгенең табылуы, булуы белән бәйләнешле 

микротопонимнар:  Түмгәклек урамы, Наратлы күл. 

11. Башка телләрдән кергән сүзләргә нигезләнеп ясалган микротопонимнар: 

Японнар басмасы, Лагерь чокыры, Мир тавы. 

12. Октябрь революциясеннән соңгы вакыйгаларга,тормыш-көнкүрешкә 

бәйләнешле рәвештә барлыкка килгән микротопонимнар: Тукай урамы, Мәктәп 

күпере. 
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Кулланылган әдәбият 

 

1. Г.Ф.Саттаров. Атамалар дөньясына сәяхәт. Казан 1992 ел. 

2. Ф.С.Валиева, Г.Ф.Саттаров. Татар мәктәпләрендә , гимназияләрдә татар 

телен укыту методикасы. Казан Раннур. 2000. 

3. Ф.Г.Гарипова. Елгалар дөньясына сәяхәт. Казан. Татарстан китап 

нәшрияты, 1992 

4. Җ.Рәхимов. Шөгер төбәге – хәзинәләр чишмәсе. ТОО “СТАР” 1997. 

5. Гомәр Саттар-Мулилле.Татар исемнәре ни сөйли? Казан. “РАННУР” 

нәшрияты, 1998. 

6. Ромашкинские зори. / Очерки, рассказы, стихи и песни ветеранов НГДУ 

“Лениногорскнефть” /Сост. Н.А.Мельников, Н.И.Сайдашев, А.З.Галеев, 

М.К.Садовин. – Москва: РадиоСофт, 2000. 

7. Там, где растут ромашки. / Очерки и воспоминания работников и 

ветеранов НГДУ “Лениногорскнефть” /Сост. Галеев А.З., Давлетбаев 

И.Ш., Мельников Н.А., Сайдашев Н.И., Якушкин Ф.И. – Москва: 

РадиоСофт, 1998. 
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Кушымта 

 

Шөгер төбәге топонимакасы буенча тест 

 

1. Шөгер (“Шөгүр”) сүзе нинди телгә карый?  

    а) татар             б) рус           в) фарсы          г) гарәп 

2. Тимәш сүзенең килеп чыгышы?    

    а) Тимәш-Ромашка чәчәге    

    б) Тимәш-Тимершәех-Тимүш-Тимәш  

    в) Ти+мәш 

3. Габдерәхим Утыз Имәни исеме Тимәш белән ничек бәйле?  

    а) әтисе аркылы   

    б) әнисе аркылы  

    в) берничек тә бәйле түгел   

     г) ул анда туган 

4. Ибраһим Туйкин исеме белән бәйле авыл   

     а) Мөэмин-Каратай   

     б) Ивановка  

     в) Зәй-Каратай  

     г) Керкәле 

5. Столыпин реформасы нигезендә җир бүлгәндә (1909) шомырт чәчәк атып 

утырган күл янында төзелгән авыл  

     а) Үрнәк  

     б) Аккүл   

     в) Ялтау   

     г) Сугышлы 

6.  Бу авылны Иске Иштерәктән күчеп утырган карт нигезли, файдалы   

     ләме белән билгеле  

     а) Шөгер  

     б) Бәкер  
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     в) Иштерәк  

     г) Куакбаш 

7.  Руслардагы форель дигән балыктан ясалган авыл исеме  

     а) Керкәле 

     б) Чыршылы  

     в) Урдалы 

     г) Кирлегәч 

8.  Ярларына бик күп карлыгачлар (керәшә) оялаганда күрә бирелгән авыл  

     исеме 

     а) Мичурин 

     б) Сарабиккол 

     в) Куакбаш  

     г) Кирлегәч 

9.  “Әби авылы” дип атыйлар аны Төркиядәге якташларыбыз 

     а) Дала Зәе  

     б) Сугышлы  

     в) Ивановка 

     г) Сарабиккол 

10.  Бу авыл мәдрәсәсендә Р.Фәхреддин укыган һәм укыткан  

     а) Керкәле   

     б) Шөгер 

     в) Түбән Чыршылы 

     г) Яңа Чыршылы 
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Лениногорск районы авыллары 

  

1. Сала сүзенең синонимын күплек  

             санга куеп языгыз. 

2. Беренче иҗеге-төс, икенчесе- 

             сулык.      

3. Карлыгач сүзеннән ясалган авыл. 

4. Газинур Гафиятуллинның туган авылы.  

5. –мыш/-меш суффиксына –лы/-ла 

кушымчасы кушылып ясалган авыл 

исеме. 

6. Аю сүзенең русчасына –ка кушылып 

ясалган авыл. 

7. “Әби  авылы” 

8.  Дәвалау-сәламәтләндерү үзәге булган 

авыл. 

9. ... авылы кайда биек, тау                                                                                              

итәгендә (Г.Зәйнашева) 

10.  Рус авыллары уртасында утрау булып  калыккан  бәләкәй генә татар авылы.  

 

 

     1. Лениногорск районында урнашкан данлыклы 

дәвалау-сәлаәтләндерү үзәге. (горизонталь) 

1. Җәмит Рәхимовның 1994 елда басылып 

чыккан тарихи романы. (вертикаль) 

2. Беренче иҗеге-төс, икенчесе-сулык. 

3. Аның инициативасы белән 1976 елда балалар 

сәнгать мәктәбе ачыла. 

4. А. Хәсәновның табигать дөньясына мөнәсәбәте 

чагылган хикәяләр китабы. (1980 елда басылган). 

5. Җ. Рәхимовның туган авылы. 

6. Шәһәрнең төп урамнарыннан берсе аның исемен йөртә. 

Р. Шиһаповның 1997 елда басылып чыккан шигырьләр җыентыгы атамасы. 

 

 

 

7   1       

  

  4 

2 3     

    

   

  5  6     

     

   

   8 

  9       

    

10      

   

 1     

2     

3           

 4        

5     

 6     

7      



 

 

15 

15 

 Өлкән класс укучылары өчен интеллектуаль уен 

 

Югары квалификацион категорияле татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы  Хәсәнова Энҗе Гыйльмегаян кызы  

Тема: Шөгер төбәге - хәзинәләр чишмәсе.  

Максат: 

- Җирле ономастик фактларга һәм чыганакларга    

таянып,укучыларның танып-белү сәләтләрен, кызыксынуларын һәм 

мөстәкыйльлекләрен үстерү;  

- укучыларның гомуми үсеш дәрәҗәләрен күтәрү;  

- укучыларда туган җиргә, туган телгә, туган халкына, Шөгер 

төбәгенә карата тирән мәхәббәт, ихлас ярату хисе тәрбияләү.  

Эпиграф: “Туган җир! Нинди генә булма,һәркем өчен бер генә бит 

син” (Җ.Рәхимов)  
Җиһазлау:  

1. “Шөгер төбәге-хәзинәләр чишмәсе”   китабы.  

2. Мультимедиа проекторы (Рower Point программасында төзелгән 

презентация .) 

3. Якташ язучыларның әсәрләреннән төзелгән күргәзмә.  

Уен барышы:  

1.Оештыру моменты. (Класс 2 командага бүленә.Исем,девиз 

сайлана, капитан билгеләнә.I  команда-Туган як,II команда-Көмеш 

чишмә )  

Укытучы:  -Хәерле көн, укучылар, килгән кунаклар! Бүген бездә 

интеллектуаль уен.Ул безнең туган төбәгебез, аның тарихы турында. 

Бүгенге уенны  мин якташ язучыбыз Җәмит абый Рәхимовның 

“Кыядагы чәчәкләр” әсәреннән өзек башлап китәргә телим(слайдка 

яздырылган тавыш яңгырый).  

“Туган җир! Нинди генә булма, һәркем өчен бер генә бит син. 

Кешенең күңел түрендә мәңге онытылмас ләззәтле  сагыш булып гел  

генә яшисең. Йә кылганлы,әремле дала булып, йә мәгърур мәһабәт 

таулар булып. Берәүләр өчен түбәләрен ак чалма –болыт ураган тау 

итәкләрендә ерак-еракларга сузылган аллы-гөлле лалә кыры син, 

икенчеләргә -язларын ак күбеккә батып утырган бакча -әрәмә; 

өченчеләргә - инеш буенда эссегә әлсерәп утырган өянкеләр. 

Кайберәүләр сине офыктан-офыкка җәйрәп яткан бодай кыры итеп 

күрә, кайсылары тау күкрәген ярып чыккан терекөмештәй саф сулы 

чишмә дип белә. Кемгә бәбкә үләне каплаган авыл урамы, кемгә таш 

пулатлары тезелеп киткән ыгы-зыгылы кала син. Нинди генә булма, 
һәркайсыбызга газиз син, кадерле син.”  
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1нче тур “Кем өлгер?” (Сораулар ике команда өчен дә уртак. Кем 

өлгер, шул җавап бирә. Дөрес җавап 1балл белән бәяләнә.Сораулар 

слайдта чыгып бара).  

1. Шөгер районы ничәнче елда барлыкка килә? (1930) 

2 .Шөгер сүзе нәрсә аңлата? Нинди телдән  алынган? (Шөгер-гарәп 

сүзе, татарчага алыштырсаң, “акыл, аң, сәләт дигәнне белдерә”)  

3. Шөгернең кинәт  китүе Америка промышленнигы исеме белән 

бәйле. Ничәнче елда һәм кем? (1870ел, Ласло Шандор)  

4. Лениногорск шәһәре кайчан барлыкка килә? (1955ел,18 август)  

5. Шөгер район үзәге ничәнче елда Лениногорск каласына күчеп 

китә? (1959, ноябрь) 

6. Иске Шөгер авылында биш Герой туып үскән! Кемнәр алар?  

7. “Ромашкино” дигән кушаматы белән бөтен Татарстанга, Рәсәйгә 

бәйле авылның чын исеме, ул каян алынган?  

8. Шифаханәсе белән дан тотучы авыл исемен атагыз.  

2 нче тур. “Туган ягыңны беләсеңме? ”  

А) Вакыйгалар һәм рәсемнәр буенча авыл исемен табу.  

Укытучы: Туган җир...Туган авыл...Йөрәккә нинди якын һәм кадерле 

сүзләр. Безнең һәрберебезнең дә газиз туган йорты, туган авылы 

бар. Һәр авылның истә кала торган урыннары  күп. Сокланып 

туймаслык чишмә буйлары, балыклы күлләре,елга -үзәннәре, киң 

басулары туган якка мәхәббәт тәрбияли. Аның һәр сукмагы, һәр 

агачы, елга – күле күңелгә якын.Туган җиребез, туган илебез күз 

карасыдай кадерле һәм газиз безгә.(Слайдларда авыл турында өзек 

һәм рәсем чыгып бара, ә укучылар аны дөрес атарга тиешләр.) 

Концерт номеры. Җыр. Балачак сукмагы.  

Б) Язучылар һәм шагыйрьләрне белик (Слайдлар).  

В) Һәйкәлләрне онытмыйк (Cлайдлар буенча тиешле һәйкәлн е табу).  

Г) Чишмәләрнең кадерен белегез! (Слайдлар).  

Укытучы: Чишмә...Бу сүз элек-электән тылсым көченә ия булган. 

Кеше дә гомер башын, туган нигезен чишмә белән тиңләгән. Чыннан 

да, чишмә, гомер, нәсел башы кебек, тибеп чыга да акрын гына 

челтерәп ага бирә...Күп еллар дәвамында саф суы белән кешеләрне 

сөендерә...Аларның да  озын яки кыска гомерлеләре 

була...Халкыбызның элек-электән чишмә -күлләрне чистартып, 

урман-кырларны күз карасыдай саклап, кадерләп торган. Безнең 

яклар да чишмәләргә бикбай. Һәр чишмәнең исем атамасы 

бар..Концерт номеры.Нәфис сүз. Илдар Юзеев.”Аксакал нәсихәте”  
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3 нче тур.  

А) Капитаннар ярышы.  

(Шөгер төбәге топонимакасы буенча тест)  

 

1. Шөгер (“Шөгүр”) сүзе нинди телгә карый?  

    а) татар             б) рус           в) фарсы          г)  гарәп  

2. Тимәш сүзенең килеп чыгышы?    

    а) Тимәш-Ромашка чәчәге    

    б) Тимәш-Тимершәех-Тимүш-Тимәш  

    в) Ти+мәш  

3. Габдерәхим Утыз Имәни исеме Тимәш белән ничек бәйле?  

    а) әтисе аркылы   

    б) әнисе аркылы  

    в) берничек тә бәйле түгел   

     г) ул анда туган  

4. Ибраһим Туйкин исеме белән бәйле авыл   

     а) Мөэмин-Каратай   

     б) Ивановка  

     в) Зәй-Каратай  

     г) Керкәле  

5. Столыпин реформасы нигезендә җир бүлгәндә (1909) 

шомырт чәчәк атып утырган күл янында төзелгән авыл  

     а) Үрнәк  

     б) Аккүл   

     в) Ялтау   

     г) Сугышлы  

6.  Бу авылны Иске Иштерәктән күчеп утырган карт нигезли, 

файдалы  ләме белән билгеле  

     а) Шөгер  

     б) Бәкер  



 

 

18 

18 

     в) Иштерәк  

     г) Куакбаш  

7.  Руслардагы форель дигән балыктан ясалган авыл исеме  

     а) Сугышлы  

     б) Чыршылы  

     в) Урдалы  

     г) Кирлегәч  

8.  Ярларына бик күп карлыгачлар (керәшә) оялаганда күрә 

бирелгән авыл   
     исеме  

     а) Мичурин  

     б) Сарабиккол  

     в) Куакбаш  

     г) Кирлегәч  

9.  “Әби авылы” дип атыйлар аны Төркиядәге якташларыбыз  

     а) Дала Зәе  

     б) Сугышлы  

     в) Ивановка  

     г) Сарабиккол  

10.  Бу авыл мәдрәсәсендә Р.Фәхреддин укыган һәм укыткан  

     а) Керкәле   

     б) Шөгер  

     в) Түбән Чыршылы  

     г) Яңа Чыршылы  

Б)“ Белгеч белән күзгә-күз” (Җәмит Рәхимовның хатыны – Галия 

апа чыгышы)  

4 нче тур.” Син-миңа, мин-сиңа” (Командалар бер-берсенә 

сораулар бирешә-бирешә  кроссворд  тутыралар ) 

 

 

 

 

 

 

Лениногорск районы авыллары  

7   1       

  

  4 

2 3     
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1. Сала сүзенең синонимын 

күплек  санга куеп языгыз.  

2. Беренче иҗеге-төс,икенчесе- 

          сулык.      

3. Карлыгач сүзеннән ясалган 

авыл.  

4. Газинур Гафиятуллинның 

туган авылы.  

5. –мыш/-меш суффиксына –лы/-

ла кушымчасы кушылып 

ясалган авыл исеме.  

6. Аю сүзенең русчасына –ка кушылып ясалган авыл.  

7. “Әби  авылы”  

8.  Дәвалау-сәламәтләндерү үзәге булган авыл.  

9...авылы кайда биек тау  итәгендә (Г.Зәйнашева)                                                                               

10 Рус авыллары уртасында утрау булып  калыккан  бәләкәй генә 

татар авылы.  

 

     1.Лениногорск районында  

урнашкан данлыклы дәвалау-

сәлаәтләндерү үзәге. (горизонталь)  

1. Җәмит Рәхимовның 1994 елда 

басылып чыккан тарихи романы. 

(вертикаль)  

2. Беренче иҗеге-төс, икенчесе-

сулык.  

3. Аның инициативасы белән 1976 елда балалар сәнгать мәктәбе 

ачыла.  

4. А. Хәсәновның табигать дөньясына мөнәсәбәте чагылган 

хикәяләр китабы. (1980 елда басылган).  

5. Җ. Рәхимовның туган авылы.  

6. Шәһәрнең төп  урамнарыннан берсе аның исемен йөртә.  

7. Р. Шиһаповның 1997 елда басылып чыккан шигырьләр 

җыентыгы атамасы.  

5 нче тур.” Алга - җиңүгә таба “  (Һәрбер командага  аерым 

сораулар) (Слайдлар).  

1нче команда  

 Газинур Гафиятуллин туган  авылның “мулла кушкан 

исеме”(Нәдер)  

 Түбән Чыршылы  авылы  белән  бәйле  мәгърифәтченең  

исеме.(Р.Фәхреддин)  
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 Тимәш  авылы  белән бәйле  мәгърифәтченең  исеме.(Утыз -

Имәни)  

 Татарстан  гимнының  сүзләрен  язган  якташ 

шагыйребез.(Р.Байтимеров)  

2нче команда  

 Куак суы буенда урнашкан авыл (Куакбаш)  

 Бу авылда 1822 – 1823 нче елларда Утыз Имәни тарафыннан 

махсус мәдрәсә ачыла  ()  

 Халкы керәшен татарларыннан торган безнең яклардагы 

бердәнбер авыл.(Федотовка)  

 “Әби авылы” дигән кушаматы әле XX гасырның 40нчы 

елларында  яшәгән.Төркиядәге  якташларыбыз да  шулай атый 

аны.(Сарабиккол)  

 Татарстан территориясе аркылы ага торган 4 зур елганы  

атагыз.  

 Лениногрск  районы белән  чиктәш районнарны атагыз.  Нәтиҗә 

ясау өчен сүз жюрига бирелә.  

8.  

 

 

Рәсем №1 

 

 
 

 

Рәсем №2 
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Рәсем №3 

 

 
 

 

Рәсем №4 
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Рәсем №5 
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Рәсем №6 

 

 


