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Оқулықтақолданылғаншарттыбелгілер:
 Грамматикалық материалдар . 

Анық  тамалар, ережелер

 Шешендік сөздер. Шешендік сөз-
дер ту ра лы ұғым-түсінік

 Грамматикалық материалдарға, 
шешендік сөздерге қа тыс ты тап-
сырмалар

 Ойт үрт кі. Тақырыпқа бағдар 
бе ре тін сұрақтар

 Оқы лым. Оқу лық та ұсы ныл ған 
та қы рып тар бойынша таным дық 
мә тін дер

  Тың да лым жә не ай ты лым. 
Ау дио  мәтіндер бойынша беріл-
 ген  тапсырмалар

 Жа зы лым. Оқы лым жә не тың-
да лым ма те ри ал да ры не гі зін де 
өзіндік тұжырым жасауға 
бағытталған жаттығулар

 Әде би тіл нор ма ла ры. Тілдік са -
уат ты лық ты арттыруға ар нал  ған 
жат ты ғу лар

 Сұх бат. Сұ  рақ- жа у ап тү рін де 
тіл  дік қа рым-қа ты  нас   қа тү суге 
арналған тап  сыр  ма ла р

 Ғиб рат ты сөз. Та ғы лы мы мол 
да на лық сөз дер

 Ар тық бол мас біл ге нің. Та қы  рып 
бойынша тың де рек тер, қы зық 
мә лі мет тер

 Із де нім дік тап сыр ма. Ақ па  рат -
 тық де рек тер ді із деп тау ып, 
зерт  теу жүр гі зуге бағытталған 
тап сыр малар

  Жағ даят тық тап сыр ма. Түр лі 
жағ даят тар да ше шім қа был дау ға 
дағ ды ландыратын тапсырмалар

 Топ тық тап сыр ма. Топ қа бө лі ніп 
орын далатын тапсырмалар

 Үй тап сыр ма сы. Та қы рып бо -
йын  ша ал ған бі лі м не гі зін де үй де 
орын далатын тап сыр ма лар

Назар аудар
Электронды қосымша жүктелген CD қолжетімсіз болған 
жағдайда, қосымшаны arman-pv.kz сайтынан тауып, өз 
компьютеріңе жүктеп алуыңа болады
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 Ал ғы сөз

Қым бат ты оқу шы лар!
Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мақтан ететін 

мына мәлімет естеріңде жүрсін: еліміздің мемлекеттік тілі – қазақ 
тілі – әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің ішінде тіл байлығы 
мен көркемдігі, оралымдылығы жағынан алдыңғы қатардан орын 
алатын тіл. Сондай-ақ ол дүниежүзіндегі ауызша және жазбаша тіл 
мәдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің және мемлекеттік мәр те-
беге ие екі жүз тілдің қатарында тұр. Осындай тілдің мұрагері болу, 
оның грамматикалық құрылымы мен тіл байлығын игеру үлкен 
мәртебе және жауапты іс екенін түсінген боларсыңдар?! 

 «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік кешені оқулықтан, электронды 
қосымшадан (СД дискі), Мұғалім кітабы мен Дидактикалық ма -
териал  дардан тұрады. Қолдарыңдағы оқулық ана тілінің құді ре тін 
сезіндірумен бірге, сендердің тұлға ретінде, қоғамның белсенді 
мү шесі ретінде қалыптасуларыңа көмегін тигізеді, мәтіндердегі 
ақпараттар сендердің танымдарыңды кеңейтеді. Қазіргі заман оқу-
шыдан көп ізденуді, жалықпай үйренуді талап етеді. Сол себепті 
оқу лық та қосымша ізденісті, қазіргі ақпараттық технологияның 
кең мүмкіндіктерін пайдалануды, шығармашылықпен жұмыс 
жа   сау ды қажет ететін тапсырмалар да берілді. Оқулықтан алған 
білімдеріңді күнделікті өмірде қолдана білуге тырысыңдар.

Халқымыздың өмірінде шешендік сөздер ерекше орын алады. 
Шешендік сөздің сүйенер дәлелі мықты, эстетикалық қасиеті, тәр-
бие  лік мәні басым сөз екенін белгілі ғалым, академик Р.Сыздық 
баса айтқан. Оқулықты меңгеру барысында халықтың тіршілігі 
мен тұрмысындағы, тарихы мен тағдырындағы түрлі мәселелер 
жө нін  де ойталқы, ойкөкпар, пікір алмасу, пікірсайыс және әңгіме 
ұйым   дастыру арқылы сыни пікір айта білуге дағдыланасыңдар. 
Ен  де ше, еркін ойлап, дербес пікір айту үшін шешендерден үйрене 
жүріп, сөз мәнерлілігін сақтай отырып, үздіксіз сөйлеп жаттығу 
ар   қы  лы шешен бола аласыңдар. Нәтижесінде ойын ауызша және 
жаз   баша сауатты жеткізе алатын, ой-өрісі дамыған, туындаған 
мәсе  ле лерді еркін шеше білетін, шынайы өмірге бейім, жаңашыл 
жет  кін  шек болатындарыңа сенеміз.

Тіл әлеміне қош келдің, саналы ұрпақ!



I БӨЛІМ
ҚА ЗАҚ СТАН БҮ ГІН ГІ 
ӘЛЕМ ДЕ:  
ҚА ЗАҚ СТАН НЫҢ ӨТ КЕ НІ 
МЕН КЕ ЛЕ ШЕ ГІ

ШЕ ШЕН ДІК СӨЗ ДЕР
Бұлбөлімдесендер:
•	 қа	зақ	хал	қы	ның	ба	сы	нан	кеш	кен	қи	лы	ке	зең	дер	,	елі	міздің	ұлы	тұл	ға

ла	ры	жай	ын	да	бі	лесіңдер;
•	 Қа	зақ	стан	ның	бү	гін	гі	таң	да	жет	кен	же	тіс	тік	те	рімен	танысасыңдар;
•	 9–10сыныптарда	өтілген	материалдарды	еске	түсіріп,	мәтінге	тезис	

пен	аннотация	жазасыңдар;
•	 ғылыми	стильдің	зерттеу	нысаны,	қолданылатын	орны,	мақсаты,	

тілдік	амалтәсілдерімен	таныс	боласыңдар;
•	 шешендік	өнер	тарихы,	оның	негізін	қалаушылар,	шешендік	өнер	

негіздері	жө	нін	де	ақ	па	рат	ты	мең	ге	ре	сіңдер.

Уа қыт қар қы ны – зы мы ран. Кү ні ке ше  
өт кен уақи ға лар бү гін де та рих бет те рі не 
ай на лып та үл гер ді… Ең қи ын бе лес тер де н  
а са біл дік. Ең қи ын жыл дар ар ты мыз да  
қал ды, сон дық тан мен елі міз дің ең се сі  
би ік тей бе ре ті ні не се не мін. 

Нұрсұлтан На зар ба ев
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§1. Қа зақ хан ды ғы ның не гі зін 
 қа лау шы лар

Ғылымистиль
Ғы	лы	ми	 стиль	 ғы	лым	ның	 әр	 са	ла	сын	да	жа	зыл	ған	 ең	бек	тер	де	

қол	да	ны	ла	ды.	Бұл	стиль	ге	нақ	ты	лық,	ло	ги	ка	лық,		маз	мұн	дә	лді	гі	тән.	
Ғылыми	стильдің	лексикасындағы	ерекшеліктер:	сөз	тек	өзінің	не	гіз	гі	
мағынасында	жұмсалады,	көпмағыналы,	образды	сөздер	аз	кез	де
се	ді.	Сөй	лем	де	гі			сөз	дер	дің	қа	лып	ты	орын	тәр	ті	бі,	тіл	нор	ма	сы	қа	таң	
сақ	та	ла	ды	және	ой	күр	де	лі	ба	ян	да	лып,	анық	та	ма,	дә	лел	де	ме	жә	не	
фор	му	ла	лар	ға	не	гіз	де	ле	ді.	

Мо	но	г	ра	фия,	оқу	лық,	ма	қа	ла	,	ғы	лы	ми	есеп,		дис		сер		та	ция,	ре		фе	рат,	
ба	ян		да	ма,	те	зис	,	па	те	нт	т.б.	ғылыми	стильде	жазылады.

	Мақ	са	ты	 Зат	тар	мен	 құ	бы	лыс	тар	дың	жал	пы	ерек	ше	лі	гін	
ашып,	мә	лі	мет	бе	ру.

	Қол	да	ны	лу	ая	сы Ғы	лы	ми	ең	бек	тер	де,	зерт	теу	лер	де	–	жаз	ба	ша	тү	рі;	
ал	ғы	лы	ми	мә	жі	ліс,	ке	ңес	т.б.	–	ау	ыз	ша	тү	рі.

Стиль	дік	си	па	ты	 	Рес	ми,	анық,	дәл,	нақты,	дәлелді.

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, өз ой ла рың ды ор та ға са лың дар.

1. Қа зақ хал қы ның та ри хы қай ке зең нен бас тал ды?
2. Қа зақ хан ды ғы н құ рған та ри хи тұл ға лар , олардың ұл ты-

мыздың қалыптасуындағы рөлі жайлы не бі ле сің дер?

2. Мә тін дер ді оқып, ғылыми стильге тән өзіндік ерек ше лік терді  
анық   таң дар.

Керейхан
Ке рей хан – Қа зақ хан ды ғы ның не гі зін қа лау шы екі та  ри-

 хи тұл ға ның бі рі, ал ғаш қы қа зақ ха ны. XV ға сыр дың 50-жыл-
да ры Мұ хам мед Хай дар Ду ла ти дың «Та рих-и Ра ши ди» ат ты 
ең  бе гін де Ке рей ханның есімі ту ысы Жә ні бек хан мен бір ге 
Қа   зақ хан ды ғы ның құ ры луы на қа тыс ты оқи ға лар да ал ғаш рет 
ата ла бас тай ды. Он да Ке рей мен Жә ні бектің Әбіл хай ыр хан-
ды ғы нан бө лі ніп, Мо ғо лс тан ның ба ты сын да ғы Шу бойы мен 
Қо зы ба сы өңі рі ара лы ғы на ке ліп қо ныс тан ға ны баяндала ды.



7

Ғы лы ми мә лі мет  тер бой ын ша, Ке рей хан мен Жә ні бек хан 
қол ас тын да ғы ру- тай па лар мен 1457 жыл дың кү зін де Шу өңі-
рі не кө шіп кел ген. Ал 1458 жыл дың көк те мін де Ке рей ді хан 
етіп кө тер ді. Аз уа қыт ішін де Қа зақ хан ды ғын да ғы ха лық тың 
са ны 200 мың нан асады.

« Тауа рих-и гу зи да-йи нус рат на ме» де ре гін де қа зақ хан-
да ры ре тін де Ке рей хан мен Жә ні бек тің есім де рі атал са, 
«Фатх на ма», «Шай ба ни на ме» де рек те рін де тек қа на Жә ні бек 
хан ның есі мі кез де се ді. Де ген мен Ке рей хан есі мі та ри хи 
де рек тер де соң ғы рет 1472–1473 жыл да ры Жү ніс хан ор да-
сы на Бұ рыш оғ лан де ген сұл тан ның ша бу ыл жа сауы на бай-
ла ныс ты атала ды. Со ған қа ра ған да Ке рей хан 1470 жыл дың 
басында қай тыс бол ған. Аңыз бой ын ша, Ке рей хан Қа зақ хан-
ды ғын 10 жыл дай би ле ген жә не Хан тауы ете гін де жер лен ген.

Жәнібекхан
Жә ні бек (Әбу са ид) – Қа зақ хан ды ғы мен қа зақ хан да ры 

әу ле ті нің не гі зін қа лау шы, Ба рақ хан ның ұлы, Орыс хан ның 
шө бе ре сі. XV ға сыр да өмір сүр ген. 1450 жыл ға дей ін гі өмі рі 
мен қыз ме ті ту ра лы нақ ты де рек тер жоқ. Әбіл қай ыр хан өлі-
мі нен кей ін хан та ғы үшін бол ған өза ра қыр қы су лар Деш ті 
Қып шақ та өр ши тү се ді. Оған Жә ні бек хан мен Ке рей хан да 
ара ла сып, Әбіл қай ыр мұ ра ге рі Шейх-Хай дар хан мен кес кі-
лес кен шай қас қа тү се ді. Өз әмір ші ле рі та ра пы нан еш қан дай 
кө мек ала ал ма ған Шейх-Хай дар би лік үшін кү рес те же ңі-
ліс ке ұшы ра ды. Бұ дан кей ін Деш ті Қып шақ та ғы би лік Жә -
ні бек хан мен Ке рей ханның қо лы на өте ді. Би лік үшін бол  ған 
кү рес нә ти же сін де Қа зақ хан ды ғы құ рыл ды. XV ға сыр дың 
ор та ше нін де ежел ден Же ті су өңі рін ме кен де ген түр кі тай-
па ла ры бір эт ни ка лық топ қа бі рі ге ке ле, қа зақ хал қын құ ра-
ды. Жә ні бек хан мен Ке рей хан Же ті су өңі рі, Шу мен Талас 
өзен де рі нің бой ын ме кен де ген қа зақ тар дың ба сын қо су да 
көп ең бек сі ңір ді. Бұл мақ сат пен олар өза ра қыр қы су лар ды 
ба сып, ірі фео дал дар ды ма ңай ына топ тас тыр ды.

Жә ні бек хан ның өмі рі нің соң ғы жыл да ры мен өлі мі ту -
ра  лы де рек тер жоқ. Оның есі мі та ри хи де рек тер де соң ғы 
рет 1473 жы лы кез де се ді. Жә ні бек хан жиі бо ла тын шай-
қас тар дың бі рін де қа за тап қан деп бол жау ға бо ла ды. Ха лық 
аңыз да рын да Жә ні бек хан ды «Әз Жә ні бек» деп ата ған.

(«Қа зақ елі нің ұлы тұл ға ла ры» эн цик ло пе дия сы нан)
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Ойталқы(диспут)
Ой	тал	қы	(лат.	disput	–	«тала	са	мын»)	–	ғылыми	немесе	қоғамдық	

мәселені	көпшілік	алдында	тал	қылайтын	пікірталастың	тү	рі.	Ой		тал	қы		
ғы	лы	ми	дис	сер	та	ция	лар	қор	ғау	ке	ңес	те	рінде,	бел	гі	лі	бір	са	ла	ға	бай
ла	ныс	ты	дау	лы	мә	се	ле	ні	немесе	өнер	туын				ды			сын	тал	қы	лау	жиын
дарында	жү	зе	ге	асы	ры	ла	ды.	Ой	тал	қы	ға	жи	нал	ған	қау	ым	өз	кө	ңі	лін
де	гі	кү	мән	ді,	екіұш	ты	ой	ла	рын	нақтылау,	ор	тақ	ше	ші	мін	қа	рас	ты	ру,	
мә	се	ле	нің	шы	найы	мүмкін	дік	те	рін	із	дес	ті	ру	мақ	са	тын	да	бас	қо	са	ды.	
Ор	тақ	ше	шім	ге	кел	ме	ген	күн	де	де	шын	дық	қа	жа	на	сар	мүм	кін	дік	тер	
ту	ра	лы	пі	кір	ле	рін	ор	та	ға	са	лу	ға	ер	кін	дік	бе	рі	ле	ді.	Та	қы	рып	ая	сын	да	
ба	ян	да	ма	жа	са	ла	ды.	

Ой	тал	қы	адамның	дүниетанымын	қалыптастыруға	септігін	тигізеді.

	Мақ	са	ты	 Бағ	дар	бе	рер	ойпі	кір	ді	ор	та	ға	са	ла	оты	рып,	мә	се	ле
нің	ор	тақ	ше	ші	мін	та	бу	жол	да	рын	қа	рас	ты	ру.	

Ерек	ше	лі	гі	 Ой	тал	қыға	қатысатындар	саны	үш	адамнан	кем	бол
мауы	керек.	Ал	дын	ала	бел	гі	лен	ген	күн	тәр	ті	бін	де	гі	
та	қы	рып,	яғни	ба	ян	да	ма	тың	да	ла	ды.	Пі	кір	ай		ту	шы	лар	
өз	 ер	кі	мен	 сөй	лей	ді.	Сөй	леу	ші	 өзін	дік	 көз	қа	ра	сын	
біл	ді	ру	ге	құ	қы	лы.	Талас	диа	лог	тү	рін	де	жү	ре	ді.	Ба	ян
да	ма	шы	ту	ын	да	ған	сұ	рақ	тар	ға	жау	ап	бе	ре	ді.	Сұ	рақ	
тоқ	та	ған	соң	тө	ра	ға	қо	ры	тын	ды	лай	ды.

Мә	де	ние	ті Та	қы	рып	тан	ау	ыт	қы	мау.	Ой	ын	ай	ту	ба	ры	сын	да	уа		қыт	
мөл	ше	рін	 сақ	тау.	 Ба	ян	да	ма	шы	ның	 ой	ын	 анық	тап	
сұ	рап,	 кү	мән	ді	 тұс	та	рын	ай	қын	дап	 алу.	Баян	да	ма	
ту	ра	лы	өз	пі	кі	рін	дә	лел,	дәй	ек	тер	мен	жет	кі	зу.	Мә	се
ле	ге	көз	қа	ра	сын	же	ке	мүд	де	тұр	ғы	сы	нан	емес,	қо	ғам,	
ғы	лымбі	лім,	адам	дық	қа	жет	ті	лік	тер	тұр	ғы	сы	нан	қа
рас	ты	ру.	Әді	лет	ті	лік	ке,	дұ	рыс	пі	кір	ге	қол	дау	көр	се	ту.

ӘлиханБөкейхановтыңнақылсөздері
• Ті рі бол сам, қа зақ қа қыз мет қыл май қой май мын.
• Ха лық ісін жүргізуге көп ақыл, көп қыз мет, көп жыл ғы 

ше бер іс те ген әдіс ке рек.
• Біз дің жұрт бос тан дық, тең дік, сая сат ісін ұғын ба са, та  рих 

жо лын да те зек те ріп қа ла ды.
• Адам қызметіне кіріспей, қазына тумайды.
• Жер де се – ді ріл де мей бол май ды: жер мә се ле сі – өмір сү ру 

мә се ле сі нің зо ры.
(Дайындаған Нұржігіт Айдархан)
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3. Оқы лым ма те ри ал да ры мен Әли хан Бө кей хан овтың на қыл сөз де-
 рін не гіз ге алып, «Елімнің өркендеуіне қандай үлес қоса аламын?» 
тақыры бын да ой  тал қы ұйымдастырың дар. 

Ойталқы өткізу тәртібі Уақыты
Ойталқыға қатысушылар: 1) төраға; 2) ой-пі кір ге бағ дар 
бе ретін баян да машы; 3) баяндамашының ойын жақ тай-
тын дар не жоққа шығаратындар болып бөлінеді. 

1 минут

Баяндама жасалады. 3 минут
Сұрақ-жауап түрінде пікір таластырады. 4 минут
Қорытынды жасалады. 3 минут

4. Сендерге ойталқыда кімнің сөз саптау мәнері ұнады? Өздерің бі ле-
 тін адам дардың ішінде шешен сөйлейтіндер бар ма? Шешендік 
шеберлікке қалай қол жеткізуге болады? Өзара сұх бат құрып, 
ойларыңды ортаға салың дар.

5. Қате берілген тіл дік бір лік тер ді ор фог ра фия лық нор ма ға сай 
жа зып, мәтін құрастырыңдар. Күрделі сөздерді анықтаңдар.

Жә ні бек хан, Ке рей хан, үзөң гі лес тер, Деш ті-қып щақ, 
1465-жы лы, Ақ ор да ның ха ны, 1472, 1473 жыл  да ры, Есен-
бұ ғы хан, Шай ба ни лік, 200-мың нан асып, мо ғол с тан ха ны, 
әз-Жә ні бек, Же ті су-өңі рін, Өз бек-ұлы сы, «Көш пе лі Өз бек тер 
Мем ле ке ті», шейх Хай дар.

6. Ғы лы ми стиль ге сай тіл дік құ рал дар ды (тарихи терминдер мен сөз 
оралымдарын) орын ды қол да нып, оқы лым мә тін де рінің те зисін 
жа  зың дар.

7. «Қа зақ тың ұлы хан да  ры» та  қы ры бын да шы ғар ма шы лық жұ мыс-
 тың бір түрін (өлең, әң гі ме, шы  ғар  ма) орындаң дар. Емлесі қиын 
сөздерді анықтап, түсініктеме беріңдер.

Емлесі қиын сөздер Білдіретін мағынасы
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§2. «Ақ та бан шұ бы рын ды,  
 Ал қа көл сұ ла ма»

Ғылымистильдіңтілдікамал-тәсілдері
1.	 Әр	ғылым	саласының	өзіне	тән	терминдері	мен	атаулары	қол	да

ны	лады.	Мысалы,	химия	ғылымында:	элементтер, минерал дар;	
фи		зи	ка	ғылымында:	атом, күш;	лингвистика	ғылымында:	мор фо
ло гия, фоне ти ка;	биология	ғылымында:	ағза, жасуша	т.б.

2.	 Ғылыми	стильдің	өзіне	тән	синтаксистік	құрылымы	болады.	Тұрақты	
үлгідегі	сөйлемдер,	сөз	тіркестері	молынан	пайдаланылады.	

3.	 Өткен	шақ,	осы	шақтағы	хабарлы	сөйлемдер	жиі	қолданылады.	
4.	Ырықсыз	етістіктен	жасалған	баяндауыштар	көп	жұмсалады.	
5.	 Ойдың	ағынын	білдіретін	үстеулер	мен	шылаулар	кездеседі.	Мыса

лы: сондықтан, содан кейін, әрі қарай, бойынша	т.б.
6.	 Сөйлемдердегі	 ойдың	 бірбірімен	 өзара	 қатынасын	 білдіретін	

қыс		тырма	сөздер	де	ұшырасады.	Мысалы:	біріншіден, екіншіден, 
қо рыта келгенде, зерттеу нәтижесінде	т.б.

1. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер.

1. Қа зақ елі нің та ри хын да қан дай ірі та ри хи оқи ға лар орын 
алды?

2. «Қа ра тау дың ба сы нан көш ке ле ді» әні нің шы ғу та ри хын 
бі ле сің дер ме?

2. Мә тін ді оқың дар. Халықты атақонысынан айырған тағы қандай 
тарихи оқиғаларды біле сің дер? Ойларыңды ортаға салыңдар.

Ақтабаншұбырынды,Алқакөлсұлама
«Ақ та бан шұ бы рын ды, Ал қа көл сұ ла ма» – қа зақ хал-

қы  ның жоң ғар шап қын шы лы ғы (1723–1725) сал да ры нан 
ба сы нан кеш кен ау ыр қа сі ре тін, бос қын шы лық қа ұшы ра ған 
ке зе ңін бей не лейт ін ұғым. Осы жау гер ші лік бас та лар дың 
ал дын да қа зақ да ла сын да ұзақ уа қыт қа со зыл ған ала пат 
жұт тың сал да ры өте ау ыр бол ды: үш жүз дің сая си-әлеу-
мет тік бай ла ны сы әл сі ре ді, ха лық тың әл-ау қа ты тө мен деді. 
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Іш кі ала уыз дық, би лік ке де ген талас-тар тыс қау іп ті жау-
дың бар екен ді гін ұмыт тыр ды. Жұт тан жұ тап шық қан жұрт 
ес жи най ал май жат қан кез де, жоң ғар әс ке рі нің же ті тү мен 
ау ыр қо лы ның ан тала ған бас қын шы лы ғы на тап бол ды. Жер 
аз дыр ған жұт пен жұрт тоз дыр ған шап қын шы лық қа зақ елі-
нің хал-аху алын мүл де ой сы ра тып жі бер ді.

Жоң ғар ха ны Це ван Раб тан қа зақ же рі не най за, са  дақ -
 пен емес, от ты қа ру лар – зең бі рек, мыл тықпен қа ру лан ған 
қо лы мен ба сып кір ді. Бұл зо ба лаңның тұс ында қа зақ тар дың 
жүз мың дай қо лы шы ғын ға ұшы рап, ел ұл-қыз да ры нан 
ай ыры лып, мал-мүл кі талан-та раж ға түс ті. Ата жұрт, ата қо-
ны сы нан ау ып, жап пай бос қын шы лы ққа ұшы ра ды. Қа зақ 
та ри хын да ғы бұл ұлы бас қын шы лық эт нос тың са на сын да 
өш пес тей сақ та лып, «Ақ та бан шұ бы рын ды, Ал қа көл сұ ла-
ма» де ген та ри хи фра зео ло  гизм қа лып тас ты.

Ұлы жүз, Ор та жүз қа зақ та ры ның Қа ра тау асып, Сыр-
дан өтіп, Ал қа көл де қыр ғын ға ұшы ра ған же рі – «Ал қа көл 
сұ ла ма»; Кі ші жүз қа зақ та ры ның Қа ра тау дан Түр кіс тан ға 
ке ліп, одан Сау ран ды ай на лып, Бұ ха ра ға бет тү зе ген шұ бы-
рын ды кө ші – «Сау ран ай нал ған», ал Ор та жүз дің бір бө лі гі -
 нің Қа ра тау дан сол түс тік ке қа рай ау ған шұ бы рын ды жо лы 
«қай ың сау ған да, ел ау ған да» деп ке ле тін фра зе оло ги зм дер де 
кө рі ніс тап ты. Не гіз гі асы ет пен сүт бол ған бос қын қа зақ тар 
қа йың ның қа бы ғын ті ліп, шы ры нын ішу ге, ал ғыр (ащы өсім-
дік тің та мы ры), қо зы құй рық (са ңы рауқұ лақ тың тү рі) си яқ ты 
жеу ге жа рам ды шөп те сін өсім дік тер ді тал ға жау ету ге мәж бүр 
бол ды. Жоң ғар лар дың шап қын шы лы ғы на көр ші лес қыр ғыз 
хал қы да ұшы рап, ата қо ны сы нан Ғис сар ға ауа кө ше ді. Осы 
жайт қа бай ла ныс ты қа лып тас қан «Қа зақ қай ың сау ған да, 
қыр ғыз Ғис сар ау ған да» де ген та ри хи фра зе оло гизм атал мыш 
оқи ға ның екі ха лық тың тағ ды ры на үл кен ау ырт па лық әкел-
ген ді гін ай ғақ тай ды.

(«Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен 
атауларының дәстүрлі жүйесі» энциклопедиясы, 1-том)

3. Оқылым мәтінінің ғылыми стильде жазылғанын дәлелдеңдер.

Мә тін нің мақсаты Стильдік сипаты Тілдік амал-тәсілдері
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4. 10-сыныпта өткен пунктуация ережелерін еске түсіріңдер. Оқы-
лым мәтінінен бірнеше мысал алып, тыныс белгілерінің қо йы лу 
се беп терін түсіндіріңдер.

Үлгі:

Мысалдар
Тыныс  

белгі лері
Қойылу  

себебі
Қа зақ же рі нің, қа зақ елі нің ең сұ ра пыл 
қа  сі ре ті – «Ақ та бан шұ бы рын ды, Ал қа-
көл сұ ла ма» оқи ға сы. 

Үтір, 
сызықша, 
тырнақша

Шешендікөнер
Шешендік	өнер	қай	қоғамда	болса	да,	халыққа,	қалың	көпшілік	ке	

әсер	ететін,	оның	санасын,	сезімін	баурап,	жігерін	тасытатын	қуат	ты	
құ	рал	болып	келген	және	күні	бүгінге	дейін	сол	күшін,	қасиетін	жой	ған	
жоқ.	Демек,	әрбір	білімді,	мәдениетті	адам	үшін	шешен	дік	өнер	дің	тари
хымен	танысып,	теориясымен	қару	ла	ну	әс	те	артық	емес.	Шешен	дік	
сөздерді	зерттеу,	талдау,	оқыпүйрену	ана	тіліміз	дің	бай	лы	ғын,	дұрыс	
сөйлеу	заңын	жетік	білуімізге,	ойөрісімізді	кеңейтуге	себепші	болады.

Шешендік сөздер

Үлгілі ойлар мен 
тұжырымдар

Тапқыр, өткір, көңілге 
қонымды сөздер

Дауларға байланысты 
туған сөздер

Шешендік сөзді айтушылар

Билер Шешендер

ауызекі түрде

Шешендік сөздер бізге

өзгерістермен

жеткен

халықтың арман-тілегі

Шешендік сөзде

халықтың бастан кеш-
кен оқиғалары

бейнеленген
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5. Үш топ қа бө лі ніп, тапсырмаларды орындаң дар.
 1-топ. Оқы лым мә ті ні бойынша ғылыми стильде аннотация 

жазыңдар.
 2-топ. «Ақ та бан шұ бы рын ды, Ал қа көл сұ ла ма» оқи ға сы туралы мәтін 

жа  зың  дар. Жазба жұмыстарыңды жұптарыңмен ауыс  ты рып, логи-
ка лық және стильдік түзетулер енгізіп, редак ция лаң дар.

 3-топ. Төле бидің: «Уа, көсіле шабар жерің бар, Ту көтерер ерің 
бар», – деп, қиын кезеңде елді жауға қарсы жұмылдырғаны ту ра лы 
шешендік сөзді тауып оқып, талдаңдар.

Шешендік сөз қан дай 
жағдайда туған?

Шешендік сөздің 
көтерген тақырыбы

Шешендік сөз бізге 
қалай жеткен?

6. Қазақ шешендік өнерінің көрнекті өкілдерінің нақыл сөздерін сәй-
кес тен діріңдер. Тақырыппен байланысын анықтаңдар.

Бөлтірік шешен Еділ бол да, Жайық бол, 
Ешкімменен ұрыспа! 
Жолдасыңа жау тисе, 
Жаныңды аяп тұрыспа!

Асанқайғы Атаның ұлы ерлерге
Малыңды бер де, басың қос,
Басыңды қос та, бек сыйлас!
Күндердiң күнi болғанда
Басың жауда қалар ма?!

Шалкиіз жырау Бiлектiң күшiнде кеткенiңдi
Бiлiктiң күшiмен қайтардым.
Найзаның ұшында кеткенiңдi
Тiлдiң ұшымен қайтардым.

Әйтеке би Алтын ұяң – Отан қымбат,
Құт берекең – атаң қымбат.
Аймалайтын анаң қымбат,
Мейірімді апаң қымбат.

Қазыбек би Біз үш жүз керіспейік, келісейік!
Егер керісе қойсақ, бізге
Хандық түгіл ондық та жоқ.

7. Энциклопедиялар мен анықтамалықтардан ізденіп, «Ақ та бан шұ  -
бы   рын ды, Ал қа көл сұ ла ма» та қы ры бын а жазылған ғылыми ең бек-
 тің тезистік жоспарын құрастырың дар.
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§3. 1916 жыл ғы ұлт-азат тық кө те рі ліс

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, осы оқи ға жай лы өз ой ла рың ды ай тың дар.

1. Қазақ даласын түгел қамтыған 1916 жыл ғы ұлт-азат тық 
кө те рі лістің шығу себептерін бі ле сің дер ме?

2. Ұлт-азат тық кө те рі лісті өз шығармаларына ар қау ет кен 
қандай ақын-жазушыларды білесіңдер?

2. Мә тінді оқып, тезисін немесе аннотациясын жазу мақсатында 
негізгі ақпаратты іріктеңдер.

Жамбылжәне1916жылғыкөтеріліс
Қа зақ стан ның түк пір-түк пі рін қам ты ған ұлт-азат тық 

кө те рі лі сі не пат ша өкі ме ті нің 1916 жыл ғы мау сым жар лы ғы 
түрт кі бо лып қа на қой ған жоқ. Пат ша өкі ме ті нің отар лық 
сая са ты, шұ рай лы жер лер ді тар тып алуы да кө те рі ліс отын 
үр лей ді. Бұл – қа зақ хал қы үшін өте ау ыр ке зең еді. Тор ғай да 
Аман гел ді Има нов тың, Же ті су да Бек бо лат Әше кеев тің ел 
бас тап шық қан ер лік те рі сол күн нің өзін де ха лық ара сын да 
жыр бо лып, аңыз ға ай нал ды.

1916 жыл ғы кө те рі ліс тің іш кі-сырт қы си па тын Жам был 
жыр ла ры нан ай қын кө ру ге бо ла ды. Ақын та ри хи шын дық ты 
шы найы көр се те тін «Пат ша әмі рі та рыл ды», «Зіл ді бұй-
рық» т.б. жа лын ды жыр ла рын шы ғар ды. «Қа зақ жас та рын 
окоп жұ мы сы на ала ды» де ген ха бар ды ес ті ген де, ел ба сы на 
төн ген қа тер ді ақын бы лай жыр лай ды:

Вер ный дан жан да рал дар бұй рық қыл ды,
Құй ры ғы бұй ры ғы ның тіп ті зіл ді.
«Отыз бір – он то ғыз ды алад» де ген
Суық ха бар ха лық ты бұл қын дыр ды…

Ол бұ қа ра ха лық тың осын дай ау ыр жағ дай ға ұшы рау 
се беп те рі нің түп-та мы рын ашып, ел ді пат ша ға бас имеу ге, 
ба ғын бау ға, оның оз быр лы ғы на қар сы кү ре су ге ша қы ра ды. 
Же ті су да ғы, со ның ішін де Қар ға лы, Сам сы, Қас тек кө те рі-
ліс те рі не ке ңі нен тоқ та ла ды. Мы са лы, жыр да Қар ға лы кө те-
рі лі сі ту ра лы бы лай де лі не ді:

Жиыл ды боз ба ла лар бір ке зең ге,
«Қар ға лы» де ген тас қын бір өзен ге.
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Прис тав кет ті «ерік сіз ала мын» деп,
«Кө ре сің бұл іс ті, – деп, – ке зе гін де».
Бә рін де ол прис тав жат тап ал ды,
Бас шы ла рын қа ғаз ға қат тап ал ды.
Ат тан ды рып бұл ел ге сол дат та рын,
Бас ты-бас ты кі сі ні сап тап ал ды.
Кел ді де, алып кет ті жақ сы ны ай дап,
Ба ра ды боз дақ тар дың кө зі жай нап…

Жал пы, Жам был жыр ла рын да кө те рі ліс тің тууы, өр буі, ха-
лық тың са на-се зі мі нің оянуы жан-жақ ты жыр ла на ды. Ел Жә-
кең нің өлең де рін жат қа айтқан. Кей ін кө те рі ліс сая быр ла са да, 
Жам был дың өлең де рі ел ау зын да сақ та лып қа ла бер ді. Қарт 
ақын кей ін гі ұр пақ қа Аман гел ді нің ба тыр лық іс те рін өне ге ете ді:

Ба тыр бол, ба ла ла рым, бә рің да ғы,
Тап бер ген дұш пан ит тің сын сын са ғы.
Сем се рін Аман гел ді тот бас па сын,
Ел қор ға, ұлы күн нің ту са ша ғы!

1916 жыл ғы ұлт-азат тық кө те рі ліс – Жам был шы ғар ма шы-
лы ғын да ғы ең не гіз гі та қы рып тар дың бі рі. Ол осы кө те рі ліс ке 
қа ты нас қан, та ри хи оқи ға ның куәсі бол ған. Қо лын да ғы дом бы-
ра сын қа ру етіп, ел ді рух тан ды рып, пат ша өкі ме ті нің қа науы на 
қар сы кө те рі ліс ке ша қыр ған. Жам был дың шы ғар ма ла ры – біз 
үшін қым бат қа зы на. Өйт ке ні ол 1916 жыл оқи ға сы на ар нал ған 
жыр ла рын да та ри хи шын дық ты нақ ты түр де ба ян дап бе ре ал ған.

(Са быр хан Сма ғұ ловтың «Жам был жә не  
1916 жыл ғы кө те рі ліс» мақаласынан)

3. Берілген үзін ді ге ты ныс бел гі ле рі н қойып, көшіріп жа зың дар. 
Тыныс белгілерінің қойылу себептерін түсіндіріңдер.

1916 жыл ғы кө те рі ліс ту ра лы сөз бол ған да Тор ғай да ғы 
Аман гел ді Же ті су да ғы Ұзақ Жә мең ке Бек бо лат бас та ған қоз-
ға лыс тар ес ке тү се ді. Әр жер де бұрқ ете түс кен ха лық на ра зы-
лық та ры қа ру лы әс кер дің кө ме гі мен ба сылды жан шы л ды. 
Се мей Өс ке мен Көк пек ті Зай сан Ая гөз Үр жар си яқ ты пат ша 
бе кі ніс те рі қа зақ да ла сын тор тә різ ді шыр мап ал ған еді. Әр бір 
20–25 ша қы рым сай ын қой ыл ған бе кет тер шап шаң бай ла ныс ты 
қам та ма сыз етіп қа зақ тар дың ты пыр ету ге ша ма сын кел тір меді.

(Мұхаметбек Асылбековтің «1916 жылғы ұлт-азаттық 
көтеріліс – бүкілқазақтық қозғалыс» мақаласынан)



16

4. Ғылыми стильге сай тілдік құралдарды қол да   нып, оқы лым мәтіні 
бойынша тезис немесе аннотация жазың дар.

Шешендікөнертарихы
Шешендік	өнер	туралы	ғылымды	халықаралық	тілде	риторика	(көне	

грек	сөзі)	дейді.	Риторика	ғылымының	негізін	салған	со	фист	Прота	гор	
(б.з.б.	444	жылы	туған)	болып	есептеледі.	Протагор	шешендік	өнерге	
бай	ла	нысты	«Ай	тыс	өне	рі»,	«Тартыс	туралы»,	«Ғылымдар	ту	ра	лы»,	
«Өк	тем	сөз»,	«Жа	рыс	сөз»	атты	еңбектер	жазған.

Шешендiк	өнер	көне	Римде	басты	орында	болды,	онда	сөз	құ	дi	ре		
тi	не	ие	адамға	тәңiрiндей	табынған.	Сенатта,	сотта	және	тағы	басқа	
жиын	дарда	әр	бiр	ерiктi	азаматтың	сөйлеу	құқығы	болған.	Сон		дық	тан	
шешен	сөй		леу		дiң	қырсырын	меңгеру	мeмлeкeт	iстeрiнe	ара		ла	сy	та
ла	бы	нан	тyын	дады.

Көнe	Рим	шeшeндiк	өнeрiнiң	алыбы	дeп	Цицeронды	танимыз.	Марк	
Тyлий	Цицeрон		–	шeшeндiк	өнeр	дiң	тeо	рeтигi.	Ол	өзiнiң	шeшeндiк	
өнeр	туралы	ұлы	ойларын	«Шeшeндiк	өнeр	дiң	үш	трактаты»	eңбeгiндe	
жа	зып	қалдырды.

Демосфен	риторикадан	сабақ	беріп,	пән	ретінде	негізін	қалаған.	
Оның	170	қолжазбасы	мен	60	шешендік	сөзі	сақталған.

Сондайақ	Сократ,	Платон,	Аристотель,	Квинтилиандардың	есім
де	рін	атап	өтуге	болады.

Қазақтыңұлттықшешендікөнерініңтарихы
Қазақтың	шешендік	өнерінің		дәл	қай	уақыттан	басталатынын	дөп	

басып	айту	қиын.	Себебі	қазақ	шешендік	сөздері	қағазға	түспей,	ауыз
ша	айтылып,	халық	жадында	сақталып	келді.	«Түгел	сөздің	түбі	бір,	
түп	атасы	–	Майқы	би»	дейтін	де	сөз	бар.	«Майқы	–	Шыңғысты	хан	
көтерген	он	екі	бидің	бірі»,	–	дейді	Абай.	Бірақ	шешендік	сөз	өнерінің	
шығу	тарихы	әлдеқайда	әріден	басталса	керек.

Біз	білетін	қазақ	шешендерінің	атасы	–	Жиренше	шешен	және	ел	
ау	зында	сақталған	шешендік	сөздердің	ең	көнесі	де	Жиренше	аты
мен	байланысты	сөздер.	Бізге	жеткен	аңызәңгімелерге	қарағанда,	
Жи	рен	ше	–	Әз	Жәнібек	хан	мен	Асанқайғы	(XIV–XV	ғғ.)	заманында	
өмір	сүрген	адам.

XVІ–XVIII	ғасырларда	шешендік	өнерді	Шалкиіз,	Бұқар,	Шортан	бай,	
Дулат,	Мұрат,	Төле,	Қаздауысты	Қазыбек,	Әйтекелер	жалғас	тыр	ды.	
Шешендік	өнердің	кең	қанат	жайып,	биіктеген	кезеңі	–	XVIII	ғасыр.	
Бұл	–	қазақ	халқының	жоңғар,	қалмақ,	қытай	басқыншыларына	қарсы	
тұрып,	өз	тәуелсіздігін	қорғау	жолындағы	күрес	жылдары	еді.
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Өзінің сөзі  мен тың дау  шы  сына әрі білім берсе, әрі көңі лін 
көтерсе, ең мықты  шешен – сол. Білім беру – шешеннің мін-
деті, көңілін көтеру – тыңдарманға көрсеткен құрмет, күшті 
әсер ету – қажеттілік. 

(Марк Тулий Цицерон)

Данышпан Сократ жас ойшыл Ксенофонттан: 
– Ұнды қайдан сатып алуға болады? – деп сұрайды.
– Базардан, – депті Ксенофонт.
– Ал майды ше?
– Оны да базардан.
– Ал даналық пен ізгілік алу үшін қайда баруға болады?

Жас жігіт ойланып қалыпты.
– Маған еріп жүр, мен көрсетейін, – депті Сократ.

Осыдан бастап Ксенофонт Сократтың әрі шәкірті, әрі ше  -
шен дік жолындағы сапарлас серігі болған екен…

(«Ғұламалар ғибраттары» кітабынан)

5. «Даналық пен ізгілікті қайдан алуға болады?» деген сұраққа жа уап 
беріп, шығармашылық жұмыстың бір түрін (өлең, әңгіме, естелік, 
шығарма) жа зың дар.

6. Дүниежүзі тарихында шешендігімен танылған озық ойлы, шебер 
тілді тұлғалар мен олардың нақыл сөздерін сәй кес тен діріңдер. 

Платон Шешеннің ең ұлы қасиеті – қажет 
нәр  сені ғана айту емес, сонымен бір ге 
қажеті жоқ нәрсені айтпау.

Аристотель Шешен сөзінің дәлелділігін оның әділ-
дікті жан-тәнімен қолдап, қор ға уы нан 
айқын көруге болады.

Цицерон Айқындық – сөздің басты артық шы-
лы ғы.

Квинтилиан Шешендік – ақылмен билеу өнері.

7. Екі тапсырманың бірін орындаң дар.
1. «Ше шен дік сөз – те рең ой ға, ұт қыр ло ги ка ға құ рыл ған құн ды 

мұ ра, асыл қа зы на» тақырыбында аргументті эс се жазың дар.
2. Риторика ғылымының негізін қалаған шешендер туралы ізде-

ніп, салыстырмалы не хабарламалық эссе жазыңдар.
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§4. Ел іші – өнер ке ні ші

1. Су рет тер мен та ны сып, сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. «Ел іші – өнер ке ні ші» ма қа лы ның ма ғы на сын қалай 
тү сін ді ресің дер? 

2. Суреттердегі қа зақ тың әй гі лі күйшіле рін білесіңдер ме?

2. Мәтінді мұқият оқып, ғылыми стильде жазылғанын дәлелдеңдер.  

Әбу Насыр әл-Фараби еңбектерінің ішіндегі ең шоқ ты ғы 
биігі – музыка саласы. Оның «Му зы каның ұлы кітабы» 
атты трактаты – құрғақ музы ка   лық шы ғарма емес, бүкіл 
орта ғасырлық ғылымдар дың сын дар лы ес керт кіші. Мұнда 
ғы лым ның философия лық мә  се  лелері мол қам тыл ған, музы-
ка ның тәжірибелік жә не тео рия лық не гі зін қалап, музы-
ка  лық аспаптарда қалай жү  зе ге асыру жол да  рын көрсетіп 
бе ре ді. Нақтылап айт қан да, Фа раби теория лық ғы  лым 
жа сау дың үш шарты негізін де му зы ка теориясын өз бетінше 
жа ңа дан жа сап шығады. «Му зы ка ның ұлы кітабы» бірнеше 
та раудан тұрады: «Музыка ғы лы мы на кі ріс пе», «Музыка 
ғы лы мы  ның негіздері», «Музыка лық ас пап тар», «Музы-
ка  лық ком по зи ция». Бұл ең бек ХV ғасырда латын ті лі не 
ау да  рылып, Еуропада музы ка ғылы мы ның дамуына үл кен 
әсер етті. Мәселен, бұл еңбекте му зы ка ның теориясы мен 
прак тикасында қазір қолда нып жүр ген он екі жарты тондық 
музы калық жүйенің баста ма сы бар.
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«Музыканың ұлы кітабының» 1-тарауында мело  дия, 
музы каға бейімділік, практикалық және теориялық му зы-
ка, музыканың шығуы, музыкалық білім беру, музыка лық 
өнер дің басты прин циптері; 2-тарауында музыка ғылы мы-
 ның негіздері; 3-тарауында музыкалық аспаптар жай лы; 
ал 4-тарауында ырғақ, фонема және фра за, тондар жайлы 
айтылады.

Әбу Насыр әл-Фарабидің әлем өне рін дегі басты жаңа-
лығы – музыканың теориясын жасауы. Себебі осы уақытқа 
дейін музыка зерттеушілері нің сөз де ріне сүйенер болсақ, 
«әл-Фараби жасаған музыкалық тео рия нақты әрі айқын».

(Мұхит Салқынбаевтың «Әл-Фарабидің  
музыкалық  мұрасы» еңбегінен)

3. Оқылым мәтінінің мақсатын, стильдік және тілдік ерекшелік те рін 
тал даң дар.

Мә тін нің мақсаты Стильдік сипаты Тілдік амал-тәсілдері

Шешендікөнернегіздері
Шешендік	өнер	үш	нәрсеге	негізделеді:

1)	 табиғи	дарын,	тума	талант;
2)	жанжақты	білім;
3)	 тынымсыз	еңбек,	жүйелі	жаттығу.

Қазақтың	 ғұлама	 ғалымы	А.Байтұрсынұлы:	 «Шешендік	 сөз	 де
ге	німіз	 –	белгілі	 бір	мәселені	 баяндау,	 сипаттау,	 белгілі	 бір	 ойдың	
ақиқаттығын	түсіндіру,	сөйтіп,	ақылға	ақыл	қосу	жағын	көздеу.	Одан	
әрі	адам	ның	жүрегін	билеп,	жүйесін	босату,	қанын	қыздыру,	намы	сын	
келтіру,	арқасын	қоздыру»,	–	дейді.	

Орыс	шешендік	өнерінің	негізін	салушы	М.Ломоносов	шешен	болу	
үшін	бес	қасиет	қажет	екендігін	айтады:	1)	табиғи	да	рын;	2)	білім;	
3)	шешендерден	үйрену;	4)	сөйлеп	жаттығу;	5)	бас	қа	ғылымдар	дан	
хабардар	болу.	М.Ломоносов	 табиғи	 да	рын	ды	лық	ты	жан	да	ры	ны	
жә	не	тән	дарыны	деп	екіге	бөледі,	жан	да	ры	нына	–	ақыл	мен	ес,	тән	
да	ры	ны	на	күшті	әрі	сүйкімді	дауыс	пен	үн	жататы	нын	айтады.	

Сонымен,	шешендіктің	екі	басты	мәселесі	–	ақылға	ақыл	қосу	мен	
жү	рек	ті	тербеу.	Сонда	шешендік	өнер	үш	мақсатты	көздейді:	1)	ояту;	
2)	түсінді	ру;	3)	толқытып,	тебіренту.	
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4. Мәтінді оқыңдар. Байдалы бидің бойында А.Бай тұр сын  ұлы мен 
М.Ло мо но сов айтқан шешенге тән қасиеттердің қайсысы бар?

Байдалыбидіңжұмбағы
Бай да лы би қар тай ып, үй ден шық пай, күн діз-тү ні тө сек те 

жа та тын бол ды де ген ді ес тіп, Мұ са мыр за із деп ке ліп ті…  
Мұ са қо нып, қо на қа сын жеп, ертесіне жүр мек бо ла ды.

– Шы ра ғым, үш ау ыз сөз сұ рай ын, со ны ше шіп бе ріп кет-
ші! – дей ді қарт. – Алыс та не алыс? Жа қын да не жа қын? Тәт-
ті де не тәт ті?

Мұ са ой ла нып оты рып:
– Жер мен көк тің ара сы алыс, кі сі ге ту ыс жа қын, ба ла 

тәт ті, – дей ді.
Сон да Бай да лы қарт ба сын кө те ріп:
– Ба лам, ақы лың әлі ал қы мың нан ас қан жоқ екен. Бі лім ді 

мен бі лім сіз дің ара сы нан алыс жоқ. Жан нан тәт ті жоқ. Ба ла 
қан ша жақ сы бол са да, жан шы ғар да адам ның өз жа ны нан 
тәт ті сі жоқ. Жа қын да ажал жа қын, – деп ті.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

5. Өлең  мазмұнын өз сөз де рің мен жа зың дар. Жұптарыңның жаз ба 
жұ мыс ына тү зе ту лер ен гі зіп, ре дак ция лаң дар.

Сау сақ тар ой нап, ор ғып, қаз даң қа ғып,
Суы рып ішек ті лін, мұ ңын ша ғып,
Жүй рік тің шы ны күйі кел ге нін де,
Шы ған нан шы ға шап пай тұр сың не ғып?
Ас қақ тап, кей де күй ді көк ке өр ле тіп,
Алыс тап, шыр қап, сіл теп, әрі ке тіп.
Қайы рып, қа лық та тып, қай та орал тып,
Бір ден-бір, ақы рын-ақы рын тө мен де тіп.
Ыз ғы тып, өл ке өр ле тіп, баяу ла тып,
Соқ ты рып кей де бо ран, дау ыл да тып.
Кө ңіл дің ас қа ры нан тұ ман ды ай дап,
Ар ты нан нө сер ле тіп, жау ын да тып.
Ұшы рып жер бе ті мен жа зық қа ай дап,
Бұр қыл дап бір де әл сі реп, бір де қай нап.
Құ май дай түл кі қу ған құл ды раң дап,
Қы ран дай түл кі ала тын кө зі жай нап…

(Ілияс Жан сү гі ров тің «Күй ші» поэма сы нан)
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6. Мә тіндегі ем ле жә не ты ныс бел гі сі қа те ле рін тау ып, тү зе тің дер. 
Жай сөйлемдер мен құрмалас сөйлемдерді ажыратыңдар.

Бал бы ра уын күйү нүң шы ғу та ри хы на кел сек Браун де ген 
не міс бал ұйұм дас ты рып со ған түр ме де жат қан Құр ман ға-
зы ны ал ды ра ды. Құр ман ға зы осы күй дү сол жер де бір ден, 
шы ға рып орын да ған екен. Бұл күй ау ыл жас та ры ның ой ын 
сауы ғы на ар нал ған. Балбырауын күйүнде, би дің не гі зі бар 
кө ңіл ді ша быт ты ыр ға ғы же ңіл бо лып ке ле ді.

7. Ғы лы ми стиль ге сай тіл дік құ рал дар ды қол да нып, бе ріл  ген мә тін-
 нің ан но та ция сын жа зың дар.

Аңыз бой ын ша, «Баш пай» Қор қыт тың өмі рі нің со ңын да 
шы ғар ған ақыр ғы күйі екен. Қор қыт кі ле мін тө сеп, да рия ның 
бе тін де отыр ған да, қа рын да сы Ақ та мақ аға сы на та мақ әке ліп 
тұрыпты.

Күн діз-тү ні күй тар тып, өлім мен алы сып, әб ден шар ша    ған 
күй ші бір де қа рын да сы ның әкел ген та ма ғын іш кен нен ке  йін 
бойы маужы рап, кө зі ілі ніп ке те ді. Қо быз дың үні шық пай тұр-
ған кез де, та мақ са лын ған дор ба мен қай рақ жы лан бо лып іле-
сіп кел ген ажал күй ші ні ша ғып ала ды. Жы лан ның уы бой ы на 
жайы лып, әл сі реп ба ра жат қан Қор қыт тан Әзі рей іл: «Қан дай 
ті ле гің бар?» – деп сұ рай ды. Сон да Қор қыт: «Ме нің екі кү нәм 
бар. Бі рін ші сі – өлім нен қы рық бір жыл бойы қаш қа ным. 
Бір де Сыр дың бе тін де кі лем жай ып отыр ған да, алай-тү лей 
дау ыл тұр ған еді. Сол кез де қа рын да сы ма баш пай ым ти іп кет-
кен бо ла тын, екін ші кү нәм – сол. Сол се беп ті ме ні көм ген де 
осы екі баш пай ым ды ашық қал ды рың дар!» – деп, қо бы зын 
қо  лы  на алып, ең соң ғы «Баш пай» күй ін тарт қан екен.

(Болат Сарыбаевтың «Қазақтың халық   
аспаптары» еңбегінен)

8. Екі тапсырманың бірін орындаң дар.
1. Қосымша әдебиеттерді пайдаланып, «Маған бүкіл қазақ дала-

сы ән салып тұрғандай көрінеді» та қы ры бында презентация 
дайын даң дар.

2. «Шешендіктің басты мақ са ты – ақылға ақыл қосу, жү рек ті 
тер  беу» та қы ры бын да өлең шығарып көріңдер немесе шығарма 
жа зың дар.
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§5. Тәу ел сіз Қа зақ стан ның  
 спорт тар лан да ры

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Қа зақ елін дү ниежү зі не мәш һүр ету де қа зақ спорт шы ла-
ры ның қан дай үле сі бар деп ой лай сың дар?

2. Ел ме рей ін арт тыр ған қан дай қа зақстандық спорт шы-
ла рды бі ле сің дер?

2. Аудио жаз ба дан (01. mp3) « Тәу ел сіз Қа зақ стан» тақырыбындағы 
мә тін нен үзін ді тың дап, қалай аяқталатынына бол жам жа саң дар.

3. Мә тін ді оқып, сти лін ажы ра тың дар. Тіл дік құ рал да рын (ұғым дар, 
суреттер, син так сис тік құ ры лы мы) талдаң дар.

Қазақспортыныңәлемдіктолағайтабыстары

2015 жыл қа зақ фут бо лы та ри хын да ғы ең сәт ті ке зең бол-
ды. «Ас та на» фут бол клу бы тұң ғыш рет Еуро па ның бас ты 
бә се ке сі – Чем пион дар ли га сы ның топ тық ке зе ңі не шық ты. 
Осы лай ша «Ас та на-Аре на» ста дионын да өт кен бар лық ой ын-
дар да қар сы лас та ры на есе жі бер ген жоқ. Ірік теу ке зе ңін де 
«Ма ри бор», «ХИК», «АПОЭЛ» клуб та рын жең ді. Ал топ тық 
ке зең де «Ат ле ти ко» (Мад рид), «Га ла та са рай» (Стам бул), 
«Бен фи ка» (Лис са бон) клуб та ры мен бір топ та өнер көр сет ті.

2015 жы лы фут зал дан Ал ма ты ның «Қай рат» клу бы 
УЕФА ку бо гін екін ші рет же ңіп алып, жан күйер ле рі не үл кен 
қуа ныш сый ла ды. Қа зақ стан дық клуб фи нал да Ис па ния ның 
«Бар се ло на» клу бын 3:2 есе бі мен ұт ты. 
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2015 жы лы Қа зақ стан дзю до -
 дан әлем чем пио на тын өт кіз ді. Ко -
ман да мыз үшін та быс ты бол ма са 
да, бір спорт шы мыз көк ту дың 
жел бі реуі не се бепкер бол ды. 60 кг 
сал мақ та өнер көр сет кен Ел дос 
Сме тов әлем чем пионы атан ды.

2016 жы лы Гол лан дия ның 
Эйнд  хо вен қа ла сын да өт кен дәс-
түр лі «Swim Cup EINDHOVEN» 
жа ры сын да жү зу спор ты нан қа-
зақ стан дық па раолим пиада лық 
спорт шы Зүл фия Ға би дул ли на 
әлем ре кор дын қа та ры нан үш рет 
жа ңар тып, же ңіс тұ ғы ры на кө те-
ріл ді. Сон дай-ақ Зүл фия – Бра зи-
лия ның Рио-де-Жа ней ро қа ла сын-
да өт кен XV Па раолим пиада ой ын-
да ры ның чем пионы.

2015 жы лы қа зан ай ын да 
Нью-Йорк тің Madison Square 
Garden шар шы ала ңын да WBA 
(Super), IBO жә не WBC (Interim) 
тұ жы рым да ры бой ын ша ор та 
сал мақ та ғы әлем чем пионы Ген-
на дий Го лов кин Да вид Лемьемен 
жек пе-жек өт кі зіп, қар сы ла сын 
8-раунд та құ ла тып, 34-же ңі сі не 
қол жет кіз ді. 2016 жыл дың қыр-
күйе гін де ор та сал мақ тағы Ген-
на дий Го лов кин жар ты лай ор та 
сал мақ та ғы IBF бел беуі нің ие сі 
бри тан  дық Келл Брук пен кез де-
 сіп, жек пе-жек мер зі мі нен бұ рын 
аяқ тал ды. Лон дон да 20 мың адам 
сыя тын аре на да өт кен ай қас тың 
5-раун дын да бри тан дық тың се кун дан ты ақ ора мал тас тау ға 
мәж бүр бол ды. Осы лай ша Го лов кин 36-же ңі сі не қол жет-
кіз ді.

(Дайындаған Алтынбек Құмырзақұлы)
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Қазақтаншыққантұңғышолимпиадачемпионы
1972 жы лы Мюн хен олим пиа-

да сын да КСРО бас кет бол шы ла ры 
же ңім паз атан ған. Олар фи нал да 
же ңі ліп көр ме ген АҚШ құ ра ма сын 
51:50 есе бі мен жең ген. Олим пиада 
чем пионы атан ған КСРО құ ра ма-
сын да жал ғыз қа зақ бол ға нын бі рі 
біл се, бі рі біл мей ді. Әл жан Жар  мұ-
ха ме дов – қа зақ тан шық қан тұң -
ғыш олим пиада чем пионы.

(oninfo.kz ақпарат агенттігі материалдарынан)

Шешендікшиырлары
Байлауы жоқ шешеннен
Үндемей отырған есті артық.
Бәйге алмаған жүйріктен
Белі берік бесті артық.
Мұнарланған күндізден
Жұлдызды жарық түн артық.
Парадан алған түйеден
Адалдан жиған ешкі артық.

(Байсерке абыз)

Шешендіктің сәні жоқ,
Сөзіне сүттей ел ұйып,
Қолтығына ел сыйып,
Басына бақыт қонбаса.

(Дулат Бабатайұлы)

Қол бастау қиын емес,
Көк найзалы ерің болса.
Жол бастау қиын емес,
Соңыңнан ерген елің болса.
Бәрінен сөз бастау қиын,
Тауып айтсаң, мереке қылады,
Таппай айтсаң, келеке қылады.

(Досбол би)
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4. Ор фог ра фия лық нор маны не гіз ге алып, спорт тер мин де рі не жал-
ғау лар жал ғап, түр лен ді рің дер.

Ку бок, олим пиада, раунд, фут бол, ре корд, ринг, чем пион, 
клуб, ко ман да, ста ди он, ли га, спорт, тур нир.

5. Спорт тер мин де рі н ұтым ды қол да нып, Қазақстанның олим пиада 
чем пион да ры ту ра лы шо лу мәтінін құрастырың дар. Дереккөз де-
ріне сілтеме жасаңдар.

6. Мәтін авторының пікірімен келісесіңдер ме? «Ғибратты сөз» ай -
да рын да берілген би-шешендер дәс тү рін жал ғас ты рып, «Спорт 
ком  мен таторы білімді әрі шешен болуы керек» деген тақырып та 
ой талқы өткізіңдер. Қорытындысын кестеге жазыңдар.

Спорт комментаторының  
білім деңгейі

Спорт комментаторының 
шешендік деңгейі

«Qazsport» арнасында футболдан Қазақстан құрамасы 
Румыния құрамасынан 2:0 есебімен ұтылып жатыр. Сонда да 
ком мен татордың «тамаша» сөзі толастар емес. Айналдыр ған 
12 минутта оны біздің комментатордың аузынан 17 рет естіп, 
дымымыз құрығаннан теледидарды өшіріп тастауға тура 
келген. Таңертең тұра сала ойын нәтижесін білсек –3:1. Одан 
әрі омақаса оңбай ұтылыппыз. Осынша жеңіліп жат қан да, 
қай дағы «тамаша»!? Футбол репортаждарындағы тау сыл-
май  тын осы бір «тамашалар» біздің қазіргі ойынымызға сай 
емес ті гін үлкен түгілі бала да біледі ғой. 

(Қайырбай Төреғожаның «Спорт  
комментаторларының таусылмайтын  

«тамашасы» хақында» мақаласынан үзінді) 

7. Ғаламтордан өздерің қалаған спорт ойынының 3 минуттық үзін-
ді сін алып, комментарий жасап, бейнематериал немесе жазбаша 
мәтін дайындаңдар. Ойталқыда спорт комментаторына қойылған 
талаптарды сақтауға тырысыңдар.
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§6. «ЭКСПО-2017» көр ме сі – ел  
 та ри хын да ғы ірі оқи ға

1. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер.

1. 2017 жы лы Қазақстанда қан дай айтулы оқи ға лар бол ды?
2. Еліміздің  мәртебесін арттырудағы «ЭКСПО» ха  лы қ ара-

 лық көр ме сі нің рөлі қандай? 

2. Мә тін ді оқып, синтаксистік құ ры лы  мы, тіл дік ерек ше лі гі арқылы  
сти лін ажы ра тың дар. 

«ЭКСПО-2017»халықаралықкөрмесітуралыдеректер
Қа зақ стан пост ке ңес тік ке ңіс тік те өз ау ма ғын да кең 

ау қым ды көр ме өт кі зу құ қы ғы на ие бол ған бі рін ші ел бол ды. 
Жал пы, Ұлыб ри та ния, Фран ция, АҚШ, Аус тра лия, Ауст рия, 
Бельгия, Ита лия, Ка на да, Ис па ния, Бра зи лия, Оң түс тік 
Ко рея, Пор ту га лия, Гер ма ния, Қы тай жә не Түр кия си яқ ты 
ел дер өз ке зін де бү кі лә лем дік көр ме өт кіз ген. Ал сол ті зім нің 
ішін де бо лу – ай тар лық тай абы рой, мәр те бе.

«ЭКСПО-2017» ха лы қа ра лық ма ман дан ды рыл ған көр ме сі 
2017 жыл дың 10 мау сы мы нан 10 қыр күйе гі не дей ін Қа зақ-
стан ас та на сын да өт ті. «Бо ла шақ энер гия сы» та қы ры бын да 
өт кен «ЭКСПО-2017» көр ме сі нің бойтұ ма ры «Сәу ле», «Қуат», 
«Мөл дір» бол ды.

Көр ме ор на лас қан алаң ның ау ма ғы 174 гек тар ды құ рай -
  ды. Оның ішін де көр ме ала ңы 25 гек тар ды құ ра са, ал қал ған 
149 гек тар да тұр ғын үй ғи ма рат та ры мен инф ра құ ры   лым 
ны сан да ры тұр ғы зыл ған.

Үл кен ау мақ та ғы бір не ше па виль он сәу лет өне рі нің 
ерек ше пі ші ні мен са лын ған. Ғи ма рат тар дың бар лық ке ше ні 
шең бер ре тін де жа сал ды. Ал дәл ор та сын да шар тә різ ді 
Қа зақ стан ның «Нұр әле мі» па виль оны ор на лас ты рыл ды. 
Бұл – әлем де гі шар тә різ ді ең ірі және то лық шар тү рін де гі 
ал ғаш қы ғи ма рат. Диа мет рі 80 метрді, би ік ті гі 100 метр ді 
құ рай ды. Ғимаратты са лу үшін 13 мың тон на ме талл қа жет 
бол ды. Шар дың бе ті 2800 шы ны па нель мен қап тал ған. Ғи ма-
рат тың жал пы ау да ны – 22 мың шар шы метр. Бұл көр сет кіш 
төрт фут бол ала ңы ның ау ма ғы на тең.
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«Нұр әле мі» па виль оны ның ай на ла сын да жар ты дөң ге лек 
пі шін ді ғи ма рат тар бой кө тер ген. Он да «ЭКСПО-2017» көр-
ме сі не қа ты су шы ел де рдің, яғни 115 ел мен 22 ха  лық а ра лық 
ұй ым ның көр меле рі ор налас ты рыл ды.

Көр ме нің бар лық ны сан да рын са лу үшін 56 мың тон на 
ме талл жә не 500 мың тон на бе тон қа жет бол ды. Бұл әлем де гі 
екі бір дей ең би ік зәу лім құ ры лыс ты са лу ға жет еді.

«ЭКСПО-2017» көр ме сі н 3 ай дың ішін де 178 ел ден (әлем-
де гі мем ле кет тер дің 90%-і) келген 4 млн адам та ма ша ла ған.

Бар лық па виль он дар ды ара лау ға жал пы 96 са ғат ке те ді. 
Ал көр ме ба ры сын да 3500 мә де ни іс-ша ра ұй ым дас ты рыл ды. 
Сон дай-ақ он да бү кіл әлем нен 33 мың әр тіс өнер көр сет ті.

Әлем нің 53 елі нің үкі мет бас шы ла ры мен же тек ші ле рі 
келіп, ха лы қа ра лық көр ме нің құр мет ті қо нағы бол ды. Көр-
ме де 4500 ерік ті жұ мыс істе ді.

(stan.kz)

«ЭКСПО» халықаралық көрмесі қай кезде де маңызды ша ра 
болған. Кез келген мемлекет осы көрмеге ба рын ша да йын далып, 
абыроймен өткізуді ойлаған. 1925 жы лы осы ша ра ны өткізуді 
Фран ция астанасы мой ны на ала ды. Дүние жү зілік көрмеге 
қатысуға ықылас таныт қан дар дың ішінде Кеңес Одағы да бар 
еді… ЭКСПО көрмесіне қатысуға шақырту алғандардың ішін де 
Қазақстаннан жал ғыз Әміре Қашаубаев болған. Қазақ тың біртуар 
әншісі Па риж де өткен дүниежү зі лік көр ме нің этнографиялық 
концертінде «Балқадиша», «Ағаш аяқ», «Бес қарагер», «Дудар-ай», 
«Жалғыз арша», «Үш дос», «Қа ра торғай» әндерін орындап, күллі 
әлемді там сан дырды. Әйгілі француз жазушысы Ромен Роллан 
Әміренің құ ді ретті дауысын тыңдағаннан кейін: «Мен Шығыста 
әнші ні бұлбұлға не ге теңегенін енді түсіндім!» – деп таңдай қақты. 

(Қымбат Нұрғали)

3. Қате берілген тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай 
түзетіп, «Бо ла шақ тың энер гия сы» та қы ры бын да мәтін жа зың дар. 
Жай сөйлем түрлерін ажыратыңдар.

Баламалы энергиа көздері, онтайландыру, кеңауқым ды 
жо ба, табиғи қайнаркөзі, адам ден-саулығына пайдалы ор та, 
шикі зат көзі, еуропа елдері, заманауй технология, табиғи 
ресурстерді сақтау.
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Ойталқы	–	көпшіліктің	пікір	таластыруына	жол	ашатын	мүмкіндік.
Ойт	ал	қы	да	ғы	лы	ми	не	қо	ғам	дық	та	қы	рып	тө	ңі	ре	гін	де	пі	кір	талас	ты	ру	
жү	ре	ді.	Бір	мә	се	ле	жө	нін	де	ой,	идея	ал	ма	са	тын	адам	дар	то	бы	ның	
ара	сын	да	ғы	талас	ты	мә	се	ле	проб	ле	ма	лық	си	пат	қа	ие	бо	ла	ды.	

Ойталқыға	қатысушылар	пропоненттер	мен	оп	по	ненттер	болып	
бөлінеді.

Пропоненттің	міндеті	–	өзі	ұсынған	пікірді	не	мәселені	оппо	нент
тер	ге	түсін	ді	ре	және	сендіре	білу.	Ал	оппоненттердің	міндеті	–	тезис	
пен	оның	негіздемесін	жақтау	не	жоққа	шығару.	Нәтижесінде	про	по
нент	пен	келісуге	не	ке	ліс	пеуге	болады.

4. Оқылым мәтінін негізге алып, «ЭКСПО-2017» көр ме сінің ел та ри-
хын да ғы ірі оқи ға екенін дәлелдеп, ой тал қы ұй ым дас ты рың дар. 
(Оп по нент   тер про по ненттің пікірін талқылайды).

Пропонент 
ұсынатын мәселе

(арнайы баяндама)

Оппонент

Оппонент

ОппонентОппонент

Оппонент

Оппонент

5. Оқы лым мәтінінен бірнеше мысал алып, тыныс белгілерінің қо йы-
 лу се беп терін түсіндіріңдер.

Үлгі:

Мысалдар
Тыныс  

белгі лері
Қойылу  

себебі
Ал сол ті зім нің ішін де бо лу –  
ай тар лық тай абы рой, мәр те бе. 

  Сызықша, үтір

6. Үш топқа бөлініп, тап сыр ма ларды орын даң дар.
 1-топ. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген мә тін ді ре дак-

ция лап, азатжолдарға бөліп, қайта жа зың дар. Тұйық етістіктерді 
табыңдар.
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 2-топ. Оқылым мә ті ні нің ғылыми стильде жазылғанын дәлел -
дең дер. 

Мә тін нің мақсаты Стильдік сипаты Тілдік амал-тәсілдері

 3-топ. Ғы лы ми стиль ге тән тіл дік құ рал дар ды қол да нып, оқылым 
мәтініне ан но та ция жа зың дар.

7. Шешендік сөзді оқып, талдаңдар. Тақырыппен байланысын анық-
таңдар. 

Шешендік сөз қан дай 
жағдайда туған?

Шешендік сөздің 
көтерген тақырыбы

Шешендік сөздің 
тәрбиелік мәні

Ғылымартықпа,әлдемалартықпа?
Бір топ адам бір де Әзі рет Әлі ше шен нен:  «Ғы лым ар тық 

па, әл де мал ар тық па?» – деп сұрапты. Сонда ше шен:
– Бі рін ші ден, ғы лым ар тық. Ғы лым – әу лие-ән бие лер дің 

ми ра сы, ал мал – пер ғау ын мен қа рын бай дың ми ра сы. Екін-
ші ден, ғы лым се ні сақ тай ды, ал мал ды сен сақ тай сың. Үшін-
ші ден, ғы лым ның до сы көп, ал мал дың дұш па ны көп. Төр тін-
ші ден, ғы лым ды жұм са саң, ар та бе ре ді, ал мал ды жұм са саң, 
азая бе ре ді. Бе сін ші ден, ғы лым са ған құр мет ті атақ бе ре ді, 
ал мал са ған са раң де ген атақ бе ре ді. Ал тын шы дан, ғы лым 
өзін-өзі сақ тай ды, ал мал ды үне мі ба ғып-қа ғу ке рек. Же тін-
ші ден, ғы лым қия мет кү ні ие сі не ша па ға тын тигізеді, ал мал 
ие сі не қи сап сыз жау ап бер гі зе ді. Се гі зін ші ден, ғы лым тоз-
бай ды, жо ғал май ды. Ал мал бол са – қол дың кі рі, өле ді, жо ға-
ла ды. То ғы зын шы дан, ғы лым кө ңіл ді нұр лан ды ра ды, адам ға 
ақыл-ой қо са ды, ал мал ма сат тан ды ра ды, бол ған үс ті не бо ла 
бер сем деп, дү ниеқо ңыз ете ді. Онын шы дан, ғы лым Құ дай ға 
ғи ба дат қы ла ды, ал мал ие сі нің кө ңі лі не тә кап пар лық са ла-
ды, – деп жауап беріпті.

(«Ше шен дік шиыр лары» кі та бынан)

8. Ғылыми стильге тән тілдік құралдарды қолданып, ой тал қы дағы 
пікірлеріңді жинақтап, «ЭКСПО-2017» көрме сі нің ма ңы зы» тақы-
ры бында презентация жасаңдар не ойтұжырым жа зың дар.
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§7. Ға сыр дың ұлы ту ын ды сы

1. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер.

1. Қа зақ тың қан дай та ны мал қа лам гер ле рін бі ле сің дер?
2. «Ға сыр дың ұлы ту ын ды сы» ұғы мын қа лай тү сі не сің дер?

2. Мә тін ді оқып, ғы лы ми стиль дің ерекшеліктерін тіл дік құ рал  да ры, 
тер мин дері, син так сис тік құ ры лы мы ар қы лы көр се тің дер.

Туған халқына мәңгілік мұра болатын ғасырлық туын ды 
сый лау тек ұлылардың үлесіне тиген. Солардың бірі – Мұхтар 
Әуезов… 

«Абай жо лының»  бірінші кі та бы – 1942, екінші кі та бы – 
1947, үшінші кі та бы – 1952, төртінші кі та бы 1956 жы лы жа -
рық  қа шық ты. Эпо пеяның «Абай» атан ған ал ғаш қы екі кі та-
бы на КСРО Мем ле кет тік сый лы ғы (1949), «Абай жо лы ның» 
тұ тас төрт то мы на Ле нин дік сый лық (1959) бе ріл ді…

Ғабит Мүсірепов: «Бұ ған дей ін қа зақ әде бие тін де 
«Абай дай» шы ғар ма бол ған емес», – десе, фран цуз жа зу шы сы 
Луи Ара гон: «Әлемнің басқа елдерінде де онымен тең түсетін 
шығарма табу қиын. Бұл, ме нің ой ым ша, XX ға сыр да ғы ең 
үз дік шы ғар ма лар дың бі рі», – де п жазды…

Мұхтар Әуе зов «Абай жо лы» ар қы лы бү кіл дү ниежү зі не, 
қа ла бер ді, өз отан дас та ры на, ке рек де се ңіз, тіп ті қа зақ тар дың 
өзі не қа зақ де ген нің кім еке нін та ныт ты. Алек сей Толстойды 
қайталасақ, «қа зақ хал қы ның ұлы лы ғын, оның өт кен өмі-
рін, та ри хын, та ри хы ның тү бір лі ке зең де рін, қа зақ мі не зі 
қа лып тас қан тра ги ка лық һәм шы ғар ма шы лық дәу ір лер ді 
ға жай ып көр кем дік күш пен жар қы ра тып ашып, жан-жақ ты 
ай қын дап, те рең тү сін ді ріп бер ді». Сон дық тан да «Абай 
жо лын» оқы ған Бен жа мен Ма тип: «Қа зақ – нет кен ға жай ып 
ха лық!» – деп өзін-өзі ұмы та та ңыр қа са, Конс тан тин Фе дин 
«өзі нің қа лай қа зақ боп кет ке нін біл мей қал ған».

Бү гін де Толс той ды оқы май – орыс ты, Баль зак ты оқы май 
фран цуз ды біл дім деу қан дай қи ын бол са, Әуе зов ті оқы май 
қа зақ ты біл дім деу сон дай қи ын.

(Зейнолла Қабдоловтың «Мұхтар Әуезов және  
оның әсемдік әлемі» ғылыми еңбегінен)
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3. Мәтіндегі тыныс белгілері нің қо йы лу се беп терін түсіндіріңдер.

Үлгі:

Мысалдар
Тыныс  

белгі лері
Қойылу  

себебі

Бала көп іші нен, ең алды мен, өзі нің 
шешесін кө ріп, соған қарай жүре бе-
ріп еді, шешесі ана дай жерде тұ рып: 
– Әй, шыра ғым балам, әуе лі ар  жа-
ғыңда әкең тұр… Сә лем бер! – деді. 

Үтір, қос нүк те, 
сы зық  ша, көп 
нүкте, леп белгі

Бала көп ішінен, ең алдымен, өзінің шешесін көріп, соған 
қарай жүре беріп еді, шешесі анадай жерде тұрып: 

– Әй, шырағым балам, әуелі ар жағыңда әкең тұр… Сәлем 
бер! – деді.

Абай жалт қарап барып, жаңа көрді. Анадай жерде, қо нақ 
үйдің сыртында, қасында екі-үш үлкен кісі бар әкесі Құ нан-
 бай тұр екен. Ыңғайсыздықпен қысылып қалған бала ше ше-
сінің сондайлық салқын сабырының мәнін ұқты да, әке сіне 
қарай тез бұрылды…

Байтас пен Жұмабай тақай бергенде, Абай да қасына кеп 
қа лып еді. Үшеуі бірдей жамырай сәлем берді. Құнанбай тез 
бұрылып, сәлемдерін алды да, қысқа ғана амандық сұ ра ды. 
Тұрған орнынан қозғалған жоқ. Баласын қасына да ша қыр-
мады. Азғантай уақыт Абайға қарап алып: 

– Балам, бойың өсіп ержетіп қалыпсың-ау! Молда бол дың 
ба? Бойыңдай боп білімің де өсті ме? – деді. Кекету ме, жоқ 
кү дік пе? Немесе шынымен жай білгісі келгені ме? 

…Ұялғанды, жауап айтпағанды кешірмейтін әке мінезі 
Абайға мәлім. Ол сабырлы, момын пішінмен: 

– Шүкірлік, әке, – деп біраз тұрды да: – Ат барған соң, дә-
ріс тамам болмаса да, хазіреттің рұқсатын, фатиқасын алып 
қайттым, – деді.

(Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» 
 роман-эпопеясынан)

4. Ғы лы ми стиль ге тән тіл дік құ рал дар ды қол да нып, оқылым мә ті -
ні нің те зисін не ан но та циясын жа зың дар.
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Шешенгеқойылатыннегізгіталаптар
Шешеннің	бойында	мына	қасиет	тер	болу	керек:

•	 тіл	байлығы,	сөз	қорының	молдығы;
•	 білімділік	және	сөйлейтін	мәселесін	анық	білу;
•	 шыншылдық,	адамгершілік,	турашылдық;
•	 жинақылық,	тапқырлық,	жылдамдық.

Шешенгеқойылатынқосымшаталаптар
Шешендік	 сөздің	 әсемдігін	 арттыратын	факторларға	 тек	 тілдік	

қасиеті	мен	сөз	мәнері	ғана	емес,	шешеннің	көпшілік	алдында	өзінөзі	
ұстау	әдебі	мен	сыртқы	келбеті	де	жатады.	Көпшілік	алдына	шығатын	
адамның	киім	киісі,	тазалығы,	жинақы	лығы,	өзін	ұстауы,	бетжүз,	дене	
қимылдарының	сөз	мазмұнымен	үйлесімді	болуы	да	шешен	сөзінің	
мәнін	арттырады.	

5. Мәтінді оқыңдар. Абайды шешен деп айта аламыз ба? Оның бо -
йын да жоғарыда айтылған қасиеттердің қайсысы кездеседі?

Дүниеүміткесүйенеді
Бірде Жанқұтты шешен  Құ нан  бай дың үйінде отырған да, 

Абай келіп сәлем береді. Абайдың тапқырлығын, өлең шы ға-
ра тынын естіген шешен одан: «Дүние неге сүйенеді? Көздің 
көрмесі бола ма? Шам жарығының түспесі бола ма? Болат 
пы шақ тың кеспесі бола ма? Тамағына тартпайтын мақлұ қат 
бо ла ма?» – деп сұрайды… Сонда Абай:

Сіз – сұңқар самғай ұшқан қиядағы,
Талпынған мен – балапан ұядағы.
Өрнекті өлең сөзбен жауап берсем,
Жалғыз үміт – дүниенің тиянағы.
Көз көруі жетпейді қабағына,
Шам жарығы түспейді табағына.
Өз сабын болат пышақ өзі кеспес,
Мақлұқат тартпай қоймас тамағына, – деп жауап беріпті.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

6. Көр кем дік құ рал дар ды сұ рып тап, орын ды пай да ла нып, «Зама ны-
мыздың заңғар жазушысы» та қы ры бын да шы ғар ма жа зың дар.

7. М.Әуе зов тің ту ын ды ла ры бой ын ша пре зен та ция не ме се бір шы ғар-
масы жайлы ойтұжырым дай ын даң дар.
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 І бө лім ді қо ры тын ды лау ға  
 ар нал ған тест тап сыр ма ла ры

1. Сөй лем нің сти лін ажы ра тың дар. Ке рей хан (ту ған жы лы 
бел гі сіз – 1473) – қа зақ хан ды ғы ның не гі зін қа лау шы екі ұлы 
та ри хи тұл ға ның бі рі, ал ғаш қы қа зақ ха ны. 
A. Көр кем әде би ет сти лі
B. Рес ми іс қа ғаз дар сти лі
C. Пуб ли цис ти ка лық стиль
D. Ғы лы ми стиль
E. Ауызе кі сөй леу сти лі

2. Ор фог ра фия лық нор ма ға сай жа зы лған тіркесті көр се тің дер. 
A. 1465-жыл
B. Жә ні бек хан
C. же ті су өңі рі
D. Өз бек-ұлы сы
E. Екі жүз мың нан ас там

3. Ойт ал қы ға ке мін де қан ша адам қа ты са ды? 
A. 3-тен ас там
B. 4-тен ас там
C. 5-тен ас там
D. 6-дан ас там
E. 7-ден ас там

4. Сөй лем де гі тер мин ді анық таң дар. Ай қас тың 5-раун дын да Г.Го -
лов кин 36-же ңі сі не қол жет кіз ді.
A. 36-же ңі сі не
B. 5-раун дын да
C. Қол жет кіз ді
D. Ай қас тың
E. Г.Го лов кин

5. Ғы лы ми стиль дің мақ са тын көр се тің дер.
A. Әсер ету
B. Ха бар лау
C. Зат тың, құ бы лыс тың жалпы ерекшелігін ашып мәлімет беру
D. Ба ға бе ру
E. Қо ғам дық пі кір біл ді ру

6. Ты ныс бел гі сі дұ рыс қой ыл ған сөй лем ді анық таң дар.
A. Қа зақ же рі нің, қа зақ елі нің ең сұ ра пыл қа сі ре ті «Ақ та бан 

шұ бы рын ды, Ал қа көл сұ ла ма».
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B. 1723-жыл дың көк те мін де қа зақ елі не жоң ғар лар же ті тү мен 
әс ке рі мен ба сып кір ген еді.

C. Бей біт өмір сү ріп жат қан ха лық ты та лан-та раж ға са лып 
азық-тү лік мал-мүл кін тар тып алу ды көз де ді.

D. Бар лық қа зақ жан-жақ қа та рап кей бі рі Са мар қанд қа, кей-
бір тай па-ру лар Қы зыл құм ға – Қа ра құм ға өте ді.

E. Сөйт іп, бұл оқи ға «Ақ та бан шұ бы рын ды, Ал қа көл сұ ла ма» 
де ген атау ға ие бо ла ды.

7. «Ел іші – өнер ке ні ші» сөй ле мін де сы зық ша ның қой ылу се бе бін 
анық таң дар.
A. Оңа ша лан ған ай қын дау ыш қа бай ла ныс ты қой ыл ған.
B. Бас тау ыш та, ба ян дау ыш та ілік тұл ға лы зат есім бол ған-

дық тан қой ыл ған.
C. Бас тау ыш атау септігіндегі сөзден, ба ян дау ыш жіктік жал-

ға уының 3-жағындағы атау тұлғалы сөзден болғандықтан 
қой ыл ған.

D. Құр ма лас сөй лем ге бай ла ныс ты қой ыл ған.
E. Төл сөз бен ав тор сө зі не бай ла ныс ты қой ыл ған.

8. «Риторика» сөзі қай тілден алынған? 
A. Көне грек
B. Латын
C. Француз
D. Ағылшын
E. Испан

9. Қо сым шасы дұ рыс жал ған ған нұс қа сын көр се тің дер.
A. Ку бок тің
B. Ку бо гі
C. Ку бок тер
D. Ку бо гы
E. Ку бок ті

10. «Бо ла шақ тың энер гия сы» та қы ры бы мен өт кен елі міз де гі 
ау қым ды іс-ша ра ны анық таң дар.
A. Қыс қы Азия ой ын да ры
B. «ЭКСПО-2017»
C. Қыс қы уни вер сиада
D. Сам мит
E. ЕҚЫҰ-ның жи ыны



IІ БӨЛІМ

ЭКО ЛО ГИЯ:  
ЯД РО ЛЫҚ ЖӘ НЕ  
МҰ НАЙ ӨН ДІ РІС ТЕ РІ

ШЕ ШЕН ДІК СӨЗ ДЕР

Бұлбөлімдесендер:
•	 эко	ло	гия	тер	ми	ні	мен	ғы	лы	мы	ның	шы	ғу	та	ри	хы	жай	ын	да	бі	ле	сің	дер;
•	 дү	ниежү	зі	жә	не	Қа	зақ	стан	эко	ло	гия	сы	ның	мәселелерін	тал	қы	лай

сың	дар;
•	 шешеннің	жұрт	алдында	сөйлеуге	да	йын	дық	жолдарымен,	көпшілік	

алдында	өзін	ұстау	мәдениетімен,	шешендік	сөзге	қойылатын	талап
тармен	танысасыңдар;

•	 ай	тыс	пен	сы	ни	пі	кір	жө	нін	де	ақ	па	рат	ала	сың	дар.

Біз та би ғат тың өзін қай та тү ле те тін ұр-
пақ пыз. Жер, су, ауа – адам ба ла сы на мұ-
ра бо лып ке ле жат қан мол қа зы на… Әр бір 
ағаш ты, әр бір бұ тақ ты, жал ғыз дән ді де 
ыж да ғат ты лық пен сақ тау, қам қор бо лу – 
бас ты мін дет тің бі рі.

Ыбы рай Жа қаев 
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§1. Әлем дік эко ло гия мә се ле ле рі

1. Сұ рақ та рға жау ап бе ріп, ойларыңды ортаға салыңдар.

1. «Эко ло  гия» тер ми нінің 
біл  ді ре тін ма ғы насы 
қан  дай?

2. Әлем дік эко ло гия мә се-
ле ле рі де ге ні міз не?

3. Берілген суреттен қан-
дай ой түюге бола ды?

2. Аудио жаз ба дан (02. mp3) «Адам әре ке ті нә ти же сін де та би ғи ке  шен-
дер дің өз ге руі» мә ті нін тың даң дар. Мә тін де кө те ріл ген мә се ле  ге 
тал қы лау сұ рақ та рын құ рас ты рың дар. Жұп та рың мен ал ма сып 
жа уап бе рің дер.

 Тал қы лау сұ рақ та ры Жау ап та р

3. Мә тін ді оқып, ғылыми стильде жазылғанын дәлелдеңдер.

Мә тін нің мақсаты Стильдік сипаты Тілдік амал-тәсілдері

Ға лам дық эко ло гия лық жағ дай дың на  шар ла уын адам-
зат тың тұ ты ну ау қы мы мен жә не биос фе ра  ның ре сурс тық-   

эко ло гия лық мүм кін дік те рі нің сәй кес кел  меуі  мен тү   сін ді-
ру  ге бо ла ды. ХХ ға сыр дың ор та сын да-ақ ноос фе ра ілі мі нің 
не гі зін қа ла  ған В.И.Вер  над с кий адам зат тың ша  руа шы лық 
әре  ке ті геог ра фия лық ор та ға та би ғат тың өзін де жү ріп жат-
қан геоло гия лық про цес тер ден кем әсер ет пей тін ді гі ту ра лы 
жаз  ған болатын.

Адам ның ша руа шы лық әре ке ті қор ша ған ор та ның ша ма -
 дан тыс лас та нуы на алып ке ле ді. Ат мос фе ра мен гид рос фе-
ра ның өнер кә сіп тік қал дық тар мен, мұ хит тардың мұ  най-
 мен лас та нуы, то пы рақ қа ба тын да ау ыр ме тал дар мен улы 
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зат тар дың шо ғыр ла нуы, тұр мыс тық қал дық тар кө ле мі нің 
ар туы – барлығы адам ның ден сау лы ғы на қау іп төн ді ре ді.

Ең «лас» өнер кә сіп түр ле рі не тау-кен және құ ры лыс ма те-
ри ал да рын өн ді ру, энер ге ти ка, қа ра жә не түс ті ме тал лур гия, 
мұ най өн ді ру мен өң деу, хи мия өнер кә сі бі, цел лю ло за-қа ғаз 
өн ді рі сі, та мақ өнер кә сі бі жа та ды. Мы са лы, 1 т шой ын өн ді ру 
ба ры сын да ат мос фе ра ға 4,5 кг қат ты зат тар, 2,7 кг кү кі рт ті 
зат тар, сон дай-ақ мышь як, қор ға сын, сы нап буы бө лі ніп шы-
ға ды. 1 т алю ми ний алу үшін 38–47 кг фтор пай да ла ны ла ды, 
кей ін нен оның 65%-і ат мос фе ра ға шы ға ры ла ды. Кен ба йыту 
фаб ри ка ла ры ның мұр жа ла ры нан шы ға тын улы тү тін нің тір-
ші лік үшін зи яны шек сіз. Хи мия өнер кә сі бі ауа ға сти рол, фе-
нол, аце тон, кү кірт диок си ді, кү кірт ан гид ри ді тә різ ді улы 
қо сы лыс тар ды бө ле ді. Ал жыл дан жыл ға са ны ар тып отыр ған 
ав то кө лік ауа ны өнер кә сіп тен кем лас та май ды, қа зір гі кез-
де оның үле сі не ат мос фе ра лас та нуы ның 60%-і тие сі лі. Қа-
ра қош қыл фо то хи мия лық тұ ман ның тү зі луі не ав то кө лік тер 
шы ға ра тын газ дар ті ке лей әсер ете ді.

БҰҰ-ның ға лам дық эко ло гия лық мо ни то ринг жүй есі нің 
мә  лі мет і не қа ра ған да, өзен дер дің нит рат тар мен, фос фат тар-
 мен жә не пес ти цид тер мен, қал дық су лар мен лас та нуы күн 
сайын ар ту да.

(baribar.kz)

4. Төмендегі мақал-мәтелдерді және көркемдік құралдарды ұтым ды 
пай да ла нып, «Та би ғат – тал бе сік» та қы ры бын да эссе жа   зың дар. 
Сызықшаның қойылу себебін түсіндіріңдер.

• Та би ғат – тал бе сік.
• Жер – ана, ел – ба ла.
• Жер – тау сыл май тын қа зы на.
• Жер тағ ды ры – ел тағ ды ры.
• Жер – қа зы на, су – ал тын, мал – бай лық.
• Жер – қа зы на, су – гау һар.
• Қыстағы қар – жерге ырыс,
 Жердегі ылғал – елге ырыс.
• Бұлақ көрсең, көзін аш.
• Адам мен табиғаттың тілдескені – өмірдің үндескені.

(«Мақал-мәтелдер жинағынан»)
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5. Оқылым мәтініндегі әлемдік экология  мәселелерін анық  таң  дар. 
Анықталған мәселелердің тізімін жасаңдар.

6. Шешендік сөзді талдаң дар. Тақырыппен байланысын анық таң дар. 

Шешендік сөз қан дай 
жағдайда туған?

Шешендік сөздің 
көтерген тақырыбы

Шешендік сөздің 
тәрбиелік мәні

Қарлығашәулие
Жоң ғар бас қын шы ла ры өрт тей қап тап, қа зақ же рін тап-

тап ке ле жа та ды. Қам сыз ма лын ба ғып отыр ған ел тым-ты-
ра қай бо сып, үде ре кө ше ді. Сон да жал ғыз үй тү ті нін тү те тіп 
оты ра бе ре ді. 

Жоң ғар қон тай шы сы ба тыр ла рын жұм сап:
– Анау жал ғыз үй не ғып көш пей отыр, ба рып бі ліп 

ке лің дер! – дей ді… 
Жоң ғар әскеріне Тө ле би:
– Ша ңы ра ғы ма қар лы ғаш ұя са лып еді. Сол құс қа шан 

са рыау ыз ба ла пан да рын қа нат тан ды рып, өр гі зіп кет кен ше, 
мен еш қай да көш пей мін. Қар лы ғаш – қа си ет ті құс, адам 
ба ла сы ның до сы. Сен дер бі ле сің дер ме? Ер те де дү ниежү зін 
то пан су қап та ған да, Нұх пай ғам бар дың ке ме сін су ға ба ту дан 
аман алып қал ған – осы қар лы ғаш. Адам ба ла сы на қас тан дық 
жа са мақ бол ған жы лан нан да қор ғап қал ған – осы қар лы ғаш. 
Жау кел ді деп, үйім ді жығып, оның ұя сын бұ зып, ба ла пан да-
 рын шы рыл да тар жай ым жоқ! Хан да ры ңа осы сө зім ді ай тып 
ба рың дар! – дейді.

Жоң ғар жі гіт те рі ба рып, Тө ле би дің осы сө зін айт са, қон-
тай шы сы:

– Ол әулие адам екен, оған ти мең дер, оның тө ңі ре гін де гі 
елін де қоз ға маң дар! – деп ті. 

Со дан бы лай қа рай Тө ле би «Қар лы ғаш әу лие» ата нып 
кеткен екен.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

7. Көр кем де гіш құ рал дар ды ұтым ды қол да нып, «Кеу де сі түк ті 
Жер-Ана, құт да рыт та, жа рыл қа!» та қы ры бын да өз таң дау ла рың 
бойын ша өлең, әң гі ме немесе шы ғар ма жа зың дар.
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§2. Арал те ңі зі нің эко ло гия сы

1. Бе ріл ген су рет тен не бай қа дың дар? Өз ой ла рың мен бө лі сіп, 
ой түрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер.

1. Қа зақ стан да қандай өзен-көл дер мен те ңіз дер бар?
2. Елі міз де гі қай ай мақ тар апат ты деп та ныл ған?
3. Арал те ңі зі ау ма ғы ның эко ло гия сы ту ра лы қан дай ақ  па -

 рат бі ле сің дер?

2. Мә тін дерді мұқият оқыңдар, әртүрлі сти льдегі мәтіндерді са лыс-
ты ра талдаң дар.

«Арал те ңі зі нің эко ло гия лық 
аху алы» мәтіні 

«Арал те ңі зі »  
өлеңі

Тақырыбы мен автор көзқарасы

Көзделген аудиториясы

Құ ры лы мы мен тіл дік ерек ше лік те рі

Аралтеңізініңэкологиялықахуалы
Арал те ңі зі – Қа зақ стан мен Өзбекстан шекарасында ор на -

ласқан ірі көл. Апат қа ұшы ра ған ға дей ін гі кө ле мі –1066 км³, 
те рең ді гі – 30–60 м, тұз ды лы ғы 10–12‰ бол ған. Қой науы 
кә сіп тік ба ға лы ба лық тар ға бай, жа ға сы қо ға мен қа мыс-
ты те ңіз еді. Сол кез  де жы лы на 50–150 мың ба лық ау ла нып, 
едәу ір мөл шер де бұл ғын те рі сі иге ріл ген. Те ңіз жағасындағы 
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ел ді ме кен дер де 17 ба лық ұжым ша ры, 10 ба лық өң дейт ін за-
уыт жә не 2 ба лық ком би на ты жұ мыс іс те ген.

1960 жыл дар дан бас тап Арал өңі рін иге ру қол ға алын ды. 
Әму да рия мен Сыр да рия бой ын да ғы ха лық тың са ны бір не ше 
есе ге өс ті. Ха лық са ны ның өсуі не орай су ға де ген қа жет ті лік 
те арт ты. Су ды мол қа жет ете тін кү ріш пен мақ та өсі ру ісі 
қар қын дап да мы ды. Осы лайша Арал ға құ йы ла тын су мөл ше-
рі азай ды.

Су ды ысы рап сыз пай да ла ну нә ти же сін де Арал те ңі зі нің 
дең гейі 23 метр ге дей ін тө мен деп, оның су ай ды ны 30–200 км-
ге дей ін қу сы рыл ды. Су дың тұз ды лы ғы 40‰-ге дей ін арт ты. 
Оның үс ті не екі өзен бой ын да ғы ша руа шы лық тар да тың айт-
қыш тар мен хи мия лық пре па рат тар ды қол да ну 10–15 есе ге 
өс кен. Осын дай ант ро по ген дік фак тор лар Арал өңі рін эко ло-
гия лық апат қа ұшы рат ты. Арал те ңі зі эко жүй есін де гі тір ші-
лік атау лы ны эко ло гия лық дағ да рыс қа әкел ді. 

Арал апа ты нан зар дап шек кен ел дер ге кө мек те су ге ба ғыт-
тал ған ал ғаш қы ха лы қа ра лық ке лі сім 1990 жыл дың қаң та-
рын да БҰҰ-ның қор ша ған ор та Бағ дар ла ма сы ның (ЮНЕП) 
ұсы ны сы мен жа сал ды. Бұл ха лы қа ра лық құ жат «Арал те-
ңі  зін сақ тау ға ар нал ған нақ ты лы іс ке дай ын дық қа қа ты су» 
деп атал ды. Дү ниежү зі лік дә ре же де гі оқы мыс ты лар мен ма-
ман дар дың қа ты суы мен «Диаг нос ти ка лық құ жат» жа сал ды. 
Бұл үл кен ғы лы ми-тә жі ри бе лік зерт теу Арал апа ты  ке се лі нің 
бе тін ашып бер ді, нақ ты лы іс ке бағ дар ла ма жа сау ға се бін ти-
гіз ді.

Қа зір гі кез де Арал ды құт қа ру ба ғы тын да ба тыл да жос-
пар лы түр де ғы лы ми не гіз де жұ мыс тар жа са лу да. Арал тағ-
ды ры – адам тағ ды ры, сон дық тан оны сақ тап қа лу – аға ұр-
пақ тың бо ла шақ ал дын да ғы бо ры шы.

(«Қазақстан Республикасының  
экологиялық қауіпсіздігі» жинағынан)

Аралтеңізі
Тұ ра тын жер жоқ түз де ық тап,
Тұн жы рай бас қан құ мын бұлт.
Жүй ке ні құрт қан сыз дық тап,
Жы лым шы же лі – жұ лын құрт.
Кел тір мей мыл қау күш тіл ге,
Та лай ды жұт қан сор Арал.
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Ша ға ла шу лап үс тін де,
Жыр тыс қа жырт қан ора мал.
Ерек ше бү гін ба зар лы,
Қом да ған қа нат кең жай ып.
Іліп ап са ры са зан ды, 
Ау лай ды құс тай желқай ық…
Те ңіз ге жал пы ха лық боп,
Жа сай ды ен ді ие лік.
Жат қан дай Арал ба лық боп,
Пой ыз ға же дел тие ліп.

(Сыр бай Мәу ле нов)

Пікірталасшыңы– айтыс
Пі	кір	таластың	бір	түрі	–	айтыс.	Со	нау	кө	не	за	ман	дар	дан	бе	рі	қа

рай	жал	ға	сып	ке	ле	жат	қан	ай	тыс	–	ой	жа	ры	сы	ның,	сөз	до	да	сы	ның	
мей	лін	ше	көр	кем	де	күр	де	лі	тү	рі.	Пі	кір	талас	тың	бір	тү	рі	бол	ған	дық
тан,	оған	тән	жал	пы	заң	ды	лық	тар	ай	тыста	да	сақ	тала	ды.	Мы	са	лы,	
қар		сы	лас	тың	пікірін	жоққа	шығарып,	өз	пікірінің	дұрыстығына	көз	жет
кізу,	өзін	дік	көз	қа	рас	та	рын	қор	ғау,	қар	сы	ла	сын	сы	нау,	сөз	орам	да	рын	
қор	ға	ныс	құ	ра	лы	ре	тін	де	ти	ім	ді	пай	да	ла	ну,	ұт	қыр	ой	мен	өт	кір	тіл	ді	
қол	да	ну	ше	бер	лі	гі	не	ұм	ты	лу	т.б.

Ай	тыс	кер	лер	 –	 тың	дау	шы	лар	дың,	 қа	лың	 қау	ым	ның	 кө	кей	ін	де	гі	
ой		ды	жет	кі	зу	ші	ел	өкіл	де	рі.	Олар	дың	ау	зы	мен	қо	ғам	да	қа	лып	тас	қан	
пі	кір		лер	ашық	ай	ты	ла	ды.	Негізгі	түйіні	–	өмір	шындығы.

Бетпебет	келген	екі	ақын	жеңудің	сан	алуан	жолдарын,	амалтә	сіл
де	рін	қарастырады.	Суырыпсалма	өнерпаз	айтыста	сөз	тап	па	ған	нан	
емес,	аталы	сөз	бен	жүйелі	ойдан,	бұлтартпас	шындықтан	жеңі	ле	ді.	

Айтыстың	мақсаты	–	елдіктің,	бірліктің	қамын	жеу,	жақсылық	тар	
мен	қол	жеткен	табыстарды	паш	ету,	кемшіліктер	мен	олқылықтарды	
сынап,	ескерту	жасау.	Мұның	өзі	айтыстың	халық	қолына	қару	етіп	
ұстаған	жауынгер	жанр	екендігін	көрсетеді.

Айтыс	 сыртқы	 көлеміне,	 түр	 ерекшелігіне	 қарай	 екіге	 бөлінеді:	
1)	түре	айтыс;	2)	сүре	айтыс.	Түре	айтыс	–	бірбір	ауыз	өлеңмен	қысқа,	
шап	шаң	жауаптасып	отыратын,	жалпы	көпшілік	қолданатын	айтыс.	
Сү	ре	айтыс	–	өлеңге	әбден	 төселген,	ысылған	нағыз	ақындардың	
ұзақ	сөйлеп,	көп	жыр	төгіп,	көсіле	жырлайтын	түрі.

3. Оқы лым мәтіндері бо  й ын  ша не гіз гі ақ па рат ты ірік теп, түр тіп 
жа зың дар (конс пек ті лең дер).
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4. «Арал те ңі зі нің эко ло гия лық аху алы» мә ті ні нің бір бө лі гін таң  дап 
алып, көр кем дік құ рал дар мен өз гер тіп жа зың дар. Жедел өткен шақ 
пен жіктік жал ғауы III жағының қосымшаларын ажыратыңдар.

Үл гі:

Ал оның іске асуы адамзат қауымының білімі мен біліктілігіне 
байланысты екені анық. – Ал осындай ауқымды шараның жүзеге 
асуы ардақты адамзат қауымының терең білімі мен біліктілігіне 
байланысты екені айдан анық.

5. Айтыс үзінділері мен авторларын сәйкестендіріңдер. 

Оразалы Қай заманда қазақтың қоймасына
Қазіргідей алтын мен күміс толды?
Қай заманда қазақтың қазанына
Қазіргідей құт бітіп, ырыс толды? 

Айнұр Құлмамбеттен қалған құлынмын,
Халықтың өзі баптаған.

Мұхамеджан Тәуелсіздік құрдасы мен боламын,
Басына қонып тұрған құсы құтты.

Дидар Төрде отыр қазақ тілін керек қылмай,
Өзге тілдің қаламын ұштағандар.
Қысқартуға ең бірінші ілінсе екен
Қазақ тілге тілдері қысқа адамдар.

Жандарбек Жалқаулық жаратқанға ұнамайды,
Қамсыз қазақ қартайтқан ұлы Абайды.
Балақ түріп, қарекет қылғандардың 
Бақ келіп, есігінен сығалайды.

6. Үш топқа бөлініп, тап сыр ма ларды орын даң дар.
 1-топ. Шешендік сөздің құрылымын сақтап, Арал те ңі зін құт қа ру 

жө нін де өз ұсы ныс та рың ды айтың дар.
 2-топ. Көр кем дік құ рал дар ды пай да ла нып, «Арал тағ ды ры – ме нің 

тағ ды рым» та қы ры бын да өз таң дау ла рың бойын ша шы ғар ма шы-
 лық жұ мыстың бір түрін жа зың дар.

 3-топ. «Арал экологиясы – ғасырдың өзекті мәселесі» тақыры -
бын да түре айтыс ұйымдастырыңдар.

7. Қо сым ша әде би ет терді пай да ла нып, сіл те ме жа сай оты рып, Арал 
те ңі зі нің бо ла ша ғы ту ра лы пре зен та ция не ойтұжырым да йын-
даң дар.
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§3. Се мей по ли го ны ның зар да бы

1. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап 
бе рің дер.

1. «По ли гон» сө зі нің шы ғу 
та ри хы жай ын да не бі ле-
сің дер?

2. Се мей өңі рі не лік тен эко-
ло гия сы на шар ай мақ  қа 
жа та ды? Суреттен қандай 
ой түйдіңдер?

3. Дү ниежү зін де қан дай қа -
тер  лі по ли гон дар бар?

2. Мә тін ді оқып, сти лін ажы ра тың дар. Ондағы негізгі ойды анық-
таң дар.

Се мей яд ро лық по ли го нын да ғы сы нақ тар дың жал пы 
са ны 456 яд ро лық жә не тер мояд ро лық жа ры лыс ты құ ра ды. 
Олар дың 116-сы ашық бол ды, яғ ни жер бе тін де не ме се әуе 
ке ңіс ті гін де жа сал ды. Се мей по ли го нын да әуеде жә не жер 
бе тін де өт кі зіл ген сынақтардың яд ро лық за ряд тары ның 
жал пы қу аты 1945 жы лы Хи ро си ма ға тас тал ған атом бом ба-
сы ның қу аты нан 2,5 мың есе көп бол ды.

Яд ро лық жа ры лыс тар ту ра лы ха лық қа 1953 жыл дан бас-
тап қа на ес кер ті ле бас та ды. Адам дар мен мал ды ра диоак тив ті 
зат тар дың та ра лу ай ма ғы нан уа қыт ша кө ші ру, олар ды қа ра-
бай ыр қор ға ныш нысандарына, ор лар ға не ме се ке пе лер ге 
жа сы ру көз дел ді. Алай да жа ры лыс тан кей ін адам дар ра диа-
ция дан улан ған жер лер де гі өз үй ле рі не ора лып отыр ды.

1989 жыл дың ақ па нын да Се мей де гі атом по ли го нын 
жа бу үшін «Не ва да – Се мей» қоз ға лы сы ның ал ғаш қы ми тин-
гі сі өт кі зіл ді. Оны бел гі лі қо ғам қай рат ке рі, ақын Ол жас 
Сү лей ме нов бас қар ды. Сол жыл дың 6 та мы зын да Се мей 
об лы сы ның Қа рау ыл ау ылын да яд ро лық қа ру ды сы нау ға 
мо ра то рий жа рия лау жө нін де КСРО жә не АҚШ Пре зи де нт-
те рі не үн деу жариялан ды. Сол уа қыт қа дей ін үн сіз кел ген 
ха лық бір да уыс тан «Яд ро лық қа ру ға жол жоқ!», «Сы нақ тар 
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тоқ та тыл сын!» деп мә лім де ді. Яд ро лық сы нақ тар дың қа те рі 
жө нін де бар лық бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да рын да, те ле-
ар на лар мен га зет тер де әң гі ме бо ла бас та ды. Ра диа ция лық 
сәу ле лер дің зар дап та ры жай лы дә рі гер лер мен ға лым дар дың 
ашық әң гі ме қоз ғау ға ба тыл да ры жет ті. Бұ қа ра ның қы сы мы -
 мен Се мей по ли го нын да ғы сы нақ тар са ны азайып, соңында 
КСРО үкі ме ті яд ро лық қа ру ды сы нау ға тый ым са лу – мо ра-
то рий жа сау ту ра лы ше шім шы ғар ды.

1991 жыл дың 29 та мы зын да Се мей яд ро лық по ли го ны 
жа бы лып, 1992 жыл дың ма мы рын да оның ба за сын да Кур-
ча тов қа ла сын да ғы Ұлт тық яд ро лық ор та лық құ рыл ды.

Ден сау лық сақ тау ми ни ст рлі гі нің 2012 жыл ғы бұй ры ғы 
бой ын ша зар дап ше гу ші лер дің ті зі мі жа салды. Бү гін ге дей ін 
по ли гон нан зар дап шек кен 260 мың адам ті зім ге ен ген. 
Бас қа қа ла лар мен об лыс тар ға кө шіп кет кен Се мей өңі рі нің 
бұ рын ғы тұр ғын да ры есеп ке алы нып біт пе ген. Демек, Се мей 
по ли го ны ның зар да бы қа зақ же рін әлі ке зіп жүр.

(Заман Дәуірұлының «Семей полигонының 
 зардабы» мақаласынан)

3. Көр кем дік құ рал дар дың кө ме гі мен оқы лым мә ті ні нің бір бө лі гін 
түр лен ді ріп жа зың дар. Өз ге ріс тер ді көр се тің дер. Ырықсыз етіс-
терді табыңдар.

Мә тін нің бас тап қы бө лі гі Мә тін нің өз гер тіл ген бө лі гі 

4. Көр кем дік құ рал дар ды ұтым ды қол да нып, бүгінгі та қы рып бо -
йын ша өлең, әң гі ме немесе шы  ғар  ма жа зың дар.

Үл гі:

Жарылыстан тау мен тасым үгілді.
Халық жүдеп, бұл жағдайдан түңілді.
91-де жабылып бұл полигон,
Яд ро лық ор та лықтар құрылды…

5. Дү ниежү зін де гі сы нақ өт кі зіл ген по ли гон дар ту ра лы қо сым ша 
әде би ет тер ден мә лі мет жи нақ таң дар. Сіл те ме жа сай оты рып, шо лу 
жа саң дар.
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Сынайту–ойлаудыңбиікшыңы
Же	ке	сы	ни	көз	қа	рас	ты	қа	лып	тас	ты	ру	үшін	оқу	ке	рек,	 із	де	ну	ке

рек.	Бі	лім	алу,	та	ным	ды	ке	ңей	ту	ар	қы	лы	ға	на	сын	айта	ала	мыз.	Сын	
ай	туды	 қа	ра	пай	ым	пі	кір	біл	ді	ру	ден	бас	та	сақ	бо	ла	ды.	Пі	кір	біл	ді	ру	
ар	қы	лы	сы	ни	көз	қа	рас	қа	лып	та	са	ды.	

Ұлы	ғалым	Ахмет	Байтұрсынұлының	сынға	берген	анықтамасы	мен	
танысайық.	«Сын	деп	–	адам	ісінен	шыққан	нәрсені	тексеріп,	баға	
беруді	айта	мыз.	Сынға	салынатын	нәрсе	көп	адам	күшімен,	ісімен	
жасал	ған	мемлекет	сияқты	ұлы	нәрсе	болуы	да	ықтимал.	Жалғыз	
адам	жа	са	ған	 ұсақ	 нәрсе	болуы	да	ықтимал.	Адамның	 қай	 ісі	нен	
шыққан	нәр	се	болса	да,	сынға	салудағы	мақсат	–	жақсыжаман	ды
ғын	ашу,	мәнмағынасын	анық	таныту.	

Сынипікірайтылатыннәрселер Мақсаты
Ғылым	тарапынан	шыққан	нәрсе Ғылым	жүйесіне	 дұрыстерісін	

көр		сету.
Өнер	тарапынан	шыққан	нәрсе Мақсатқа	сәйкес	келгенкел	ме	ге

нін	көрсету
Кәсіптен	өнген	нәрсе Тіршілікке	жайлыжайсыздығын	

көр	сету
Қоғамшылықпен	құралған	нәр	се	 Адамға	 қолайлы	 келукелмеуін	

көрсету

Әдебиет	адам	ісінің	бір	түрінен	шыққан	нәрсе	болғандықтан,	бұ	да	
сынға	түспек.	Шығармалардың	түсетін	сынының	жалпы	аты	«әдебиет	
сыны»	деп	айтылады»,	–	деп	көрсетеді	А.Байтұрсынұлы.

Се мей об лы сы ның аты нан КСРО де пу тат  та ры ның I съезі не 
қа тыс қа лы отыр ған О.Сү лей ме нов 1989 жы лы 28 ақ пан да 
яд ро лық сы нақ қа қар сы «Не ва да – Се мей» ан тияд ро лық қоз ға-
лы сын құ ру ту ра лы үн деу тас та ды. Қоз ға лыс тың мақ са ты, бі рін-
ші ден, ха  лық ты ояту, екін ші ден, по ли гон ды жа бу, үшін ші ден, 
зар дап ше гіп отыр ған ха лық қа кө мек көр се ту ту ра лы заң ның 
қа был да нуы үшін әре кет тер жа сау бо ла тын. Әри не, бү гін қоз ға-
лыс тың ал ға қой ған мақ сат та ры то лық тай орын дал ды. 

1991 жы лы Н.На зар ба ев тың Қау лы сы мен по ли гон то лық-
 тай жа был ды. Кей ін нен 29 та мыз – Ха лы қа ра лық яд ро лық 
қа ру ға қар сы кү рес кү ні бо лып бе кі тіл ді, Қа зақ стан яд ро лық 
қа ру дан бас тарт ты.

(Салауат Тапбергенов)
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Жұрталдындасөйлеудіңдайындықжолдары
Жұрт	ал	дында	сөйлеуге	дайындық	бірнеше	са	ты	дан	тұ	ра	ды:	1)	пси	

хо	ло	гиялық	дайындық;	2)	нақты	сөзге	дайындық;	3)	күн	де	лікті	да	йын	дық.	
Міндетті	түрде	психологиялық	дайындық	жүр	гі	зі	луі	керек.	Сөйлеу	ші	

өзінің	қорқынышын	жеңіп,	көңіл	күйі	мен	сезімін	билей	алуы	қажет.	
Шешен	нің	 толқуы	дайындығының	аздығынан	болуы	мүмкін.	Мате	
риалды	қаншалықты	жақсы	білсе,	соншалықты	аз	толқиды.

Нақты	сөзге	дайындық	–	тақырыпты	анықтау,	мақсатын	тұжырым
дау,	материал	жинақтау,	 оны	жүйелеу,	 ауди	то	рияның	ерекше	лі	гі	не	
қарай	үйлестіре	білу,	ойларын	бір	арнаға	тоғыстыру.

Күнделікті	дайындық	–	үнемі	ізденіп,	білімін	толықтыру,	соңғы	жа
ңа	лықтардан	 хабардар	болу,	 газетжурнал,	 радиотелеарналардан	
ха	бар	ламалар	тыңдап,	көркем	әдебиетті,	ғылыми	кітап	тар	ды	көп	оқу.

6. Ән мәтінімен танысыңдар. «Полигон зар дап тары» та қы ры бында 
жұптарыңмен (өлеңмен не қара сөзбен) ай тыс ыңдар.  

Заман-ай
Әнін жазған – Тө ле ген Мұ ха мет жа нов
Сө зін жазған – Ұлық бек Ес дәу лет

Ұл да рың ның қай да кет кен құ ры ғы,
Қыз да рың ның қай да кет кен бұ ры мы?
Мейiрiмге за рық тыр ған за ман-ай,
За ман-ай, за ман-ай,
Ту ған жердiң лай лан ды-ау тұ ны ғы!

Қай ран елiм, қай ран жерiм, 
Қор бол ған-ай,
Жо ма рт ты ғы сор бол ған-ай,
Жа ры лыс тан көз аш па ған да лам-ай!

Қи рат тық та ата-ба ба ма за рын,
Қасiреттiң тарт тық ендi аза бын.
Қоң етiңдi ой ып бер ген, за ман-ай,
За ман-ай, за ман-ай,
Көсiлетiн көр пең қай да, қа за ғым?!

7. Жұрт ал дында сөйлеуге дайындалып,«Қа зақ стан – яд ро лық сы нақ-
 тар ме ке ні емес» та қы ры бын да шы  ғар ма жазыңдар.

Се мей де гі по ли гон құр бан да ры на 
ар нал ған ес ке рт кіш.  

Ав то ры – Шо та Уәли ха нов.
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§4. Таза болса табиғат, аман болар  
 адамзат

1. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер.

1. Әлем нің қай мем ле кет те рін де эко ло гия лық мә се ле лер 
белең алу да?

2. «Ға лам дық экологиялық дағ да ры с» дегенді қалай түсі не-
сің  дер?

2. Мә тін ді оқып, көтерілген мәселелерді анықтаң дар, оларды топ тас-
ты рың дар.

Экологиялық 
мәселелер

Қа зір гі әлем де эко ло гия лық мәселелер өзі нің қо ғам-
 дық мә ні жа ғы нан ал дың ғы қа тар да ғы мә се ле лер дің бі рі не 
ай нал ды, тіп ті яд ро лық со ғыс қаупі де оның кө лең ке сін де 
қа лып қой ды. Адам ның ша руа шы лық іс-әре ке ті нің қау ырт 
да муы та би ғат аху алы ның күрт тө мен деуі не әке ліп соқ ты, 
көп жағ дай лар да ор ны тол мас зар дап тар қал дыр ды. Эко ло-
гия лық дағ да рыс ты кез кел ген ай мақ тан кө ру ге бо ла ды.

Адам ды құт қа ру де ге ні міз, ең ал ды мен, та би ғат ты сақ-
тау. Адам әре ке ті жер бе тін де гі су ды, ауа ны лас тап ке ле ді. 
Күн сай ын өнер кә сіп орын да ры ауа ға ора сан зор улы газ жә не 
өте май да бөл шек тер ден тұ ра тын қос па лар ды шы ға рып жа-
тыр. Олар ауа мен бір ге жер бе ті не та рай ды. Кей де олар ды жел 
ал ғаш қы шық қан ор ны нан мың да ған ки ло метр жер ге ай дап 
апа ра ды. Мі не, сон дық тан да газ не ме се қат ты зат тү рін де бө-
лі ніп шы ға тын зат тар дан ауа ны қор ғаудың адам ден сау лы ғы 
үшін ма ңы зы зор. Ауа ға улы қо сын ды лар ды жі бер меу – адам-
зат ба ла сы ның ал дын да тұр ған үл кен мә се ле. Ауа ның әр түр-
лі жол мен был ға нуы ат мос фе ра да бір те-бір те му та ген ді өз ге -
ріс тер ту ды ра ды. Мы са лы, қа ла лар дың үс тін 2000–2500 метр 
би ік тік кө ле мін де газ дар мен ұсақ бөл шек тер ден тұ ра тын қа-
ра қош қыл тү тін ба сып тұ ра ды.



48

Осын дай құ бы лыс тар дың нә ти же сін де Күн нің ультра күл-
гін сәу ле сі жетіс пей, қа ла ішін де жұқ па лы ау ру та рата тын 
мик роб тар кө бейе ді. Адам дар не ше түр лі ау ру ға шал ды ға ды. 
Фо то хи мия лық тұ ман өсім дік тер әле мі мен жа ну ар лар дү ние-
сі не де ора сан зи ян кел ті ру де. Осыған бай ланысты ше тел дер де 
жә не біз дің рес пуб ли ка мыз да ат мос фе ра лық ауа ны таза ұстау 
мақ са тын да ав то кө лік тер дің қоз ғау шы кү шін же тіл ді ру, 
нейт ра ли за тор лар ор на ту, газ бен, электр қу аты мен жү ре тін 
көліктер шы ға ру міндетте рі қа рас ты ры лу да.

Егер бұл мә се ле лер дің ше шуін тау ып, ал дын ал ма са, ауа-
ның жер бе тін де гі қа ба тын кө лік жә не өнер кә сіп газ да ры мен 
тү тін нен тұ ра тын қа лың тұ ман ба сып, Күн сәу ле сі жи нал ған 
газ дар ды ыды ра тып, улы қос па лар тү зе ді. Мұның салдары  нан 
адам дар дың кө зі ауы рып, өк пе сі не улы газ то лып, үз дік сіз 
жө те ліп, ты ны сы ның та ры луы мүмкін. Бұл эко ло гия лық 
дағ  да рыс үл кен күй зе ліс ке ұшы ра тып, жүз де ген, мың да ған 
адам ның өмі рін жалмайды.

(«Экология» оқулығынан)

3. «Атмосфералық ауаны ластанудан қорғау» та қы ры бын да пі кір-
леріңді ортаға салыңдар. Өз ойларыңды дә лел деп, бас қа лар дың 
пі кір ле ріне сы ни тұр ғы да баға беріңдер.

Ормандардыңазаюы
Тро пи ка лық ор ман дар – от те гі нің бас ты кө зі жә не от те гі 

те пе-тең ді гін сақ тау да үл кен рөл ат қа ра ды. Сон дық тан 
тро пи ка лық ор ман дар ды «пла не та ның жа сыл өк пе сі» деп 
те атай ды. Соң ғы 50 жыл да адам ның қа ты суы мен жер 
бе тін де гі ор ман дар дың 2/3 бө лі гі, ал соң ғы 100 жыл да 
ор ман мас сив те рі нің 40%-і жой ыл ған. Ең көп шы  ғын ға 
ұшы рап жат қан ел дер дің қа та ры на Бра зи лия, Мек си ка, 
Үн діс тан, Тай  ланд жа та ды. Егер тро пи ка лық ор ман дар 
осын  дай қар қын мен жо йыла бер се, 30–40 жыл дан соң жер 
бе тін де мұн  дай ор ман дар қал май ды. Тро пи ка лық ор ман дар 
ау ма ғы ның азаюы әсе рі нен ат мос фе ра да ғы от те гі нің мөл-
ше рі XX ға сыр дың ор та сы мен са лыс тыр ған да жыл сай ын 
10–12 мл рд тоннаға азай ып, ал кө мір қыш қыл га зы ның мөл-
ше рі 10–12%-ке кө беюде, яғ ни от те гі те пе-тең ді гі нің бұ зы лу 
қаупі бар.
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Ор ман дар дың жой ылуы ның бас ты се беп те рі: ор ман ал -
қап   та ры ның ау ылша руа шы лы ғы да қыл да рын өсі ру үшін 
өң де луі, ағаш отын дар ға сұ ра ныс тың ар туы, ор ман дар ды 
өнер  кә сіп қа жет ті гі үшін қыр қу жә не да му дың үл кен мас-
штаб ты жо ба ла ры ның іс ке асуы.

Біріккен Ұлттар Ұйымының Рио-де-Жа ней ро да ғы кон фе-
рен ция сы нан соң да му шы ел дер ор ман ре сурс та рын сақ тау 
мәселесі бо  йын  ша ха лы қа ра лық ке лі сім ге дай ын екен дік те  рін 
рас та  ды. 1993 жы лы Бан дунг қа ла сын да ғы кез де су де әлем  нің 
бар лық кли мат тық ай мақ та рын да ор манша руа шы лы ғы  ның 
да му ын қам та ма сыз ете тін бағ дар ла ма лар жа сау жә не оны 
ба қы лау ту ра лы ха лы қа ра лық ко ми тет құ ру жө нін де ой лар 
ай тыл ды.

(«Экология» оқулығынан)

4. «Орманның азаюы» мәтінін негізге алып, бұй рық рай мен қа лау 
рай етіс тік те рін қатысты рып, «Планетаның жасыл өкпесі» та қы-
ры бын да өлең не әң гіме жа  зың дар. 

5. Дала философтары – қазақ жырауларының толғауларынан алын-
 ған үзін ділерді авторларымен сәй кес тен діріңдер. Та қы рыппен бай-
ла нысын анықтаңдар.

Қазтуған жырау Айналасын жер тұтқан
Айды батпас демеңіз.
Айнала ішсе, таусылмас
Көл суалмас демеңіз.

Бұқар жырау Еділдің бойын ен жайлап,
Шалғынына бие біз байлап,
Орындықтай қара сабадан
Бозбаламен күліп, ойнап,
Қымыз ішер күн қайда!? 

Шалкиіз жырау Тоғай, тоғай, тоғай су,
Тоғай қондым, өкінбен.
Толғамалы ала балта қолға алып,
Топ бастадым, өкінбен.

Доспамбет жырау Жапырағы жасыл жаутерек
Жайқалмағы желден-дүр.
Шалулығы белден-дүр,
Төренің кежігуі елден-дүр.
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Шешенніңкөпшілікалдындаөзінұстаумәдениеті
Шешеннің	мәдениеті	 тыңдаушы	ортаның	 ерекшелігін	 ескеруден	

және	соған	қарай	өзін	бейімдеуден	анық	көрінеді.	Сөйлегенде	мынадай	
нәрселер	ескерілуі	тиіс:
1)	сөйлеу	интонациясын	қалыптастыру,	атап	айтсақ,	да	уыс	саз	ды	лы

ғы,	мақам,	сөз	ырғағы,	керекті	жерінде	кідіріс	жасай	білу;
2)	сөз	 саптауда	 тың	даушылардың	жас	 ерекшелігі	 мен	 әлеу	мет	тік	

ерек	шелігін	еске	ру;
3)	бетжүз,	дене	қимылдары,	ымишаралардың	сөз	әсер	лі	лі	гін	арт

ты	ру	мақсатында	жұмсалып,	барынша	табиғи	болуы;	
4)	 қолды	сермеуге,	қатты	күлуге,	аса	қатты	сөй	леу	ге	немесе	міңгірлеп	

сөйлеуге	жол	бермеу;
5)	өзі	 туралы	айта	беру,	 барлық	 сөзді	 өзінен	бастау	 –	 әдепсіздік,	

сондайақ	білмейтін	нәрсе	туралы	айтудың	қажеті	жоқ;
6)	дауыс	көтеріп	сөйлеген	адамға	дәл	солай	жауап	бермей,	байып	пен	

сөйлеу	керек.

6. Мәтінді негізге алып, өздерің білетін шешеннің көпшілік ал дын да 
өзін ұстау мәдениетіне сыни тұрғыда баға беріңдер. 

Үлкен дипломат әрі ғалым, академик Төлеген Тәжібаев 
ту ра лы айтқанда, оның тамаша ұстаз дық, тәлімгер лік, дәріс-
кер лік қасиеттерін ерекше атап көр сет кен дұрыс. Психология 
саласында оқыған дәрістерінің маз мұны аса те рең, ғылыми 
өрісі кең, тыңдаушыға тартымды да әсер лі болған. Ғалым-
ұс таз лекциясы  ның жинақы, логи ка сы көкейге қонымды, 
мазмұнды, ғылыми құндылығы жоға ры бо луына баса назар 
аударатын. Аудиторияны бірден бау рап алатын, мейлін ше 
бай салды да байыпты, биязы, майда қо ңыр дауыс ырға ғы да 
оның ұстаз дық тұлға сын да ра лай түсе тін. Оның жүзі қан дай 
жарқын болса, ойы да сон дай ай қын, сөзі де сондай сы па йы әрі 
салмақты бола тын, бі реу мен сөй ле се келгенде, оның сө зі нен 
білімді, мәде ниет ті адам екені бір ден сезілетін… Т.Тә жі баев-
 тың ізеттілігі оның қа ны на сің ген қа сиет бо ла тын.

(Мәулен Балақаев)

7. «Дү ниежү зі лік эко ло гия лық дағ да рыс» тақырыбында де рек    тер 
жинап, сіл те ме жа сап, мақала жазыңдар. Шешендерше сөз сап тап, 
мәселені шешу жолдарын ұсының дар.
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§5. Атом өнер кә сі бі

1. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап 
бе рің дер.

1. Өнер кә сіп тің қан дай түр ле рін 
бі ле сің дер?

2. Атом өнер кә сі бі нің ел өмі-
рін де ала тын ор ны қан дай?

2. Та за ғы лы ми стиль де гі мә тін ді оқып, құ ры лы мын, жанр лық ерек-
ше лік те рін тал даң дар.

Атом өнер кә сі бі – уран ке нін өн ді румен шұ ғыл да на  тын, 
одан атом энер гия сын өн ді ре тін жә не сол энер гия ны пай да-
ла нып жұ мыс іс тейт ін өнер кә сіп са ла сы. Яд ро лық энер гия 
өнер кә сіп те, ғы лым да, ме ди ци на да т.б. са ла лар да пай да ла-
ны ла ды. Яд ро лық энер гия ны пай да ла нып, атом электрстан-
сылары жұмыс жа сай ды, ке ме, пой ыздар жүр іп, ұшақтар 
мен зы мы рандар ұшады.

Атом өнер кә сі бі 50-жыл дар дың ор та ше нін де, атап айт-
қан да, 1954 жы лы КСРО-да тұң ғыш АЭС іс ке қо сыл ған нан 
кей ін же ке өнер кә сіп са ла сы бо лып қа лып тас ты. Бұ дан кей ін 
Ұлыбританияда, АҚШ-та АЭС-та р іс ке қо сыл ды. 1997 жы лы 
бар лы ғы 437 АЭС жұ мыс іс те ді. Олар дү ниежү зін де гі электр 
қу аты ның 17%-ін өн дір ді.

Қа зақ стан уран қо ры ның мол ды ғы жө ні нен әлем де 
1-орын ды ием де не ді. 50-жыл дар дан бас тап Қа зақ стан да ғы 
20 кен ор нын да уран өн ді ру жұ мыс та ры жүр гі зіл ді. Қа зақ-
стан ның бар лық ай мақ та рын да уран өн ді ру мен ай на лы са тын 
өн ді ріс орын да ры бар. Олар дың ең ірі ле рі: Тау-кен хи мия 
ком би на ты (Ор та лық Қа зақ стан), Ер тіс хи мия-ме тал лур гия 
зау ыты (Шы ғыс Қа зақ стан), Кас пий жа ға ла уы тау-кен ме тал-
лур гия ком би на ты (Ба тыс Қа зақ стан), Оң түс тік Қа зақ стан 
кен бас қар ма сы т.б. 

Қа зақ стан да ғы тұң ғыш АЭС – Ақ тау қа ла сын да са лын ған 
(1973 ж.) шап шаң нейт рон мен жұ мыс іс тейт ін БН-350 реак-
то ры бар энер гия ком би на ты. Бұ дан бас қа Қа зақ стан ның 
Ұлт тық яд ро лық ор та лы ғын да төрт зерт теу реак то ры жұ мыс 
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іс тей ді. Оның үшеуі  Кур ча тов қа ла сы ның ма ңын да, біреуі 
Ал ма ты қа ла сы ның жа нын да ор на лас қан.

(«Қазақ энциклопедиясы», 5-том)

3. Оқы лым ма те ри ал ы бой ын ша не гіз гі ақ па рат ты ірік теп, түр тіп 
жа зың дар (конс пек ті леңдер ).

 Осы дан ту ра 30 жыл бұ рын, яғ ни 1986 жы лы 26  сәу ірде 
Ук ра ина да ғы Чер но быль атом электрстан сы сы жа рыл ған 
бо ла тын. Апа ттың сал да ры нан Ук ра ина ның елеу лі ау ма ғы 
мен Ре сей дің Брянск жә не Ка лу га об лыс та ры ның ау ма ғы на 
ра диоак тив тік ауа жайы лып, ха лық өмі рі не зор қау іп төн ді. 
АЭС-тен ра диусы 30 ша қы рым жер де тұ ра тын ха лық бас қа 
жер лер ге кө ші ріл ді. Апат қа ұшы ра ған ау мақ за лал сыз дан ды-
рыл ды. Ке нет тен кел ген апат тың зар да бын жоюға Қа зақ стан 
аза мат та ры да тар тыл ды. Ра диоак тив ті тү тін ол ай мақ тан 
асып, 10-нан аса мем ле кет тің 145 мың км² же рін лас та ды, 
кем де ген де 5 млн ха лық зар дап шекті.

(e-history.kz)

4. Атом өнер кә сі бі нің адам зат қа ти гі зе тін зар да бы туралы өза ра диа-
лог құ рың дар. Талқылау сұрақтарын құрастырып, сыни тұрғыда 
баға беріңдер.

Сынипікірдіңөзіндікерекшелігі
Сыни	пікір	–	көркем	шығарма,	мақала,	ғы	лы	мизерттеу	жұмысы,	

монография,	эссе	және	т.б.	еңбектерге	жазылған	сыни	шолу,	сарап
та	малық	пікір.

Сыни	пікірдің	құрылымы:	
1.	Еңбектің	авторы,	тақырыбы,	көлемі	т.б.	туралы	мәлімет.
2.	Жұмыстың	қысқаша	мазмұны,	өзектілігі.
3.	Сыни	пікір	берушінің	жұмысты	оқығаннан	алған	әсері.
4.	Сыни	талдау,	яғни	жұмыстың	құрылымын,	баяндау	стилін,	дәл	ді		гін,	

автор	шебер	лі	гін	т.б.	бағалау.	
5.	Жұмыстың	артықшылықтары	мен	кемшіліктерін	көрсету.
6.	Жұмысты	бағалау,	ұсыну	т.б.
7.	Сыни	пікір	берушінің	атыжөні,	лауазымы.
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5. Берілген үлгіні негізге алып, жұптарыңның үй тапсырмасына – 
«Дү ние жү зі лік эко ло гия лық дағ да рыс» тақыры бын дағы жазба 
жұ  мы сына сыни пікір жазыңдар. 

Үл гі:

Алматы	қаласы	№17	мектептің	11сынып	оқушысы	Манапова	
Жұлдыздың	«Асыл	тас	атауларының	танымдық	сипаты»	мақаласына	

СЫНИПІКІР

Мақала	 қазақ	 тіліндегі	 айрықша	лексикалық	 топ	 –	 асыл	 тас	
атау	ла	рының	 танымдық	 сипатын	 ашуға	 арналған.	 Мақалада	
қазақ	хал	қы		ның	эстетикалық	талғамы,	дүниетанымы,	біз	білетін	
және	білмей	тін	атаулардың	тілдік	табиғаты	туралы	қызық	мате
риал	дар	бар.

Жұмыс	 кіріспе,	 негізгі	 бөлім	 және	 қорытындыдан	 тұрады.	 Кі		ріс	
пе		де	 халқымыздың	 эстетикалық	 талғамы	 ту	ра	лы	 жазыл	ған	 шы		ғар
маларға,	 дереккөздерге	 шолу	 жасалады.	 Не	гіз	гі	 бөлімде	 көпте	ген	
асыл	 тас	 атауларының	 этимологиясына	 ба	йып	ты	 талдау	 жасал	ған,	
оны	дә	лел	дейтін	мақалмәтелдер	мен	фра	зео	ло	гизм	дер	сара	лан	ған.	
Қо		ры			тынды	да	асыл	тас	атаулары	халқымыз	дың	та	ри	хи	мәдени,	эсте
ти	ка	лық,	өркениеттік	 құн	ды	лық	тарынан	ақпа	рат	бе	ре	тін	тілдік	бірлік	
ре	тін	де	анықталды.	

Мақа	ланың	тілі	жатық,	мәсе	ле	ні	тал	дау	да	автор	дың	ғылымикөп
ші	лік	стильді	орынды	қолдан	ғаны	бай	қа	ла	ды.

Жұмыстың	артықшылығы:	асыл	тас	атауларына	байланысты	ата
лым	дарды,	фразеологизмдерді,	 антропонимдерді	жинақтап,	 топ	тас
тыр	ған,	өзіндік	пайымдаулар	жасаған.

Десе	де	мақалада	әшекей	бұйым	атаулары	мен	асыл	тас	атау
ла	ры	араласып	кеткен.	Мысалы:	шашбау,	түйме,	қын	т.б.	әше	кей	бұ	
йым		дарын	асыл	тас	атауларына	жатқызуға	болмас.	

Қорыта	 айтқанда,	 11сынып	 оқушысы	 Манапова	 Жұлдыздың	
«Асыл	тас	атауларының	танымдық	сипаты»	мақаласы	–	өзекті	мәсе
ле	ні	 көтерген,	 оқушының	 ізденушілік	 қабілетін	 танытатын	 жұмыс.	
Жо	ға	рыда	аталған	ескертулерді	жөндеп,	баспаға	ұсынуға	болады.

Сыни	пікір	беруші:																								№85	мектептің		педагогсарапшысы	
																																																		Н.Дүсіпова



54

Реті Шешендіксөзгеқойылатынталаптар
1. Шар	шы	топ	ал	дын	да	әлеу	мет	тік	та	қы	рып	та	сөй	ле	не	тін	ше

шен	дік	сөз	мән	ді	де	ма	ғы	на	лы,	маз	мұн	ды	болуы	керек.
2. Тың	дау	шы	ны	бау	рап	алар,	жү	ре	гі	не	же	тер	әуез	ді	лік	пен	көр

кем	ді	гі	бо	луы	шарт.
3. Шешендік	сөздің	өзе	гін	де	ой	са	ла	тын	не	гіз,	дә	лел	бо	луы	ке	рек.
4. Ай	тылатын	ой		ай	қын	да	нақты	болып,	на	ным	ды	әре	кет	ке	бағ

дар	бе	руі	қажет.
5. Шын	дық	пен	ақи	қат	қа	құ	ры	лып,	мәң	гі	лік	құн	ды	лы	ғын	жой	май	

тын	си	пат	та	бо	лғаны	жөн.
6. Ұтқыр	шешімге,	 тапқыр	 қисынға,	 қолмақол	шығарылатын	

суы	рып	салмалыққа	құрылады.	

Елдіаузынақаратқаншешенболамдесең…
• Тыңдаушылардың өздері жақсы білетін нәрсені тәптіштеп 

айтып жату  дың қажеті жоқ. Сөзің кісіге білім беретіндей, 
кісінің жүрегін қозғайтындай бо лу керек.

• Өзін өзгеден артық санап, «мен білгенді тыңдаушыларым 
білмейді» дегендей пиғыл білдіріп, білгішсініп, мақтана 
сөйлеген жанның айтқаны далаға кетеді.

• Шешеннің дауысы булығып шығып, бір сыдырғы әуен мен, 
жігерсіз, баяу сөй  лей тін болса, айтқаны қаншама қызық 
болғанмен, тыңдаушыларды тез жа лық ты рады. 

• Тыңдаушыларға көз қырын салмай, екі көзін қағаздан 
алмай сөйлейтін кі сі ні жұрт онша ұнатпайды, біреу жазып 
берген сөзді оқып, өзгелерді алдап тұр ған дай көреді. 

• Шешеннің сөзі қысқа әрі тұжырымды болуы керек. Аз 
сөзбен айтуға болатын ойды көп сөзбен езгілеп, тың-
даушысын ығыр қылу – әдепсіз дік. Мейлінше аз сөзбен 
көп нәрсе айтуға тырысқан жөн.

• Шешеннің сөзінде жүйе болмаса, әр нәрсенің басын бір 
шалып сөйлесе, ондай шешенді тыңдау да қиын… 

(Абат Қыдыршаевтың «Шешендіктану:  
теориясы және практикасы» еңбегінен)

6. Атом өнер кә сі бі   нің пайдасы мен зи яны ту ра лы нақ ты дә лел дер кел-
ті ріп, аргу мент ті эссе жазың дар. Жұрт алдында сөйлеуге дайын-
да лып, «Ғибратты сөз» айдарында беріл ген та лап тарды сақтап, 
сыныптастарыңа оқып беріңдер.
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§6. Мұ най өнер кә сі бі  
 жә не қор ша ған ор та

1. Суретке қарап, еліміздегі мұнай өнер кә сі бі нің рөлі туралы ой ла-
рың ды ортаға салыңдар.

2. Мәтіндерді мұқият оқып, салыс ты ра талдаңдар.

«Мұнай өнеркәсібі» мәтіні «Аспан мұнарадан басталады» өлеңі
Тақырыбы

Автор көзқарасы

Көзделген аудиториясы

Құ ры лы мы мен тіл дік ерек ше лік те рі

Мұнайөнеркәсібі
Мұ най өнер кә сі бі – отын өнер кә сі бін де гі же тек ші рөл ат-

қа ра тын са ла, не гіз гі ст ра те гия лық ши кі зат кө зі. Мұ най ды 
өң  де мей қол да на ал май мыз. Одан 300-дей өнім алына ды: ең 
қа жет ті өнім де р – көліктер ге ар нал ған отын ( бен зин, ке ро-
син) жә не хи мия өнер кә сі бін де гі ши кі зат тар.
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1960 жыл дар дың ор та сын да Маң ғыс тау  да ғы Өзен, Же  ті -
 бай, Қа ра жам бас, Қа лам қас, Сол түс тік Бо за щы, Кең  қияқ, 
Жа ңа жол т.б. кен орын да рын да ғы мұ най ға бар лау жа сал  ды. 
Кей іні рек Қа ра шы ға нақ, Те ңіз сияқты алып мұ най кен орын -
да ры ашыл ды. 1980 жыл дар дың ба сын да рес пуб ли ка мыз да 
үшін ші ірі кен ор ны – Құм көл пай да бол ды. 1990 жыл дар дың 
ба сын да Қазақстандағы ең үл кен мұ най кен ор ны – Қа ша ған 
ашыл ды. Мұ най қо ры жа ғы нан (4,8 мл рд т) Қа ша ған дү ние-
жүзін де бе сін ші орын да. 

1970 жыл да ры рес пуб ли ка мыз да ғы бар лық мұ най ды үш 
об лыс (Маң ғыс тау , Аты рау, Ақ тө бе) өн ді ре тін, қа зір 6 об лыс 
өн ді ріп отыр. Көш бас тау шы – Аты рау об лы сы.

Өн ді ріс ау да ны нан тұ ты ну шы ға те мір жол ар қы лы цис-
тер на да жә не Кас пий те ңі зі ар қы лы тан кер мен жеткізіледі. 
Не гіз гі бө лі гі құ быр ар қы лы та сы мал да на ды. 

Мұ най ды мұ най өң дейт ін зау ыт тар да өң дей ді. Мұ най 
өң дейт ін зау ыт кө бі не се тұ ты ну шы ға не гіз дел ген. Қа зақ-
стан да 3 ірі мұ най өң дейт ін зау ыт (Аты рау,  Пав ло дар, Шым-
кент) жә не кі ші гі рім жа нар-жа ғар май зау ыты Қа ра шы ға-
нақ  та жұ мыс іс тей ді.

(«Қазақстанның мұнай энциклопедиясынан»)

Аспанмұнараданбасталады
«Қа ра да рия» буыр қа нып та сы ған,
Айны май ды ару лар дың тар қа тыл ған ша шы нан.
Бі ле сің бе,
Біз дің жақ та ас пан де ген бас та ла ды, жас ұлан,
Мұ на ра лар ба сы нан.
Ба ра ды, әне, вах та сы на опе ра тор асы ғып,
Тер беп ыл ғи жас жү ре гін жа лы ны мол жас үміт.
Мақ пал түн ғой,
Құс жо лы да ая ғы на бас ұрып,
Жа тар жер де ша шы лып.
Мақ та на мын бай қа зы на кең да ла ма біт кен ге.
(Ырыс көп қой таң ды өз ге ден бұ рын тұ рып күт кен ге).
Ең се би ік мұ на ра дай,
Ар ма ным да тым ас қақ,
Сол өңір де ту ып-өс кен дік тен де.

(Айт уар Өте ге нов)
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Мұ най мен газ улы зат тар бол ған дық тан, қор ша ған ор та ға 
түс кен де, та би ғат қа жә не адам ден сау лы ғы на ора сан зор зи ян 
кел ті ре ді. Осы зиянды азай ту мақ са тын да та би ғат ты сақ тау 
тех но ло гия сын қол да нып оты ру  қа жет. Өн ді ру ші ком па-
ния лар ға ілес пе газ ды жа ғу ға тый ым са лын ды. Мұ най ды 
бұр ғы лау орын да рын су ба сып кет пеу үшін ар найы дам ба лар 
тұр ғы зы луы ке рек. Мұнай мен газды өндіретін және өңдей тін 
ау дандарға жақын орналасқан елді мекендердегі адамдар 
бас қа жаққа, яғни қолайлы жерге көшіріледі. 

(«Қа зақ стан ның пай да лы қаз ба ла ры» кі та бы нан)

3. Көр кем де гіш құ рал дар ды ұтым ды қол да нып, «Та за бол са та би ғат, 
аман бо лар адам зат» та қы ры бын да өз таң дау ла рың бой ын ша шы -
ғар ма шы лық жұ мыстың бір түрін орындаң дар.

4. Жұптарыңның шы ғар ма шы лық жұмысына сыни пікір жа  зың  дар. 

1. Шығармашылық жұмыстың (өлең, әңгіме не шығарма) 
авторы, тақырыбы (1 сөйлем).

2. Жұмыстың қысқаша мазмұны, өзектілігі (2 сөйлем).
3. Жұмысты оқығаннан алған әсерің (1 сөйлем).
4. Жұмыстың құрылымы, баяндау стилі, дәлдігі, автор 

ше бер лігі (2 сөйлем).
5. Артықшылықтары мен кемшіліктері (2 сөйлем).
6. Сыни пікір берушінің аты-жөні (1 сөйлем).

5. Аудио жаз ба дан (03. mp3) «Ға лам дық ши кі зат дағ да ры сы» мә  ті    нін 
тың дап, мақсатты аудитория  сын, стилін анықтаңдар. Термин дері 
мен ұғым дарын, тілдік оралымдарын талдау арқылы дәлел дең дер.

Мә тін нің мақсатты  
аудиториясы

Мә тін нің  
стилі 

6. БАҚ, эн цик ло пе дия лық, ғы лы ми-көп ші лік ең бек тер ден елі міз  де гі 
мұнай және газ кен орындары туралы де рек тер  жинап, «Мұ най мен 
газ – Қазақстанның басты шикізат байлығы» тақырыбында ма қа  ла 
дайындаңдар.
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§7. Өнер кә сіп қал дық та ры ның  
 та би ғат апа тын ту ды руы

1. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер.

1. Қал дық, со ның ішін де өнер кә сіп қал дық та ры де ге ні міз не?
2. Өнер кә сіп қал дық та ры ның адам ден сау лы ғы мен та би-

ғат қа зи яны қан дай?

2. Мә тін ді оқып, стилін, құ ры лы мы мен жанр лық ерек ше лік те рін 
тал даң  дар.

Адам ба ла сы ның кез кел ген ша руа шы лық әре ке ті әр түр лі 
қал дық тар мен биос фе ра ны лас тай ды, бұл ха лық тың ден сау-
лы ғы мен өмі рі не, фло ра мен фау на түр ле рі нің қыс қа ру ына 
әкеледі, қор ша ған ор та да ғы те пе-тең дік ке қау іп ту ды ра ды. 
Бірақ кен үй ін ді ле рін, өнер кә сіп қалдықтарын, қо қыс тар ды, 
қа ла ның шөп-ша лам да рын тек қор ша ған ор та ны бұ за тын лас-
та ғыш тар деп са нау ға бол май ды, олар – құн ды ши кі зат көз-
де рі. Же тіл ді ріл ген тех но ло гия ның жоқ ты ғы на бай ла ныс ты 
олар ды өң деп, қажетті өнім алу әзір ше жол ға қой ыл ма ған, 
сон дық тан бұ лар ды сақ тау ға, жоюға, та су ға, кө му ге және т.б. 
жұ мыс тарға көп те ген қа ра жат, энер гия, уа қыт жұм са луда. 

Екін ші рет тік энер го ре су рс тар де ге ні міз – ті ке лей осы өн-
ді ріс өнім де рі нің, қал дық тар дың, жа на ма және ара лық өнім-
дер дің энер ге ти ка лық по тен циал да ры. Екін ші рет тік энер го-
ре  су рс тар ды жү зе ге асы ру жы лу мен энер гия ны үнем деу мен 
қа тар, ат мос фе ра ға бө лі не тін жы лу мөл ше рін азай тып, қор-
ша ған ор та ны қор ғау ға сеп  ті гін ти гі зе ді. Мысалы, Че ре по-
вец ме тал лур гия лық ком би на ты на қа рас ты зау ыт тың жы лу 
электр ор та лы ғын да бар лық қа зан дық екін ші рет тік ре су рс-
тар ды пай да ла ну ар қы лы жұ мыс іс теу де. 

Құс фаб ри ка ла рынан қал дық ретінде шы ғатын құс жүн-
де рі ар зан ши кі зат ре тін де қол  да нылуда, одан жо ға ры са па лы 
мал же мін, яғни құ ра мын да 85%-ке дейін бе ло гі бар ұн алу ға 
болады. Мұн дай өн ді ріс Гер ма ния да жақ сы жол ға қо йыл ған, 
онда 3 т қал дық тан 1,2 т ұн алы на ды. 

Қал дық тар проб ле ма сын шешу қо лы мыз да бар зат тар -
ды ти ім ді пай да ла нуға ті ке лей бай ла ныс ты. Мы са лы, күй іп 
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кет кен лам па лар дан вольф рам алу түк ке тұр май тын іс си яқ-
ты. Жа нып кет кен бір лам поч ка да 10 мг-дай вольф рам бо ла-
ды, ал оның мил лио нын да – 10 кг. Өнер кә сіп те осы қым бат, 
тап шы ме тал дың 10 кг-ын алу үшін воль фра мит пен шее-
лит тің 1 тон наға жуық кө ле мі өң де ле ді, со ны мен қа тар бі раз 
энер гия мөл ше рі жұм са ла ды. Вольф рам ок си ді нің геоло гия-
лық қо ры – 1 млн тонна. Жер ша ры масш та бы мен есеп те ген-
де, ашыл ған қор 50 жыл ға ға на же туі мүм кін. Бұл мә лі мет 
вольф рам қо сы лыс та рын тас тамай, қайта өңдеуге ерек ше кө-
ңіл ау да ру қа жет ті лі гін көр се тіп отыр.

(«Қазақ тілі терминдерінің салалық   
ғылыми түсіндірме сөздігінен»)

Айтыстымеңгеружолдары
Айтыс	өнерінің	бүгінгі	жетістіктері	–	оның	сатиралық	деңгейі	нің	

биік	те	ге	ні,	заман	келбетіндегі	кемшіліктерді	өткір	сынай	білуі,	проб
ле	ма	көте	ру,	ақын	дардың	өзіндік	стилінің	қалыптасуы	т.б.	

«Айтыс	–	еріккеннің	ермегі	емес,	биік	өнер.	Ол	–	сөз	бен	ойдың,	
тапқырлықтың	шыңы.	Сондықтан	да	айтыскерге	терең	бі	лім,	үлкен	
даярлық	керек.	Ақын	тарихты	зерделейді.	Қоғамдық	ой	қа	лып	тас
ты	рады.	Ата	сөзін	жинайды.	Шежіре	ақтарады.	Қазіргі	ақындар	осы	
үрдісті	одан	әрі	дамытып,	халықтық	мәселелерді	көтеруді	айтыстың	
ажырамас	бөлігіне	айналдырды»	(Мырзатай	Жолдас	бе	ков).

Айтыс	–	білімділікпен	бірге	шығармашылықпен	ой	лау	ды	талап	
ететін	 пікірталастың	ең	ерекше	 түрі.	Айтысу	шарттарын	орындау	
үшін	ба	ла	ның	жанжақты	ойлау	дағдысын	дамыту	керек.	Бұл	тұрғыда	
оқушы	сыни	және	логикалық	ойлау	қадамдарын	жақсы	білуі	керек.	
Осы	бағытта	ойлана	білген	оқушы	кез	келген	заттан,	мәліметтен,	
құбылыстан	тың	идея	көре	біледі.	Оны	тапқырлықпен	ұштас	ты	рып,	
ойын	түйіндеп,	ұйқастыра	жеткізеді.	Өлең	жолдарының	мазмұ	нын	
да,	мағынасын	да	үйлестіре	алады.	Ассонанс	пен	алли	те		ра	ция	мүм
кін	дік	терін	де	еркін	кіріктіреді.

Мысалы:	
Достықтың	білсең	бағасын,
Демеуші	тірек	табасың.

Ақыл	мен	білім	бір	болсын,
Арнаға	ұшқыр	ой	толсын	(А.Қасымбек,	Р.Дүйсебаева).
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3. Көр кем де гіш құ рал дар ды ұтым ды қол да нып, «Өнер кә сіп қал дық-
та ры ның кө беюі эко ло гия лық апат па?» та қы ры бын да ке лі су/ке -
ліс  пеу эс се сін жа зың дар.

4. Жұптарыңның жазған эссесіне сыни пікір беріңдер.

5. Үш топқа бөлініп, тап сыр ма ларды орын даң дар.
1-топ. Оқы лым мә ті ні нен ғы лы ми стиль дің бел гі лер ін анық таң дар.

Мә тін нің зерт теу ны са ны  
мен мақсаты

Мә тін нің стиль дік  
ерекшеліктері

2-топ. Өздерің тұратын аймақтардағы өнер кә сіп қал дық та ры ның 
адам ден сау лы ғы мен та би ғат қа тигізіп жатқан зи яны туралы 
ойталқы өткізіңдер. Мәселені шешу жолдарын ұсыныңдар.
3-топ. Үлгіні негізге алып, қайым айтыс (айтыстың бір шумақ өлең-
мен қайырып отыратын шағын түрі) ұйымдастырыңдар.

Бүгінгі болыстар қонағында… Абай Байкөкшені жұрт қа 
елеулі етпек боп, сөзге қатысты:

– Байеке, ендеше, іркілме, шұбыртпа. Мен бірауыз өлең-
нің басын бастайын, соның аяғына болыстар туралы елдің не 
ай та тынын сен қосып жіберші, кәні! – деді. 

Өзі де бөгелместен, қатты дауыстап өлеңдетіп кетті.
Ойпаң жерге қауындап шөп бітеді,
Кей жігітке мал мен бас көп бітеді, –

 деп қалып еді. Жүгініп отырған Байкөкше көтеріле беріп, 
қа ба ғын керіп жіберіп, лезде іле жөнелді:

Кей жігітті пысық деп болыс қойсаң,
Қашан түсіп қалғанша жеп бітеді.

– Міне, ел сөзі! – деп, Тәкежанға қарап, сақылдап күліп 
жіберді. 

(«Абай жолы» роман-эпопеясынан)

6. «Қазіргі айтыс» жинағы нан (құрастырушылар: И.Нұрахметұлы, 
С.Дүй сен ға  зин. – Acтана: «Kүлтегін» баспасы, 2004) ақын  дар дың 
Жер-Ана, туған жер, табиғат тақырыбын көтер  ген ай тыс та -
ры нан үзін ділер жа зың дар. Өздерің де ақындарша ой тол ғап, осы 
та қы рыпта 3–4 шумақ өлең шығарыңдар немесе өз ойларыңды 
8–10 сөйлеммен қоры  тын ды лаң дар.
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 ІІ бө лім ді қо ры тын ды лау ға  
 ар нал ған тест тап сыр ма ла ры

1. Сөй лем нің сти лін ажы ра тың дар. Өзен дер дің нит рат тар мен, 
фос фат тар мен лас та нуы ар ту да. 
A. Көр кем әде би ет сти лі
B. Рес ми іс қа ғаз да р сти лі
C. Пуб ли цис ти ка лық сти ль
D. Ғы лы ми стиль
E. Ауызе кі сөй леу сти лі

2. Айтыс дегеніміз не? 
А. Сөзталас
B. Пі кір талас тың өнер дең гейі не кө те ріл ген ерек ше тү рі
C. Ойталқы
D. Жер дауы
E. Шешендік сөз

3. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойыңдар. Су ды ысы-
рап сыз пай да ла нудың нә ти же сін де Арал те ңі зі нің ... тө мен-
 деп, ... 30–200 км-ге дей ін қу сы рыл ды. 
A. Дең гейі, су ай ды ны
B. Биіктігі, кеңдігі 
C. Көлемі, ені
D. Суы, қамысы
E. Тереңдігі, жалпақтығы

4. Шешендік сөзге қойылатын талаптар:
А. Шытырман оқиғаға құрылуы 
B. Өз пікірінің дұрыстығына көз жет кізуді мақсат етуі
C. Мән ді, ма ғы на лы, маз мұн ды болуы; ұтқыр шешімге, тап қыр 

қисынға, суы рып сал ма лық қа құрылуы 
D. Қарсыластың кемшілігін таба білу 
E. Психологиялық дайындық 

5. Сы ни пікірдің өзіндік ерекшелігі: 
A. Же ке тұл ға ның кез кел ген жағ дай да ғы мә се ле ні зерт  теп, қо -

ры   тып, өз ой ын ер кін жет кі зе алуы
B. Нақты сөзге дайындық
C. Бірнеше адамның жиынтық ойы
D. Терең ойлау
E. Жұ мыс тың қысқаша мазмұны мен өзек тілігін, артық шы-

лы ғы мен кемшілігін көрсету, сыни талдау жасау
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6. Ты ныс бел гі ле рі дұ рыс қой ыл ған сөй лем ді анық таң дар.
A. Арал те ңі зі Қа зақ стан ның ін жу-мар жа ны.
B. Қой науы ба ға лы ба лық тар ға бай, жа ға сы қа мыс ты те ңіз еді.
C. 1960-жыл дар дан бас тап Арал те ңі зін иге ру қол ға алын ды.
D. Ха лық са ны ның, өсуі не орай су ға де ген қа жет ті лік те арт ты.
E. Апат қа ұшы ра ған ға дей ін гі тұз ды лы ғы – 10–12‰ бол ған.

7. Ахмет Байтұрсынұлының сынға берген анықтамасы:
A. Адам ісінен шыққан нәрсені тексеріп, баға беру
B. Шешендік нақыл, мақал, мысал, жұмбақ, жауап
C. Бір адамға арнайы айтылған сәлем, сын, әзіл, бата
D. Күнделікті дай ын дық
E. Те зис

8. Жұрт алдында сөйлеудің дайындық жолдары:
A. Тыңдаушылармен жиі сұхбаттасу
B. Шығармашылығын дамыту
C. Жиналыс, конференция, съездерге көп қатысу
D. Өз бетінше дайындық
E. Психологиялық дайындық, нақты сөзге дайындық, күн де-

лік ті дайындық
9. Төле бидің нақыл сөзін табыңдар.

A. Тату болса, ағайын жақын, 
 Ақылшы болса, апайың жақын. 
B. Ақыл деген – дария, 
 Алдын тоссаң, тоқырар. 
C. Сөз анасы – құлақ, 
 Су анасы – бұлақ, 
 Жол анасы – тұяқ.
D. Шешендіктен не пайда,
 Артында сөзі қалмаса?
 Батырлықтан не пайда,
 Халқына қайран қылмаса?
E. Өсиетке терең бол,
 Өсек сөзге керең бол!

10. Сөй лем нің бе рі лу фор ма сын анық таң дар. Ер кін ді гі ңе қа мыт 
түс се, ел ді гің нен не қай ыр? 
A. Ма қал
B. Мә тел
C. На қыл сөз
D. Проб ле ма лық сұ рақ
E. Сіл те ме



IІІ БӨЛІМ

ҚА ЗІР ГІ ҚО ҒАМ:  
МИГ РА ЦИЯ  
ЖӘ НЕ ЗИЯТ КЕР ЛІК  
МИГ РА ЦИЯ

ШЕ ШЕН ДІК СӨЗ ДЕР

Бұлбөлімдесендер:
•	 қа	зір	гі	қо	ғам	да	ғы	миг	ра	ция	ның	рө	лі	мен	та	ны	сасыңдар;
•	 миг	ра	ция	ның	түр	ле	рін	ажы	ра	та	сыңдар;
•	 зият	кер	лік	миг	ра	ция	ның	ел	өмі	рін	де	гі	ор	нын	та	нып,	бі	ле	сіңдер;
•	 шешендік	сөздердің	жанрлық	түрлерін	(шешендік	арнау,	шешендік	

толғау,	шешендік	дау)	меңгересіңдер;	
•	 ресми	ісқағаздар	стилінің	тілдік	ерекшеліктерін	танып,	құжат	түрлерін	

жазып	үйренесіңдер.

Миг ра ция – проб ле ма емес, бас қа ру ды  
қа жет е те тін про цесс.

Эль хадж Ас Си
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§1. Ха лық тың миграция мә се ле сі

1. Өз бол жам да рың бой ын ша ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер.

1. Миграцияға қа тыс ты қан дай ұғым дар ды бі ле сің дер?
2. Миграция мә се ле сі қан дай се беп тер ге бай ла ныс ты туын-

дай ды?

2. Мәтінді сызбалардағы мәліметтермен қосып, тұтас мәтін тү рін де 
оқың  дар. Бұл мәселенің өзектілігінің себебін түсіндіріңдер.

Миг ра ция (лат. migratio – «кө ші-қон», «қо ныс ау да-
ру») – адам  дар дың қан дай да бір ау мақ тың шека ра сы нан 
өтіп, ұзақ уа қыт қа не ме се бір жо ла та қо ныс те бу про це сі. Осы 
не  гіз  де ха лық а ра  лық жә не іш кі миг ра ция анық талады. Ішкі 
миграция ел хал қы ның жал пы са нын өз ге рт пей ді, ал ха лық-
а ра  лық миграция әлем ел де рін де гі ха лық са ны ның өз ге руі не 
әке ле  ді, кө бі не аза мат тық ты өз гер ту орын ала ды. 

Қайтып оралмайтын 
миграция

Қайтып оралатын 
миграция

Іш кі миграция

Эмиг ра ция

Им миг ра ция

Ұзақмер зім ді миграция

Мез гіл дік миграция

Үз дік-соз дық миграция

Ау ық-ау ық миграция

Мерзімдік белгілеріне қарай

ЗаңсызЕрікті Мәжбүрлі

Миграция түрлері
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Эт ни ка-
лық

Эко но-
ми ка лық

Әлеу-
мет тік

Әс ке ри Мә де ни Сая си Ді ни

Көшіп-қону себептеріне қарай

Миграция же ке ле ген ел дер дің, ай мақ тар  дың жә не жал пы 
әлем нің эко но ми ка лық-де мог ра фия лық да  муы  на әсер ете ді.

(«Эко но ми ка лық тер мин дер сөз ді гі нен»)

Сөзталас
Сөз	талас	–	қандай	да	бір	мәселені	көпшілік	ара	сын	да	талқылау.	

Сөзталас	баяндамаларды	талқылағанда,	хабарлама	лар	жасағанда,	
жиналыстар	мен	конференцияларда,	сондайақ	сотта	орын	алады.	
Ал	кейде	күнделікті	өмірде,	мысалы,	қо	ғам	дық	жүк	те	ме	жұ	мыс	(спорт	
сай	ысы,	га	зет	шы	ға	ру,	ме	ре	ке	ні	ұй	ым	дас	ты	ру	т.б.)	ба	ры	сын	да	орын	
алып,	 жо	ға	ры	 дең	гей	де	 бол	ма	са	 да,	 өзін	дік	 пі	кір			лерін	 та	нытуға	
мүмкіндік	 береді.	Сондықтан	 сөзталас	жос	пар	сыз	 түр	де	 ке	нет	тен	
жү	зе	ге	асып	жа	туы	мүм	кін.	Ту	ысту	ған	дар	дың,	от	ба	сы	мү	ше	ле	рі	нің,	
көр	ші	лер	дің,	қыз	мет	тес	тер	дің,	кез	дей	соқ	адам	дар	дың	дау	лы	сөз	де	рі	
де	сөз	талас	қа	жа	та	ды.

	Мақ	са	ты	 Ке	нет	тен	ту	ын	да	ған	жағ	дай	да	қар	сы	лас	қа	той	та	рыс	
бе	ру.	Көбіне	әзі	лі	жа	рас	қан	ағай	ын,	досжа	ран,	көр	ші
қо	лаң,	қыз	мет	тес	тер	ара	сын	да	кө	рі	ніс	бе	ре	ді.

Ерек	ше	лі	гі	 	Күт	пе	ген	жер	ден	өріс	 алуы	мүм	кін.	Су	ырып	са	лып	
ай	ту,	тап	қыр	лық	та	ны	ту.	Қар	сы	лас	тың	осал	тұ	сын	дәл	
та	бу,	әде	мі,	ше	бер	иі	рім	мен	той	та	рыс	бе	ру.

Мә	де	ние	ті Дө	ре	кі	лік	ке	 бой	 ал	дыр	мау.	 Уа	қы	тын	да	 де	реу	жа
у	ап	 бе	ру.	Шым	шы	ма,	 әзіл	 сөз	ді	 тү	сі	не	 қа	был	дау.	
Мәдениетсіз	 әрекеттерді	 (	дау	ыс	 кө	те	ру,	 құ	шақ	тау,	
қа	ғып	жі	бе	ру,	көз,	қол	қи	мыл	да	рын	орын	сыз	қол	да
ну	т.б.)	шек	теу,	әзіл	сөз	ге	не	гіз	дел	ген	сөз	орам	да	рын	
орын	ды	пай	да	ла	ну.

3. Билердің «Бақ дегеніміз не? Байлық де ге ні міз не? Бала дегеніміз 
не?» деген сұрағына Төле бидің берген жа уа бын (96-бет) оқып, 
сөзта лас қа жататынын дәлелдеңдер.
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4. Әлем нің эко но ми ка лық-де мог ра фия лық да  муы  на миграцияның 
тигізетін әсері туралы сөзталас өткізіңдер. 

5. Аудио жаз ба дан (04. mp3) «Миг ра ция мә се ле ле рі бойын ша ха  лық-
ара лық ұй ым» мә ті нін тың дап, тал қы лау сұ рақ та рын құ рас ты-
рың дар. Кө те ріл ген мә се ле ні сы ни тұр ғы да ба ға лаң дар.

Шешендіксөздіңжанрлықтүрлері.
Шешендікарнау

Шешендік	 сөздер	жанрлық	мазмұнына	 қарай:	шешендік	 арнау,	
шешендік	тол	ғау,	шешендік	дау	деп	үшке	бөлінеді.
1.	Шешендік	арнау	–	бір	адамға	арнайы	айтылған	сәлем,	сын,	әзіл,	

бата.
2.	Шешендік	толғау	–	шешендік	нақыл,	мақал,	мысал,	жұмбақ,	жауап.
3.	Шешендік	дау	–	ру	ара	лық	немесе	еларалық	қылмыстық,	азамат	тық	

іс	тер	ді	шешу	бары	сын	да	айтылатын	шешендік	сөздер.	
Шешендік	арнау	бата,	тілек,	әзілсын,	көңіл	айту,	естірту	т.б.	нұс

қа	лардан	тұрады.	Мысалы,	Төле	бидің	Жетес	балаға	берген	батасы	
шешендік	арнауға	жатады.

Тоғыз	жасар	Жетес:	«О,	баба!	Ат	берсең	өліп	қалады,	тон	берсең	
тозып	қалады.	Аттонға	бергісіз,	өлмейтін,	өшпейтін,	өмірі	естен	кет
пейтін	бір	өсиет	айтсаңыз!	Соған	ризамын»,	–	депті.	Сонда	тоқсан	да	ғы	
Төле	би	былай	бата	бер	ген	екен:

Бір	үй	дің	ба	ла	сы	бол	ма,
Көп	үй	дің	са	на	сы	бол.
Бір	ел	дің	ата	сы	бол	ма,
Бар	ел	дің	да	на	сы	бол.
Бір	тон	ның	жа	ға	сы	бол	ма,
Көп	қол	дың	аға	сы	бол.
Ақ	ты	ақ	деп	ба	ға	ла,
Қа	ра	ны	қа	ра	деп	қа	ра	ла.
Өзе	гің	тал	са,	өзен	бой	ын	жа	ға	ла,
Ба	сы	ңа	іс	түс	се,	көп	ші	лік	ті	са	ға	ла.
Өзі	ңеөзің	кә	міл	бол,
Хал	қы	ңа	әділ	бол,
Жауыңа	қа	тал	бол,
До	сы	ңа	адал	бол.
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6. Мәтінді оқып, шешендік арнаудың қай түрі екенін анықтаңдар. 
Шешендік сөзді талдаңдар.

Шешендік сөз қан дай 
жағдайда туған?

Шешендік сөздің 
көтерген тақырыбы

Шешендік сөздің 
тәрбиелік мәні

Жанқұтты он жеті жасында әкесінің айтуымен Сары елі-
нің беделді биі Шабанбайға бата алуға барады. Жанқұт ты -
ның жайын сұрап білгеннен кейін:

– Шырағым, дүниеде не адал, әлемде не мықты? – деп 
сұрайды.

Сонда Жанқұтты:
Адал болсаң, судай бол:
Су арамды кетіреді.
Мықты болсаң жердей бол:
Жер жаһанды көтереді, – 

 деп жауап береді. Жігіттің жауабына риза болған Шабанбай 
би Жанқұттыны бірнеше күн қонақ етіп, кетерінде:

Аллаңа жағам десең, азанды бол,
Ағайынға жағам десең, қазанды бол,
Халқыңа жағам десең, әділ бол.
Судай таза бол,
Жердей берік бол.
Өмірің ұзақ болсын,
Сөзің халқыңа қуат болсын! –

деп, батасын беріп аттандырған екен. 
(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

 Эмиграция – көшіп кету
 Иммиграция – көшіп келу
 Реэ миг ра ция – кө шіп кет кен дер дің қай та ора луы.
 Ре пат риа ция – әс ке ри тұт қын дар ды, бос қын дар ды, эми-

грант тар ды ту ған елі не қай та ру.
(«Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінен»)

7. Екі тапсырманың бірін орындаң дар.
1. Еліміздегі миг ра ция мәселесі жө нін де ғы лы ми стиль де ма қа ла 

жа зың дар.
2. Қосымша әдебиеттерден шешендік арнаудың түрлеріне мы сал-

дар келтіріп, талдаңдар. 
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§2. Әлем жә не Қа зақ стан да ғы 
 миг ра ция

1. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе ріп, оқылым мәтінімен салыс ты-
рың дар.

1. Әлем дік миг ра ция де ге ні міз не?
2. Заң ды жә не заң сыз миграция мә се ле сі ту ра лы қан дай мә -

лі  мет бі ле сің дер?

2. Мә тін ді оқып, құрылымы мен рәсімделуін, жанрлық ерекшелік-
те рін талдаң дар.

Заң сыз миграция мә се ле сі – дү ниежү зін алаң да тып отыр-
 ған маңызды мә  се ле. «Daily Express» тіл ші ле рі нің мә лі ме-
тін ше, Ұлы бри та   ния  да ту рис тер дің тәр тіп бұ зуы жиіле ген, 
ше тел аза мат та ры жа са ған қыл мыс са ны был тыр ғы дан 
16%-ке арт қан. Жер гі лік ті по ли ция қыз мет кер ле рі нің ай -
туын ша, миг рант тар жиі қыл мыс жа сай ды. Жал пы ал ған да, 
бұл мем ле кет те үш ми нут сай ын өз ге ұлт өкі лі қа мау ға алы-
на ды. Лон дон да, ста тис ти ка бо йын ша, әр бір үшін ші мигрант 
тәр тіп бұ за ды. Сол се беп ті ел де кри ми нал ды ту ризм өр шіп 
тұр. Еуропада Бал қан же рі нің аза мат та ры құ қық бұ зу шы-
лар дың ал дын бас тап тұр. 

Заң сыз миг ра ция біздің елімізде де әлі күн ге дей ін ше ші-
 мін тап па ған мә се ле болып са на ла ды. Заң сыз миг рант тар  
санының ар туы қыл мыс тың өсуі не жә не сая си тұ рақ ты лық-
 тың бұ зы луы на әкеледі. Мә се лен, осы жыл дың ор та сын да 
елорда да же дел ал дын алу ша ра ла ры жүр гі зі ліп, кө ші-қон 
заң на ма сын бұз ған 1033 миг рант анық тал ды. Ал ма ты да да 
осы ған ұқ сас іс пен мың да ған миг рант тір кел ген. Қа зір дің 
өзін де із деу са лын ған аза мат тар мен біз ге бей мә лім қыл-
мыс тық жайт тар бар шы лық. Қа зақ стан дағы жұ мыс кү ші  нің 
бі раз бө лі гін заң сыз миг рант тар құрай ды. Олар дың ара сын да 
мау сым дық жұ мыс тар ды іс тейт ін адам дар ба сым. 

Қа зақ стан да ғы кри ми нал дың өр  шуі  не ше  тел дік жұ мыс 
кү ші санының ар туы се беп бол уы мүм кін. Егер заң сыз іс-әре-
кет терге, тәр тіп бұ зу шы лар  ға тиісті ша ра  лар қол да ныл ма са, 
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ұлт тық қау іп сіз дік құл  ды  рай ды. Он дай жағ дай да елімізде 
кри ми нал ды ор та  ның пай да бол ма сы на кім ке піл?!

(Дайындаған Арай Жұматай)

Шешендіктолғау
Ше	шен	нің	жан	дү	ние	сін	де	гі	шы	мыр	ла	ған	 тол	ға	ныс	 тол	қын	да	ры	

тың	да	ған	жан	ға	әсер	ете	тін	тол	ғау	күй	ін	де	өрі	ле	ді.
Толғау	–	шешеннің	ішкі	толғанысы.	Ол	өмір,	дү	ние	сыры,	адамдар	

қатынаcының	түйінін	шешу	т.б.	күрделі	мәселелерге	ар		на		ла	ды.	Толғау	
өлеңмен,	жырмен	айтылады.	Бише	шен		дер	–	тек	жұрт	алдына	шығып,	
уағыз	айтушы	немесе	әдемі,	жү	йе	лі	 сөйлеуге	үйретуші	 ғана	емес,	
таным	сыр	ларын	шешуші,	та	ғы	лым	мәнін	жеткізуші	де.

Толғаулардың	 көп	 көтеретін	 тақырыбы	–	ел,	жер,	 ұлт	 тағдыры.	
Тол	ғау	ға	насихат,	өсиет,	қоғамдықәлеуметтік	жайға	алаңдаушы	лық,	
сая	сатқа	күмән,	философиялық	талдау	тән.

Толғаудың	нақыл,	мақалмәтел,	басқа	шешендік	сөзден	айыр	ма
шы	лығы	–	белгілі	бір	мақам	мен,	ас	пап	тың	сүйемелдеуімен	ай	ты	луы.

3. Мәтінді оқып, шешендік толғаудың тақырыбын анықтаңдар. 

Әділ бидің алдынан іс кетпейді, 
Жәбірлікті бекерге істетпейді. 
Ердің құнын екі ауыз сөзбен шешіп, 
Абыройын кісінің еш төкпейді. 
Қылар жақсы түймеден түйедейді. 
Жөнін тауып, әр істі жүйелейді. 
Жаман болса төреңіз, ептей алмай, 
Ақ ісіңді қаралап, күйелейді. 
Дұшпандарды әділ би дос қылады, 
Жаман би дауыңа дау қостырады. 
Бұл бір мақал: киікті ата алмаған 
Атамын деп киікті бостырады. 
Жақсы менен жаманның нарқы басқа,
Айта берсең, бірталай сөз болады.

(Байжігіт би) 

4. Қо сым ша ре су рс тар дан Бөлтірік шешеннің толғауларын тауып, 
көтерген тақырыбын, тәрбиелік мәнін талдаңдар.
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Ресмиісқағаздарстилі
Стиль	дің	бұл	тү	рі	құ	қық	тық	қа	рымқа	ты	нас,	әкім	ші	лік	са	ла	сын	да,	

кең	се	қыз	ме	тін	де	қол	да	ны	ла	ды.	Ар	найы	орын	дар	да	ал	ды	н	а	ла	да
йын	дал	ған	үл	гі	ле	рі	де	бо	ла	ды.

Ресми	іс	қа	ғаз	да	рдың	мы	на	дай	түр	ле	рі	бар:
1.	 Ме	ке	ме	лер	дің,	ұй	ым	дар	дың	ісін,	қыз	ме	тін	үй	лес	ті	ре	тін	құ	жат	тар:	

бұй	рық,	ере	же,	нұс	қау,	хат	та	ма,	ха	бар	лан	ды	ру	т.б.
2.	 Ме	ке	ме	лер	дің	өза	ра	қа	рымқа	ты	на	сын	үй	лес	ті	ре	тін	құ	жат	тар:	 іс	

хат	та	ры,	қа	ты	нас	қа	ғаз	да	ры,	ке	лі	сім	дер,	ша	ғым	дар	т.б.
3.	Же	ке	адам	дар	дың	өза	ра	алысбе	рі	сін,	 іскерлік	ке	лі	сім	де	рін	рет

тей	тін	құ	жат	тар:	өмірбаян,	түйіндеме,	келісімшарт,	се	нім	хат,	тіл	хат,	
қол	хат	т.б.
Іс	қа	ғаз	да	р	қа	лып	тас	қан	үл	гі	де,	ба	ян	дау	тү	рін	де	жа	зы	лады.	Сөй

лем	де	рі	 тия	нақ	ты,	 ой	 аяқ	тал	ған	 бо	лып	 ке	ле	ді.	Маз	мұ	ны	екіұш	ты	
бол	май	ды,	дәл,	 анық	жа	зы	ла	ды,	 көбінесе	 тап	сыр	ма	беру,	 бұй	ыру	
ың	ғай	ын	да	 бо	ла	ды.	 Тұ	жы	рым	ды	лық	ты,	 нақ	ты	лық	ты	біл	ді	ру	 үшін,	
сөй	лемдері	нің	ба	ян	дау	ышы	ырық	сыз	етіс	тү	рін	де	ке	ле	ді.	Мы	са	лы:	
орын дал ды, орын дал сын	т.б.

Құ	жат	тар	ды	жа	зу	да	мем	ле	кет	дай	ын	да	ған	ар	нау	лы	нұс	қау	бас
шы	лық	қа	алы	на	ды.

Ресмиісқағаздарстилі

Мақсаты Қолданылу
аясы

Стильдік
сипаты

Тілдікамал-
тәсілдері

Ха	бар	лау,	ақ	па
рат,	 анық	мә	лі
мет	бе	ру.

Іс	қа	ғаз	дарда,	
нұс		қау	 хат	тар
да,	 кең	се	жә	не	
же	ке	қыз	мет	құ
жат	та	рын	да.

	Рес	ми,	 ақ	па
рат			тық,	есеп	тік,	
дәл,	нақ	ты.

Кі	та	би,	рес	ми	сөз
дер	мен	тір	кес	тер,	
ха	бар	лы	 сөй	лем
дер,	дай	ын	тір	кес
тер,	тер	мин	дер.

5. Же ке адам дар дың өза ра алыс-бе рі сін, іс   кер    лік ке  лі  сім де рін рет-
тей тін құ жат тардың 10-сыныпта өткен жа   зы лу үлгілерін еске тү сі-
ріңдер. Үш топқа бөлініп, өтініш, түйіндеме, өмір   баян жазыңдар.

6. Ғы лы ми стиль дің тіл дік құ рал дар ын қол да нып, «РАФТ» страте-
гия  сымен миграциялық полиция қызметкерінен «Дү ние жү зі-
 лік миг ра ция: се беп те рі мен сал да ры» та қы ры бын да ин тер вью 
алың дар.
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§3. Зияткерлік миг ра ция

1. Екі топ қа бөлініп, сұрақтарға жауап беріңдер. Жауаптарыңды 
ал мас ты рыңдар. Дау ыс тап оқып, бі р-бі ріңді то лық ты рыңдар.

1. Жа һан да ну про це сі на рық та ғы бі лік ті ма ман дар дың ми  -
гра ция сы на қа лай әсер ету де?

2. Қа зір гі таң да қай ма ман дық ие ле рі миг ра ция ға ұшы-
рау да?

2. Мә тін ді оқып, бе ріл ген мә лі мет тер ді са лыс ты ра тал даң дар. Не гіз гі 
үр діс тер ді сыз ба арқылы көр се тің дер.

Жаһандану процесінде 
бәсекелестік тудыратын 

мамандықтар

Жа һан да ну про це сінде бі лік ті ма ман дар ға қол жет кі зу -
дегі бә се ке лес тіктен зияткерлік миграция (маман ның белгілі 
бір себептерге байланысты басқа мемлекетке қоныс аударуы) 
туындады. Ана ғұр лым «өтім ді» ма ман дық тар дың қа та ры-
на ме ди ци на қыз мет кер ле рін жат қы зу ға бо ла ды. Ден сау лық 
сақ тау са ла сын да дә рі гер лер, мед би ке лер жә не кіші медици-
налық қызметкерлер ман сап қа же ту жә не жа ңа мүм кіндік-
тер ді із деу мақ са тын да миг ра ция мүм кін дік те рін пай да ла ну-
ға ты ры са ды. Соң ғы жыл да ры мұн дай миг ра ция дең гейі ай-
тар лық тай өсіп ке ле ді. 

Әлем дік ден сау лық сақ тау жүй есін де дә рі гер лер мен ха-
лық тың са ны жа ғы нан тең ге рім сіз дік ай қын кө рі ніс та бу да. 
Ал ме ди ци на қыз мет кер ле рі нің миг ра ция сы осы сан дық айыр-
ма шы лық ты одан әрі өр ші те ді. Та бы сы жо ға ры ел дер де ме ди-
ци на лық қыз мет кер лер ге де ген сұ ра ныс үне мі өсіп оты ра ды.

Ме ди ци на лық қыз мет кер лер дің миг ра ция лық үр ді сі не 
сәй кес, ел дер не гіз гі екі топ қа бө лі не ді: бас тап қы не ме се ту-
ды ру шы (до нор) ел дер жә не қа был дау шы (ре ци пиент) ел дер. 
Бас тап қы ел дер ма ман дар да йын дау ды жү зе ге асы ра ды. Ал 
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қа был дау шы ел дер ден сау лық сақ тау са ла сын да ғы қыз мет-
кер ле рін ла йық ты жа ла қымен жә не ең бек шарт та ры мен қам-
та ма сыз ете ді, өтем  а қы жүй есін әзір лей ді. 

Еуро па ел дерінде соң ғы 30 жыл да ден сау  лық сақ тау са ла-
сын да ғы миг рант-қыз мет кер лер дің са ны әр жыл са йын 5%-
ке өсіп отыр ған. 

Қа зір  әлем де ме ди ци на лық қыз мет кер лер дің тап шы лы ғы 
бай қал ады. Әлем дік ең бек на ры ғын да жал пы ме ди ци на лық 
қызметкерлер құрамының тап шы лы ғы 4,3 млн адам ды құ-
рай ды. Ме ди ци на лық қыз мет кер лер дің 86%-і АҚШ, Ка на да, 
Ұлыб ри та ния, Гер ма ния, Аус тра  лия си яқ ты ірі бес ел де жұ-
мыс ат қа рып жүр, ал әлем нің 57 елін де қыз мет кер лер дің же-
тіс пейтінді гі анықталды.

Ден сау лық сақ тау са ла сын да ғы миг ра ция ның не гіз гі ба-
ғы ты – Гер ма ния жә не Ұлыб ри та ния. Мұн да миг рант тар дың 
кейбірі мем ле кет тік құ ры лым дар да, яғ ни ем ха на лар да еңбек 
етсе, кей жағдайларда нау қас тар дың үй і не ба рып та жұ мыс 
жа сауы на ту ра ке ле ді.

Миг ра ция лық сая сат тағы ма ңыз ды ба ғыт – миг рант-қыз-
мет кер лер дің құ қық та рын ес ке ру. 

(Ләззат Спан құ ло ваның  
«Әлемде төрт миллионнан астам медицина 

 маманы жетіспейді» мақаласынан)

3. Білікті мамандардың шетелге кетуін азай ту үшін қандай шаралар 
жасалуы керек? Үлгіні жал ғас тырып, сөзталас өткізіңдер. Өз 
ойларыңды ортаға салып, пікір таластырыңдар.

Үлгі:

Зияткерлік миграцияны азайту жолдары:
1) талантты жас мамандарды әртүрлі грант тар мен мара пат-
тар арқылы қызықтыру қажет…

4. Сөзталастан түйген ойларыңды қорытындылап, мәтін жа зың дар. 
Жұптарыңмен алмасып, бір-біріңнің жазба жұмыстарыңа тү зе ту 
ен гі зіп, редак ция лаң  дар.
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5. Берілген үлгілерді негізге алып, ісқағаздардың бірнешеуін жа зың -
 дар. Ережеде аталған ісқағаздардың тағы қай түрінің жазылу үл гі-
 сін білесіңдер?

Үл гі: 

Сенімхат
Мен,	 Гүл	жан	 Сма	ғұл	қы	зы,	 (төл	құ	жат	 №000000000)	 інім	 Әс	кер	

Сма	ғұ	лұлы	на		«Та	бу	рет»	фир	ма	сы	ның	есеп	ші	сі	нен	мау	сым	айы	үшін	
ти	іс	ті	жа	ла	қым	ды	алу	жө	нін	де	се	нім	хат	бер	дім.	

Гүл	жан	Сма	ғұл	қы	зы
18.08.2019	жыл

Қолхат
Мен,	Әс	кер	Сма	ғұ	лұлы,	(төл	құ	жат	№000000000)	«Та	лас»	фир	ма

сы	нан	мы	на	 құ	ры	лыс	ас	пап	та	рын	 уа	қыт	ша	пай	да	ла	ну	 үшін	 ал	дым:	
бе	то	на	ра	лас	тыр	ғыш,	сы	лақ	шы	қа	лақ,	са	ты.	Ас	пап	тар	ды	бү	тін	күй	ін	де	
01.08.2019	 жы	лы	 қай	та	ра	мын.	 Жа	рам	сыз	 бол	ған	 жағ	дай	да	 ба	зар	
нар	қы	мен	құ	ны	н	тө	лей	мін.

Әс	кер	Сма	ғұ	лұлы		
01.05.2019	жыл

Сұраныс
20.10.2020	жыл																																																						Алматы	қаласы

«Сая	хат»	ту	рис	тік	фир	ма	сы	ның 
	директоры	Е.Кендебайқызына

№189	мек	теп	тің	10сы	нып	оқу	шы	ла	рын	Жам	был	ақын	ның	музе
й	іне	апару	үшін,	кө	лік	пен	қам	та	ма	сыз	етуді	және	жол	са	пар	ға	мә	лі	мет	
бе	ре	тін	ма	ман	ды	қо	сып	бе	руіңізді	сұ	рай	мын.	

Мек	теп	ди	рек	то	ры																												Н.Әбіл	таев	
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6. Ғылыми стильге тән тілдік құралдарды қолданып, «РАФТ» стра-
те гия сымен Сыртқы істер министрлігі қызметке рі   нен зияткер лік 
миграция ту ралы алатын интервьюдің мәтінін да   йын даң  дар.

Үлгі:

– Сәлеметсіз бе! Сізден мамандар миграциясы туралы ақпарат 
алғымыз келеді. Қазіргі кезде қай мамандықтар сұранысқа ие бо-
лып отыр?
– Қайырлы күн! Бүгінде әлемнің барлық елі үшін зияткерлік мигра-
ция мәселе сі өте өзекті. Жаһандық процестің субъектісі ретінде 
Қазақ стан да аталған түйткілден тыс қала алмайды. Қазіргі 
таң да білімді жастарымыздың шетелге бет бұру процесі күн са-
нап артуда…

7. Мақал-мәтелдер туралы өзін дік тұ жы рым жа саң дар. Инто на ция ны 
(әуен, әуез, тембр, қарқын, кідіріс) сөй леу мә не рі не сай қол да нып, 
сұхбаттасыңдар.

• Өз ге ел де сұл тан бол ған ша, 
 Өз елің де ұл тан бол.
• Ер ден ай ырыл ған көм ген ше жы лай ды,
 Ел ден ай ырыл ған өл ген ше жы лай ды.
• Аққу көлін аңсайды, 
 Адам туған жерін аңсайды.
• Туған жердің қадірін, шетте жүрсең, білерсің.
• Басқа жердің отынан туған жердің түтіні артық.
• Отансыз адам – ормансыз бұлбұл.
• Туған жер – тұғырың,
 Туған ел – қыдырың.

8. БАҚ пен қосымша ресурстарда жа зыл ған ақ па рат ты пай да ла нып, 
елі міз де гі ма ман дар дың миг ра ция сы ту ра лы диаг рам ма құ рас ты-
рың дар. Соң ғы бес жыл көр сет кіш те рін са лыс ты ра тал даң дар.
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§4. Іш кі миг ра ция

1.  Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер.

1. Ха лық тың қо ныс ау да ру ының қан дай се беп те рін бі ле сің  дер?
2. Соң ғы жыл да ры елі міз де іш кі миг ра ция ны жү зе ге асы-

ру да қан дай бағ дар ла ма лар қа был дан ды?

2. Мә тін де гі не гіз гі ой ды анық тап, бе ріл ген мә лі мет тер ді өң деп, 
то лық ты рың дар.

Оңтүстіктенсолтүстіккеқонысаудару
Ел үкі ме ті 2013 жы лы қа был да ған «Жұ мыс пен қам-

ту-2020» бағ дар ла ма сын да жұ мыс кү ші не тап шы ай мақ тар ға 
хал қы ты ғыз ор на лас қан өңір лер ден ең бек ке қа бі лет ті от ба-
сы лар ды кө ші ру ту ра лы ай тыл ған. Нә ти же сін де оң түс тік тен 
сол түс тік ке көш тү зе ген дер дің са ны ар тып ке ле ді. Елі міз дің 
Қо ста най, Пав ло дар, Сол түс тік Қа зақ стан, Шы ғыс Қа зақ-
стан об лыс та ры нан кел ген де ле га ция ның қа ты суы мен Мақ-
та рал мен Са рыағаш ау дан да рын да жұ мыс сыз дар ға ар нал ған 
«Өңір ара лық бос жұ мыс орын да ры жәр мең ке сі нің» ұй ым дас-
ты ры луы да бағ дар ла ма шең бе рін де жү зе ге асу да.

Зерт теу нә ти же сі бой ын ша, қа зір ден бас тап ха лық тың 
ор на ла су ын да дис ба ланс бар. Ха лық тың 38%-і оң түс тік 
өңір лер де қо ныс тан ған. Ал Қа зақ стан ның сол түс тік ай мақ-
та рын да ғы ха лық са ны 17%-ті құ рай ды. Егер мұн дай үр діс 
жал ға са бе ре тін бол са, 2050 жыл ға та ман оң түс тік хал қы ның 
са ны 5,2 млн адам ға же те ді. Бұл – сол түс тік те гі тұр ғын дар 
са ны нан 4 есе көп бо ла ды де ген сөз.

Ең бек жә не ха лық ты әлеу ме ттік қор ғау ми ни ст рлі гі 
соң ғы 10 жыл да ғы іш кі миг ра ция ға тал дау жүр гі зіп, нә ти же-
сін де Түр кіс тан, Жам был, Маң ғыс тау жә не Ал ма ты об лы сы 
тұр ғын да ры ның бір бө лі гін Шы ғыс Қа зақ стан, Сол түс тік 
Қа зақ стан, Пав ло дар жә не Қо ста най об лы стары на кө ші ру ді 
арт ты ру қа жет ті гін анық та ған. Ай та ке ту ке рек, «Жұ мыс пен 
қам ту» бағ дар ла ма сын іс ке қос қан нан бе рі 19 мың адам сол-
түс тік өңір ге қо ныс ау дар ған. Олар ға жо ба ая сын да бар лы ғы 
5,4 мың қыз мет тік пә тер мен жа тақ ха на дан бөл ме бе ріл ді. 

(Динара Мыңжасарқызы)
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3. Үш топқа бөлініп, тап сыр ма ларды орын даң дар.
1-топ. Өлеңді негізге алып, ауылдан қалаға жаппай көшу процесі-
нің ел экономикасына әсері туралы сөзталас өткізіңдер.  

Сен де кеттің,
Мен де кеттім,
Ол да кетті ауылдан.
Осынымыз ұят болды-ау, 
Ұят болды-ау қауымнан!..
Момын жұрттың арқа сүйер
Азаматы біз едік.
Тұлпарлардан, тұғырлардан
Қалған бір-бір із едік.
Біз де кеттік,
Басқа жаққа бетімізді түзедік…
Жеке-жеке бақыт іздеп,
Жеке өмір түзедік.
Жетер енді!..
Туған жердің топырағына тізе бүк!

(Мұқағали Мақатаев)

2-топ. Кім ді қа зір гі за ман ның ше ше ні деп са най сың дар? Сол тұл-
ға ның бой ын да ғы ше шен ге тән қа си ет тер ді графиктік мәтінге топ-
тас ты рып, 4–5 сөйлеммен тұжырым жасаңдар.

Шешенге тән қасиеттер

3-топ. Іш кі миграция мә се ле сі не қа тыс ты тол ты ры ла тын іс қа ғаз-
дар дың үл гі ле рін тау ып, жа зың дар.

4. Аудио жаз ба дан (05. mp3) «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ми гра -
ция лық сая сат тың кей бір мә се ле ле рі» мә ті нін тың дап, терминдер 
мен ұғымдарға, тілдік оралымдарға түсіндірме (комментарий) 
беріп, кестені толтырың  дар.

Терминдер мен ұғымдар,  
тілдік оралымдар

Түсіндірме  
(комментарий)
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Шешендікдау
Егес	кен	ді	бі	тіс	ті	ріп,	дау	ды	шие	ле	ніс	тір	мей	ше	шу	ді	көз	дей	тін,	ел

дік	тің	ір	ге	сін	бе	кі	те	тін	сөз	ай	ту	–	да	рия	ой	лы	да	на	ға,	ке	мел	ой	лы	ке
мең	гер	ге	тән	қа	си	ет.	Ше	шен	дік	дау	–	әлеу	мет	тіктұр	мыс	тық	өмір	де	гі	
шие	ле	ніс	ті	жағ	дай	да	ай	тыл	ған	жүй	елі	уәж,	ұт	қыр	ой,	тап	қыр	ше	шім	ге	
құ	ры	ла	тын	ше	шен	дік	 сөз	үл	гі	ле	рі.	Қа	зақ	 қо	ға	мын	да	дау	лы	мә	се	ле	
орын	ал	ған	түр	лі	жағ	дай	да	ше	шім	та	бу	ға	бағ	дар	бе	ре	тін,	әді	лет	заң
ды	лық	та	ры	на	не	гіз	дел	ген	тұ	жы	рым	ды	ой	лар.	Ше	шен	дік	дау	маз	мұ
ны	на	қа	рай	бес	түр	ге	бө	лі	не	ді:	жер	дауы,	же	сір	дауы,	құн	дауы,	мал	
дауы,	арна	мыс	дауы.

Билер	дауды	шешу	барысында	екі	жақ	тың	да	сұ	рақталап	та	ры	н	
қанағаттандыра	отырып,	мәм	іле	ге	ке	лу	мүм	кін	дік	те	рін	қа	рас	ты	ра	ды.	
Қа	зақ	 да	ла	сын	да	 дау	лы	мә	се	ле	лер	ді	ше	шу		жау	ап	кер	ші	лі	гін	 қара	
қылды	қақ	жарған	әділ	билерге,	от	ау	ыз	ды,	орақ	тіл	ді	ше	шен	дер	ге	
жүк	теп	отыр	ған.

Ше	шен	дік	дауға	қой	ыла	тын	талап	тар:
1)	ай	ты	лар	ой	дың	маз	мұн	те	рең	ді	гі,	мән	ді	лі	гі	бас	ты	орын	да	бо	луы;	
2)	 көр	кем	де	гіш	құ	рал	дар	мен	амалтә	сіл	дер	ді	ұтым	ды	пай	да	ла	ну;
3)	ой	шын	дық	пен	ас	тас	қан,	дә	лел	ді	және	ше	шен	нің	же	ке	сти	лін	де	

та	ны	та	тын	бо	луы	тиіс.

5. Мәтінді оқып, шешендік даудың қай түрі екенін анықтаңдар. 
Ше шен дік сөзді талдаңдар.

Шешендік сөз қан дай 
жағдайда туған?

Шешендік сөздің 
көтерген тақырыбы

Шешендік сөздің 
тәрбиелік мәні

Қазыбектіңатдауыншешуі
Бір үл кен ас бо лып, сол ас та бәй ге ге шап қан қан ша ма 

ат тың ал ды нан бір қа ра жал құ ла же ке-да ра озып ке ліп ті. 
Ас қа жи нал ған топ тың іші нен бір адам:

– Мы нау – ме нің тай кү нін де жо ға лт қан атым, – деп, ат  тың 
шыл бы ры на жар ма са ды. Ат ты қо сып отыр ған ие сі:

– Жоқ, бұл – жа ла, өзім нің кер бием нен ту ған қолту ма 
ма лым, – дей ді. 

Көп ші лік екі жа ғы на да «се ні кі жөн» деп ай та ал май, 
Қа зы бек тің әке сі Кел ді бек би ге ке ле ді. Екі дау гер дің сө зін 
тың да ған Кел ді бек те «ат се ні кі» деп ке сіп ай та ал май, дағ-
да рып оты рып қа ла ды. 
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Же ті жа сар Қа зы бек:
– Сен қа лай мал та ны ғыш бо лып ал дың? – деп дау гер-

лер дің бі рі не сұ рақ қоя ды.
– Мен ене сін көр сем, одан ту ған тө лін, тө лін көр сем, ене сін 

жа за бас пай та ни мын, – деп жау ап бе ре ді атын тай кү нін де 
жо ға лт қан адам. 

Сон да Қа зы бек ат ты бәй ге ге қос қан адам ға:
– Қа не, сіз қа лай мал та нисыз? – дей ді.
– Мен ене сін бір көр сем, ол құлындағаннан кейін, құлын-

 ның сол бие ден ту ға нын бұл жыт пай та ни мын, – дей ді. 
Сон да Қа зы бек тұ рып:
– Жа рай ды. Ен ді еке уің бар да, анау жүр ген қо зы дан екі 

қо зы ұс тап әке лің дер, – дей ді. Олар ба рып алып кел ген де:
– Қо зы ны кө ген деп қой ып, өріс те гі қой дан өз ді-өзің 

әкел ген қо зы ның ене сін алып ке лің дер, – дей ді. 
Екі дау гер өріс те гі қой дан екі сау лық ты алып ке ліп, қо зы-

лар ды бауы ры на сал ған да, ат қос қан адам әкел ген сау лық 
қо зы дан же ри ді, қо зы да жат сы нып, сау лық қа жуы май ды. 
Ал тай кү нін де жо ға лт тым де ген адам сау лық қа қо зы сын 
сал  ған да, ене сі емі ре ніп тұ ра қа ла ды. Қо зы бауы ры на кі ріп, 
емеді. 

Қа зы бек көп ші лік ке қа рап:
– Қа не, ха лай ық, бұ ған сіз дер не ай та сыз дар? – де ген де, 

көп ші лік бірау ыз дан: 
– Ат тай кү нін де жо ға лт қан адам ді кі екен, – де се ді.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

6. Әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай  қол да нып, 
«Қа зыбектің ат дауын шешуі» мәтіні бойынша көрініс қойыңдар. 

7. «Іш кі миграция – қо ғам өмі рі нің ай на сы» та қы ры бын да ста тис ти-
ка лық де рек тер дің кө ме гі мен өзін дік тұ жы рым жа зың дар.
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 ІІІ бө лім ді қо ры тын ды лау ға  
 ар нал ған тест тап сыр ма ла ры

1. Сөй лем нің сти лін анық таң дар. Миг ра ция – адам дар дың қан дай 
да бір ау мақ  ше ка ра сы нан өтіп, ұзақ уа қыт қа не ме се бір жо-
ла та қо ныс те бу про це сі.
A. Ғы лы ми стиль 
B. Ауызе кі сөй леу сти лі 
C. Пуб ли цис ти ка лық стиль
D. Көр кем әде би ет сти лі
E. Рес ми іс қа ғаз да р сти лі

2. «Өзіңе-өзің кәміл бол, халқыңа әділ бол!» шешендік сөзінің 
ав то  ры кім?
А. Қазыбек би
B. Келдібек би
C. Керей хан
D. Ақтамберді жырау
E. Төле би

3. Шешендік сөздің жанрлық мазмұнына қарай бір түрі – 
A. Тума талант
B. Шешендік толғау
C. Айтыс-даулар
D. Жер дауы
E. Пернелі сөз 

4. Руаралық не еларалық қылмыстық, азаматтық істерді шешу 
барысында айтылатын шешендік сөз –
A. Шешендік арнау
B. Шешендік толғау
C. Шешендік дау
D. Термелі сөзі
E. Бата

5. Шешендік дауға қойылатын негізгі талаптар:
A. Өмір, дү ние сыры, адамдар қатынаcының түйінін шешу
B. Қоғамдық-әлеуметтік жайға алаңдаушы лық; сая сатқа 

күмән; философиялық талдау
C. Көп дерек жинау
D. Ай ты лар ой дың маз мұны те рең, мән ді , шын дық пен ас тас қан, 

дә лел ді бо луы
E. Сырт келбеті
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6. Құр дас тар дың, на ға шы мен жиен нің, жез де мен бал дыз дың 
ара сын да ғы өт кір қал жың, қа ғыт па сөз дер пікірталастың қай 
тү рі не жа та ды?
A. Ойт ал қы
B. Ой көк пар
C. Сөз та лас
D. Айт ыс
E. Пі кір ал ма су

7. Ас ты сы зыл ған тіркестің лек си ка лық қа та рын анық таң дар. 
Зият кер лік миг ра ция – бел гі лі бір се беп тер ге (жұ мыс ба бы 
не ме се оқу ор ны ның ау ысуы) бай ла ныс ты бас қа мем ле кет ке 
қо ныс ау да ру. 
A. Тер мин 
B. Кә сі би сөз
C. Диа лект сөз
D. Неоло гизм
E. Эв фе мизм

8. «Реэ миг ра ция» тер ми ні нің біл ді ре тін ма ғы на сын анық таң дар.
A. Әс ке ри тұт қын дар ды бо са ту
B. Сырт қы миграция
C. Бос қын дар ды ту ған елі не қай та ру
D. Іш кі миграция
E. Кө шіп кет кен дер дің қай та ора луы

9. Ресми іс қа ғаз да рдың түр ле рін  та бың дар.
A. Өтініш, түйіндеме, миг ра циялық сая сат 
B. Бұй рық, ере же, се нім хат, тіл хат, қол хат
C. Келісімшарт, ре пат риант 
D. Бейрес ми де рек, ха бар лан ды ру, мі нез де ме
E. Интонация, хат та ма

10. «Орын дау мін дет тел сін, ба са кө ңіл бө лін сін, қам та ма сыз 
етіл сін» тір кес те рі нің қай стиль ге жа та ты нын ажы ра тың дар.
A. Ғы лы ми стиль
B. Көр кем әде би ет стилі
C. Пуб ли цис ти ка лық стиль
D. Рес ми іс қа ғаз да р сти лі
E. Ауызе кі сөй леу стилі



IV  
ӘЛЕМ ДІ ӨЗ ГЕ РТ КЕН 
ӨНЕР ТА БЫС ТАР

ШЕ ШЕН ДІК СӨЗ ДЕР
Бұл бө лім де сендер:
•	 дү	ниежү	зі	не	бел	гі	лі	өнер	та	быс	тар	мен	та	ны	са	сыңдар;
•	 шешендік	сөздің	құрылымы	мен	құрылысына	қарай	бөлінетін	

түрлерін	меңгересіңдер;
•	 пі	кі	р	ал	ма	су	дың	ерекшелігі,	шарт	та	ры	туралы	біле	сіңдер;
•	 пуб	ли	цис	ти	ка	лық	стиль	дің	тіл	дік	бел	гі	ле	рін	анық	тап,	жаз	ба	жұ	мыс	та

рын	да	қол	да	на	сыңдар;
•	 10сыныпта	өтілген	материалдарды	еске	түсіріп,	мәтінге	рецензия	

жазасыңдар;
•	 ар	гу	мент	ті	жә	не	дис	кус	сив	ті	эс	се	жа	зу	жұ	мыс	та	рын	жал	ғас	ты

расыңдар.

БӨ ЛІМ

Ғы лым ды үй ре ніп, оны өмір ге қол дан ба ған 
кі сі же рін ай дап, дә нін сеп пе ген адам ға ұқ-
сай ды.

Саади Ши ра зи

Тұн шық қан та лант ке сек тұз дан ар зан. Та быс-
ты адам мен та ла нт ты адам ның жал ғыз ай ыр-
ма шы лы ғы – ерін бей ең бек етуін де.

Сти вен Кинг  
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§1.  Дү ниежү зі не әй гі лі өнер та быс та р

1. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер.

1. Өнер мен та быс ұғым да ры ның ара сын да бай ла ныс бар ма?
2. Қа зір гі таң да әлем жұрт шы лы ғын қан дай жа ңа лық тар -

 мен таң ғал ды ру ға бо ла ды?
3. Адам заттың са на сын дүр сіл кін дір ген қан дай өнер та быс-

та рды бі ле сің дер?

2. Мә тін бө лік те рін де гі не гіз гі ой ды анық тап, өздерің білетін мә лі-
мет термен то лық ты рың дар. 

Өнім ді лі гі 100 ги гаф лопс бо ла тын ней ро жүй елі флеш ка
«Movidius» ком па ния сы жа қын да ға на өз де рі ой лап тап-

қан жа сан ды ин тел лек ті нің жа ңа нұс қа сын ұсын ды. Бұ ған 
дей ін осы се кіл ді әре кет тер бол ға нын, алай да олар дың еш қай-
сы сы ның на рық қа шық па ға нын ай та кет кен жөн. Бұл жа ңа-
лық БАҚ-та сә уір ай ын да жа рия лан ды, осы дан кей ін «In tel» 
ком па ния сы бір ден «Movidius»-ті са тып ал ды. 

Жаңа жо ба тек қа на 1 Вт энер гия ны қол да на ды. Бұл – 
өте аз кө лем де гі ре сурс ты пай да ла на тын үл кен ней ро жү йе. 
Флешка да ғы 12 яд ро қос-қос тан па рал лель ді ор на лас ты рыл-
ған. Олар, мы са лы, ви зу ал ды сканер леу мен бей не лер ді өң-
деу ге, адам дар мен зат тар ды та ну ға жет кі лік ті. ИИ өнім ді лі гі 
100 ги гаф лопс қа ба ға ла нып отыр, ком пью тер ге қос қан кез де 
ней рон ды есеп теу дің өнім ді лі гі нің тұ рақ ты өсі мі бай қал ған. 
Бұн дай ке ре мет бар-жо ғы 79 дол лар ға на тұ ра ды.

Цифр лы сте тос коп
Қа зір гі уа қыт та Джон Чор ба бас та ған ға лым дар Ка ли-

фор  ния уни вер си те ті нің зерт ха на сын да цифр лы сте тос коп ты 
сы нақ тан өт кі зу де. Чор ба – EkoCore сте то ско пын ой лап тап-
қан өнер тап қыш тар то бы ның жетекшісі, кар дио лог ғалым.

Бұл ап па рат тың адап те рі «бұлт тық деректер қой масы на» 
бай ла ныс  ты. Жү рек со ғы сы ту ра лы ақ па рат бір жер ге жи на-
ла ды жә не са ра ла на ды. Жалпы, жү рек со ғы сы ның ырғағын 
тың дау жә не ақау лар ды та бу на ғыз өнер деп айт сақ бо ла ды. 
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Ар найы қо сым ша жү рек ды бы сын са ра лай ды жә не «бұлт тық 
деректер қой ма сында» бұ рын жа зыл ған мә лі мет тер мен са -
лыс  ты ра ды. Осы ар қы лы дә рі гер лер жү рек те гі ақау лар ды 
ес тіп, олар ды емдеудің жолда рын ұсы на ды. Ғалымдар тобы 
бұл өнер табыс диаг ноз қою да  дә рі гер лер дің қа те лік те рі н азай-
тады, сонымен бірге науқастардың эхо кар диог ра фия се кіл ді 
қым бат диагностикалық аппаратқа түспей-ақ, қар жы ла рын 
үнем деуге мүм кін дік бе ре ді деп есептейді.

WalkCar: ноут бук қа ұқ сай тын ерек ше элект рос ку тер
Көлеміне қарасақ, WalkCar үл кен ноут букке ұқсайды, 

сыр т ынан қарағанда портативті шағын ком пью тер ге келеді. 
Іш кі жа ғы нан ак ку му ля тор бло гі нен қу ат ала тын төрт дөң-
гелек пен элект рлі же лі ор на тыл ған. Қоз ға лу үшін жай ға на 
ску тер ге тұ ру жеткілікті, ал тоқ та ту үшін одан се кі ріп түсу 
ке рек. Бұ ры лу үшін де не салмағын бір жақ тан екін ші жақ-
қа апа ру қа жет. Қау іп сіз дікті сақтау мақсатында WalkCar 
10 км/сағ жыл дам дық пен ғана жү ре ала ды. Жү ріс қо ры – 
12 км, ал қайта қуаттауға 3 сағат уақыт керек.

(kazpatent.kz)

Кез келген өнер ді мең ге ру де ге ні міз – өнер мә се ле ле рін 
ақыл мен бі лу жә не та ну қа бі лет ті лі гін мең ге ру.

(Әбу На сыр әл-Фа ра би)

Мал жұ тай ды, өнер жұ та май ды.
(Абай Құ нан бай ұлы)

Осын ша өнер тау ып ас қан – адам,
Әлем нің қи ын сы рын ашқан – адам.

(Шәкәрім Құ дай бер діұлы)

Өнер дің екі жа ғы бар: пі ші ні – тех ни ка, маз мұ ны – ой.
(Лев Толс той)

Өнер-бі лім – бә рі де
Оқу ме нен та был ған.

(Ыбырай Ал тын са рин)
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 Пі кір ал ма су (дискуссия)
Пі	кір	ал	ма	су	(лат.	discussio	–	«қа	рау»,	«зерттеу»)	–	кө	кей	кес	ті	мә	се

ле	лер	ді	ше	шу	мақ	са	ты	на	құ	ры	ла	тын,	бі	лік	ті	лік	пен	мә	де	ни	өре	ні	талап	
ете	тін	пі	кір	талас	тың	бір	тү	рі.	Ай	ты	лар	ой	лар	ды	то	ғыс	ты	ра	оты	рып,	
пі	кір	талас	қа	 қа	ты	су	шы	лар	ор	тақ	ше	шім	ге	 ке	лу	мақ	са	тын	 көз	дей	ді.	
Мә	се	ле	ні	жанжақ	ты	тал	қы	лап,	ор	тақ	пі	кір	ге	ке	ле	ді.

	 Ар	найы	ба	ян	да	ма	шы	бел	гі	лен	бей	ді,	 қа	ты	су	шы	лар	дың	бә	рі	 өз	
пі	кі	рін	біл	ді	ру	ге	тең	құ	қы	лы	бұл	сөз	сай	ысы	бел	гі	лен	ген	тәр	тіп,	ке	лі
сім	ді	уа	қыт,	ал	дын	ала	бел	гі	лен	ген	та	қы	рып	тө	ңі	ре	гін	де,	ал	дын	ала	
бел	гі	лен	ген	тө	ра	ға	ның	бас	қа	руы	мен	жүр	гі	зі	ле	ді.

	Мақ	са	ты	 Ойпі	кір	ді	ор	та	ға	са	ла	оты	рып,	мә	се	ле	нің	ор	тақ	ше	ші	мін	
та	бу	ды	көз	деу.	

Өтілетін	
орны

Ми	тинг,	ар	найы	бел	гі	лі	бір	мә	се	ле	бой	ын	ша	құ	рыл	ған	
ко	мис	сия	оты	ры	сы,	 іс	кер	лік	жи	ын	да	р,	 ар	найы	бас	қо
су	лар	т.б.

Ерек	ше	лі	гі	 Та	қы	рып	ал	дын	ала	бел	гі	ленеді.	Ба	ян	да	ма	шы	бол	май
ды.	Пі	кір	 ай	ту	шы	лар	 тең	 құ	қы	лы.	 Қа	ты	су	шы	лар	дың	
бар	лы	ғы	пі	кі	рін	ай	ту	ға	құ	қы	лы.	

Мә	де	ние	ті Та	қы	рып	тан	ау	ыт	қы	мау,	бел	гі	лен	ген	рег	ла	ме	нт	ке	сай	
ой	ын	ық	шам,	нақ	ты	жет	кі	зу.	Бі	реу	дің	сө	зін	бөлмеу,	ма
ғы	на	сын	бұр	ма	ла	мау.	Ес	ті	мей	не	тү	сін	бей	қал	ған	сөз	ді	
анық	тап	алу.	Өз	ке	зе	гін	са	быр	мен	кү	ту,	дау	ыс	кө	тер		меу.	
Бе	де	лін	көл	де	нең	тарт	пау,	же	ке	басының	мүд	де	сін	көз		
де	меу.	

3. Өнертабыстардың адам өміріндегі рөлі туралы пікір алмасу өт кі-
зің дер.

1. Адам өмірін жеңілдеткен қандай өнер та быс тарды біле-
сің дер? Оқылым мәтіндерінде аталған өнер та быс тар дың 
адам  затқа тигізетін пайдасына баға беріңдер.

2. Абайдың «Мал жұ тай ды, өнер жұ та май ды» деген нақыл 
сөзін қалай түсіндірер едіңдер?

4. «Ғиб рат ты сөз» ай да ры мен бе ріл ген на қыл сөз дер дің бі рін та қы -
 рып етіп алып, пікір алмасудағы ойларыңды жинақтап, кө те ріл  ген 
мә се ле бой ын ша аргументті эс се жа  зың  дар.
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5. Мәтін нормаларын сақтап, кестеде бе ріл ген шешендік сөзден түй-
ген ой ла рың   ды жа  зың дар. Есім ше мен кө сем ше ні анық таң  дар.

Ше шен дік сөз Өз ой ым 

Бір сөз айтсаң жақсыға, аталы сөзге тоқтайды.
Бір сөз айтсаң жаманға, өмірінде ұқпайды.
Надандықтың белгісі – өзін-өзі мақтайды.
Көкірегі соқырға өмірде таң атпайды.
Шешеннің сөзі – дария, қап түбінде жатпайды.

(Жанқұтты би)

Ұсы ны лып отыр ған 
осы жол дар дан мен 
тө мен де гі дей ой  
түй дім…

6. Қазақ шешендік өнерінің көрнекті өкілдері мен олардың нақыл 
сөздерін сәй кес тен діріңдер. Тақырыппен байланысын анықтаңдар.

Бала би Дүниеде не өлмейді?
Жақсының аты өлмейді, 
Ғалымның хаты өлмейді.

Жиренше шешен Жерден ауыр дегенім – ақыл, білім.
Судан терең дегенім – оқу, ғылым.   
Оттан ыстық дегенім – фәни 
жалған, адамның өмірі.
Көктен биік дегенім – тәкаппардың 
көңілі.

Сырым шешен Талап қыл артық білуге, 
Артық ғылым – кітапта, 
Ерінбей оқып көруге.

Абай Таудан биік көңіл бар, 
Теңізден терең ғылым бар, 
Оттан бетер – қайғы-зар.

7. Әлемге танымал өнертабыстардың тізімін жазып, адамға пайдасын 
анықтаңдар. 

Мысалы:
1. Halo Belt 2.0 жарқыраған белбеуі.
2. Суға батпауға мүмкіндік беретін Kingji білезігі.
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§2. Қа зақ стан дық өнер та быс тар

1. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер. 

1. Қан дай та ны мал отан дық өнер тап қыш тар ды бі ле сің дер? 
Бір не шеуі нің атын атап, өнерта быс та рын си пат таң дар.

2. Қа зақ стан дық өнер тап қыш тар дың жа ңа лық та ры әлем дік 
на рық қа шы ға ала ма?

3. Не лік тен кей өнер табыстарды халық бірден мойындай 
қоймайды? Ой ла рың ды ор та ға са лың дар.

2. Мә тін де гі ақ па раттармен та ны сыңдар. Негізгі ақпаратты іріктеп, 
мәтіннің тақыры  бын, мақса  тын, тілдік ерекшелігін талдаң дар.

Тақырыбы Ма қсаты Тілдік ерекшелігі

Қазақстанда өнертапқыш жастар көп. Солардың кейбі-
рі не тоқталайық.

Қо ста найлық Ба қыт жан Әл ме нов гид рав ли ка лық қон -
дыр ғы ой лап тап ты. Өз өнер та бы сын Же не ва ха лы қа ра лық 
бю ро сы на тір ке тіп, па  тент ал ған. Қон дыр ғы «Әл ме нов тің гид-
рав ли ка лық қон дыр ғы сы» деп атала ды. Ауа комп рес сор мен 
алы нып, құ быр мен ба ра бан ға жі бе рі ле ді. Бұл ба ра бан – ауа-
ны жи нақ тай   тын жә не сол ауа ны ре ті мен бе ріп оты ра тын ме-
ха низм. Сол жер ден кла пан ашы лып, қап шық қа өзі нің мөл-
шер лен ген кө ле мін бе ріп оты ра ды. Бү гін де 1 ки ло ватт элект р 
энер гиясы 15 тең ге тұ ра ды. Ба қыт жан Әл ме нов тің қон дыр-
ғы сын іс ке қос сақ, бұл ба ға 2–3 тең ге ден ас пай ды. Энер гия-
ның ба ға сы тө мен бол ған соң, қыз мет көр се ту түр ле рі, ком му-
нал дық қыз мет тер, жал пы, бар лық тауар ар зан дай ды.  

Да мир Ара лов кө лік тер дің нө мір бел гі сі нің кла сын, көлік-
тің тех ни ка лық бай қау дан өт кен ді гін, ай ып тың бар-жо ғын 
ай қын дап тұ ра тын жап сыр ма ой лап тап ты. 70×  35 мм бо ла тын 
жап сыр ма кө лік тің арт қы не ал дын да ғы нө мі рі нің оң жақ бө-
лі гі не ор на ла са тын бо ла ды. МАИ қыз мет кер ле рі осы  лай ша 
кө лік ту ра лы бар мә лі мет ті көз бен-ақ кө ріп, бі ле алады. 
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Ва ле рий Мо рев кө лік жүр гі зу ші сі бел дік тақ пай ын ша 
кө лік ті ор ны нан қоз ғалт пай тын құ лып ой лап тап ты. Бұл жол 
кө лік ере же сін сақ тай бер мейт ін алаң ға сар кө лік жүр гі зу ші-
ле рін қау іп тен сақ тау ға сеп ті гін ти гіз бек.

Сә кен Исаев көліктердегі іш тен жа ну қоз ғалт қы шы     нан 
2 есе мық ты, 2 есе жыл дам, 10 есе үнем ді қоз ғалт   қы ш ой лап 
тап ты. Ол өз өнер та бы сын Іш кі іс тер ми  нис  трлі гі қол дан ға-
нын қа лай ды.

Се рік бол Шай мар дан элект рон   ды бе сік ой лап тап ты. 
Ба ла жылаған кезде бесік өздігі нен 12 вольттық батарея  мен 
тер беледі. Бесіктің сыртындағы қалыпқа арнайы қон дыр ғы 
қойылып, бесік тің өзіне магнит орна тылған. Со ның ар қа-
сында бесік 5 режім бойынша ақы рын я жылдам тер бе леді. 
Тербетілу уақы тын 90 минутқа де йін созуға бо  ла ды.

(Мей ір гүл Оң ға ро ва)

3. Ш.Бөкеевтің атақты өнертапқыш Томас Алва Эдисон туралы өле-
ңі нің үзіндісін оқыңдар. Өлең кейіпкері туралы ізденіп, өнер та-
быс тарын сипаттаңдар. 

Өлеңнен үзінді Менің болжауым Ғылыми дерек

Сөйлеткен жансыз 
затты...

Эдисон
Сөйлеткен жансыз затты өнер иесі, 
Естіп таңғалады көрген кісі.
Білмейді қалай етіп түсінерін,
Айтпаса түсіндіріп білген кісі...

Эдисон мұны істеген – ғалым адам,
Оқымас, жалқау, біздей емес надан.
Пәндерден кимие-симие ғылыми хикмет
Көп сырлар ашты түпсіз дариядан.
Періштеміз оң жақтағы өсер еді,
Солардай болып өтсек дүниядан.

(Шәңгерей Бөкеев)
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Шешендік сөздің құрылысына қарай түрлері
Шешендік	сөздер	композициялық	құрылысына	қарай	пернелі	сөз,	

термелі	сөз	болып	екі	топқа	бөлінеді.	Қара	сөзбен	айтылған	шешен
дік	сөздер	–	пернелі сөз;	толғау,	тақпақ	түріндегі	шешендік	сөздер	
термелі сөз	деп	аталады.	

 Тер ме лі сөз  Пер не лі сөз 
Құ	ры	лы	сы	өлеңжыр	ға	ұқ	сас	ше
шен	дік	 сөз	дер	.	 Өлеңжыр	дан	
не		гіз	гі	 ай	ыр	ма	шы			лы	ғы	ше	шен	дік	
тер	ме	үшін	бу	ын,		бу	нақ	са	ны	бір
кел	кі	бо	луы	шарт	емес.	Ұй	қа	стан	
гө	рі	ыр	ға	ғы	мен	 іш	кі	 ма		ғы		на	лық	
бай	ла	ны	сы	на	 баса	 на	зар	 ау	да
ры	ла	ды.

Көр	кем	 қа	ра	 сөз	бен	 ай	ты	ла	тын	
ше	шен	дік	 сөз	дер.	 Сөз	де	рі	 сұ
рып	та	лып,	 сөй	лем	де	рі	 ек	ше	ліп,	
кө	ле	мі	 жа	ғы	нан	 ық	шам	 бо	лып	
ке	ле	ді.	Ай	ту	шы	жел		дір	те,	 ек	пін
де	тіп	сөй	леп	отыр	ған	да,	бір	де	ұй
қа	сып,	бір	де	үн	де	сіп,	өлең	сияқ	ты	
ес	ті	ле	ді.	

4. Шешендік сөздің құрылысына қарай түрін ажыратып, дәлел-
дең дер. Тақырыппен байланысын анықтаңдар.

Өнер – ризық, несібе таусылмайтын…
Бір үлкен жиында Шойынбеттің тапқырлығын сынамақ 

болған Сыздық төре: «Дәулет артық па? Бақ артық па? Өнер 
артық па? Тіл байлық артық па?» – деп сұрапты.

Сонда Шойынбет: 
Дәулет – қолдың кірі жусаң кететін,
Бақ – сел-көшкін уақытпен өлшенген.
Өнер – ризық, несібе таусылмайтын, 
Тіл байлық – ізгілік мұрат,
Ұрпаққа сөз қалдыратын, –

деп жауап берген екен.
(«Шешендік өнер» хрестоматиясынан)

Рецензия (ағылш. review) – жаңа туынды туралы мағ лұ-
 мат бере оты рып, оның қыс қа ша тал да ма сын және ба ға сын 
қам ти тын сыни еңбек. Рецензияда рецензенттің өз көз қа-
расы баян да лып, өз бағасы беріледі, еңбектің жетіс ті гі мен 
кем ші лі гі айтылады, кейде оны жетілдіре түсу үшін ұсы -
ныс тар жасалады. Рецензия ғылыми негізде, объ ек тив ті түр -
де, баршаға түсінікті тілде, шығарманы жазған авторға да, 
оқырманға да пайда келтірерліктей түрде жа зыл уы керек. 
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5. Оқылым мәтініне ғылыми стильде ре цен зия жа зың дар.

6. Үш топ қа бө лі ніп, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Оқылым мәтіні мен «Өнер – ризық, несібе таусылмай тын...» 
шешендік сөзін салыстыра талдаңдар. 

Оқы лым мә ті ні 
«Өнер – ризық, несібе таусыл-

майтын...» мәтіні
Ұқ сас ты ғы 

Ай ыр ма шы лы ғы 
 Мақ са ты 

 Маз мұ ны 

Сти лі мен тілі 

Көз дел ген ауди то рия сы

2-топ. Қазақстандық өнертабыстар іс жүзінде қолданылып жүр ме? 
Өзара ой бө лі сіп, пі кі р ал ма су ұй ым дас ты рың дар. Ортақ шешім де-
рің ді дәптерге түсіріңдер.
3-топ. Назарбаев Зияткерлік мектебінің  оқу шы ла ры ой лап тапқан 
өнертабыстар туралы (old.elorda.info) ізденіп, өз ойла рың   ды жи  -
нақ  тап, шо лу жа саң дар.

7. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.

1. Медицина және ғарыш саласындағы өнер та бы старымен та ныл-
ған қа зақ стан дық жас ғалым Ти мур Рыс пек ов ту ра лы ізденіп, 
ма қа ла жазыңдар.

2. Физика, география, биология, информатикадан алған бі  лім де-
рі ңе сүй ен іп, елі міз дің эко ло гия сын зерт тей тін, қал та те ле фо-
ны мен басқарылатын ғарыштық робот ту ра лы фантастикалық 
әңгіме құрастырыңдар.
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§3. Әлем ді өз ге рт кен өнер тап қыш 
 ба ла лар

1. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер.

1. Ба ла лар мен жа сөс пі рім дер өнер тап қыш атанып, әлем дік 
па те нт ке ие бо ла ала ма?

2. Қа зақ стан дық жас өнер тап қыш тар ды бі ле сің дер ме? 
Олар дың қан дай өнер та быс та рын атай ала сың дар?

2. Мә тін бө лік те рін де гі не гіз гі ой ды анық тап, бе ріл ген мә лі мет тер 
мен пі кір лер ді то лық ты рың дар. 

Те рі ден жа сал ған құ лақ қап
15 жас та ғы аме ри калық Чес тер Грин вуд 1873 жы лы  

су ық та қол да ну ға бо ла тын құ лақ қап ой лап тап ты. Әже сі бұл 
құ лақ қап тың сыр тын кәм шат те рі сі нен, іш кі жа ғын бар қыт-
тан ті гіп бер ді. 1877 жыл дың 13 нау ры зын да Чес тер өз өнер-
та бы сын па те нт теу мүм кін ді гі не ие бол ды. Ол өмі рі нің со ңы-
на дей ін құ лақ ты сырт қы шу дан, су ық тан қор ғай тын жа ңа 
зат тар шы ға ру мен ай на лыс ты.

1977 жылдан бастап Мэн штатында өнертапқыштың құр-
ме ті не «Честер Гринвуд» (21 желтоқсан) күні атап өті ле ді.

Қа лың қар да жү ру ге ар нал ған кө лік
Ка на да лық Жо зеф-Ар ман Бом бар дье 15 жа сын да, яғни  

1922 жы лы бір ап та ның ішін де ес кі «Форд» автокөлігінің 
бө лік те рі нен қа лың қар да жү ру ге ар нал ған кө лік жа сап 
шы ғар ды. Құ рыл ғы ша ма мен бір миль жер ді жү ріп өт кен. 
Аға сы Лео польд та ба ны на бай лан ған екі ар қан ар қы лы құ -
рыл ғы ны жүр гіз се, Жо зеф-Ар ман ның өзі қол дан отын са лып 
отыр ды. Кей ін өнер тап қыш басқа тех ни ка лар ды жа сау мен 
ай на лы сып, тек 1957 жы лы ға на бая ғы қар да жү ре тін кө лі-
гі не орал ды. Кө лікті «Ski-Doo» деп атап, бір не ше да на сын 
шы  ғарды. 

Қа зір бұл кө лік қар да жү ре тін көліктердің ішін де гі ең 
та ны ма лы бо лып са на ла ды.
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Же міс ті мұз
Жемісті мұзды (таяқшадағы мұздатылған шырын, сусын) 

ең алғаш 1905 жылы 11 жасар америкалық Фрэнк Эпперсон 
ой лап тап қан. Ол өз өнімін кинотеатрдың жанында тұрып 
са ту мен айналысқан. Бі рақ өсе ке ле бал мұз дақ тан гө рі жыл-
жы май тын мү лік ті са ту ды дұ рыс деп ой ла са ке рек. Фрэнк 
20 жыл дан кей ін ға на ой лап тап қан өні мі не па тент алып, 
се рия лы өн ді ріс ке кі ріс ті. АҚШ-тағы дағдарыс кезінде екінші 
адаммен бөлісіп жеуге арналып, балмұздақ екі таяқшамен 
шығарылды.

Брай ль қар пі
Кө зі көр мейт ін жан дар дың оқи алу мүм кін ді гі не жол 

аш қан рельеф жолды жазуды  1824 жы лы 15 жас та ғы фран -
 цуз Луи Брай ль ой лап тап қан. Ол әке сі нің ше бер ха на сын да 
етік ті гу ге ар нал ған біз бен кө зін жа ра қат тап ал ған соң, 
3 жа сын  да кө ру мүм кін ді гі нен ай ырыл ған еді. Осы қа ріп пен 
ба сыл ған ал ғаш қы кі тап «Фран ция та ри хы» 1837 жы лы 
жа рық қа шық ты.

Ер мек саз
Ер мек сазды ойлап табуға «Kutol» компаниясының қо  жа  -

йыны Клео Маквикердің немересі себепкер болған. «Kutol» 
Америкада тұс қа ғаз ды кө мір ша ңы нан та зар ту мате риа лын 
шы  ға р ған. Мак ви ке рдің не ме ре сі осы жабысқақ, со зыл  малы 
өніммен ойнағанды, одан түрлі фигуралар жа са  ғанды ұна т-
 қан. Оның құрамынан хи мия лық бө лік те рі алы нып тас та лып, 
түрлі түсті бояу қосылып, бүгінде мектептер де көркем ең бек 
са бақ тарында қолданылатын ермексаз пайда болды.  

Ба тут
1930 жы лы гим нас ти ка мек те бін де оқи тын 16 жас та ғы 

Джордж Нис сен ал ғаш қы ба ту тын жа сап шы ғар ды. Ол бұл 
құралды акробаттық жаттығуларына қажет болады деп 
ойлады. Кейінірек жазғы балалар лагерінде көңіл көтеру 
құралы ретінде пайдаланған. Өнер тап қыш бұл өнімін «трам-
плин» (испан. trampoline) деп атап, оны халық ара лық спорт 
түріне айналдыр ды. 

(EL.kz сай ты нан)
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 Пуб ли цис ти ка
Пуб	ли	цис	ти	ка	(ла	т.	publіcus	–	«көп	ші	лік»,	«әлеу	мет»)	термині	«қо	ғам	

өмі	рі	үшін	ма	ңыз	ды	мә	се	ле	лер	ді	тал	қы	лау»	де	ген	ұғым	да	жұм	са	ла	ды.	
Пуб	ли	цис	ти	ка	лық	стиль	қо	ғам	дық	талап	қа	сай	жа	зыл	ған	шы	ғар	ма	лар
дың	не	гі	зін	де	 қа	лып	та	са	ды.	Жазбаша	түріне	 газет,	жур	нал	дар	дағы	
мақала,	очерк	т.б.;	ал	ауызша	түріне	шешендік	сөздер	жа	тады.

Пуб	ли	цис	ти	ка	лық	стиль	жұрт	қа	үн	деу,	үгіт	ай	ту	да	пай	да	ла	ны	ла	ды.	
Мұн	дай	үн	деу	ге,	үгіт	ке	қо	ғам	үшін	маңызды,	дәл	сол	ке	зең	де	мә	ні	зор	
мә	се	ле	лер	та	қы	рып	бо	ла	ды.	Мы	са	лы:	сая	си,	эко	но	ми	ка	лық,	эко	ло
гия	лық,	мә	де	ни,	мо	раль	дық	мә	се	ле	лер.	Үн	деу	дің	мақ	са	ты	–	жұрт	шы
лық	ты	қо	ғам	дық	мә	ні	бар	іс	ке	қа	тыс	ты	ру,	жұрт	шы	лық	тың	са	на	сы	на	
ық	пал	ету.	Ол	кө	бі	не		га	зет,	жур	нал,	ра	дио,	те	ле	ди	дар	ар	қы	лы	бе	рі	ле	ді.

Пуб ли цис ти ка лық стиль дің тілдік 
ерекшелікте рі

Қо	ғам	дықсая	си	тер	
мин	дер	мен	сөз		дер

Демократия, өркениет, тәуелсіздік туы, 
саяси пар тия, қаржы дағдарысы т.б.

Ба	ға	бе	ру	ші	сөз	дер Ең бек оза ты, көш бас шы, ұлтжандылық, бәсе
кеге қабілетті, ұрпақ сабақтастығы т.б.

Стандарт	тілдік		
бірліктер

Арнайы тілші репортажы, жаһан жаңа лық та
ры, тілшіміз әңгімелейді, хабардар етеміз т.б.

Пе	риф	ра	за	лар	 Ақ ал тын – мақ та, кү ріш. Қа ра ал тын – кө мір, 
мұ най. Кө гіл дір отын – газ т.б.

	Қос	сөз	дер Қо ғам дықәлеу мет тік, бұ қа ра лықсая си, үгіт
на си хат тық т.б.

	Бұй	рық	рай	тұл	ға	сы	 Ана қадірін білейік, жұмыла жасай ық, та быс қа 
же тіңдер т.б.

Қа	рат	па	сөз	дер  Жарқырай бер, Димаш! Арғы беттегі ағайын, 
халің қалай? т.б.

Инверсиялық	орын	
тәр	тібі,	ри	то	ри	ка
лық	сұ	рақ	тар	т.б.

Үлгі болса ұлысы, қадірлі болар ұланы. 
Бүгінгі күн нің өзекті мәселесін ашып көрсете 
алдық па? Қоғамға мұндай түбегейлі өзге ріс
тер қажет пе?

3. Аудио жаз ба дан (06. mp3) «Әлем ді өз ге рт кен адам дар» мә ті нін тың-
дап, ти іс ті ақ па рат ты анық таң дар. Ақ па рат қа лай жал ға суы мүм-
кін деп ой лай сың дар? Бол жам да рың мен бө лі сің дер.
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Жас өнер тап қыш Ти мур Рыс пек ов 50-ге жуық ро бот 
ой   лап тап қан. Оның 28-іне па те нт ие лен ген. Ең кейінгі ең бе-
 гі – қор ша ған ор та ны тал дау ға ар нал ған ро бот. Бұл жо ба ат мо-
с фе ра ның лас та ну ын қадағалап отыруға мүмкіндік береді. 
Ро бот ауадағы температураны, ылғалдылықты, атмосфера 
қы  сы мын, радиацияны анықтауға қабілетті.

Қазақстандық өнертапқыш Азамат Ешмұхаметов өнер-
кә сіп тік мақсатқа арналған робот жасап шығарды. Әмбебап 
ро бот ты құрылыс, мәшине жасау, фармацевтика, тіпті ме ди-
ци на ға пайдалануға болады.

Жас өнертапқыш Санжар Асықбаев достарымен бірге қа ла 
көшелерінде қоқыс жинайтын мәшине ойлап тапты. Жа нар-
май ды қажет етпейтін құрылғының басты мақсаты – қа ла-
дағы қоқыс мөлшерін азайту. Робот күн батареясын қолдану 
ар қы лы өзінің энергия қорларын қайтадан жаңарта алады.

(ҚазАқпарат)

4. Сұрақтарға жауап беріп, пікір алмасу өткізіңдер.

1. «Өнерде ақыл мен фантазия одақтасуы керек» деген пі  кір-
 мен келісесіңдер ме?

2. Оқылым мәтінінде баяндалған өнертабыстар туралы ой ла-
р ың ды ортаға салыңдар.

3. Ғылымның қай саласы жаңа өнертабыстармен жетілдіруді 
қа жет етеді?

4. «Артық болмас білгенің» мәтінінен қандай ой түйдіңдер? 
Ро бот тар адам өмірін жеңілдете ала ма?

5. Пікір алмасудағы ойларыңды жинақтап, тақырып қойып, құры -
лы мы мен азатжолдарын сақтап, мәтін дайындаңдар. Етістіктің 
шақ та рын (осы шақ, келер шақ, өткен шақ) анықтаңдар.

6. Оқылым мәтіндеріне ортақ бір рецензия жазыңдар.

7. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.

1. Жастарды білім алуға, өнер үйренуге шақырып, пуб ли цис ти ка-
лық стильде үндеу әзірлеңдер. 

2. Еліміздегі жасөспірімдердің өнертабыстары туралы ақ па  рат 
жи  нап, «Ақыл – жастан» тақырыбында шығарма жа   зыңдар не 
өлең шығарып көріңдер. 
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§4. Өнер та быс тар та ри хы

1. Сұ рақ та рға жау ап бе ріп, ойларыңды ортаға салың дар.

1. Өнер та быс тар та ри хы қай ке зең нен бас тал ды деп ой лай-
сың дар?

2. Өнер та быс тар әле мін де бо ла шақ та қан дай жа ңа лық тар 
бол мақ?

2. Мә тін ді оқып, стилін, құ ры лы мын анық тап, жанр  лық ерек ше лік-
те рін тал даң дар. Велосипедтің тарихын білесіңдер ме?

Қандай-қандай велосипедтер болады?
– Ақтелпек, сен білесің бе, мен велосипедті айтпаған ның 

өзінде «Өрмекшіні» де, «Селкілдекті» де айдай беремін.
– Бірден үш мәшинені ме? Мұныңыз ғажап екен, Білгір атай!
– Жай қалжыңым ғой. Менің айтып отырғанымның үше уі 

де кәдімгі қарапайым велосипед. Бірақ ол әр мезгілде әр түр лі 
құ растырылған, сөйтіп, әрқалай аталған.

Мәселен, «Селкілдектің» көлемі бірдей екі ағаш доң ға ла ғы 
болған. Әрине, мұндай мәшине бүкіл денеңді селкілдетеді. 

Ал енді бір велосипедтің алдыңғы үлкен темір доңға ла-
ғы ның жылтыраған жіңішке сым шарбақтары болушы еді, 
ол өр мек шінің торына ұқсайтын. Сондықтан оны «Өрмекші» 
деп атап кеткен. Өрмекші велосипед өте жүрдек еді, педа лін 
бір рет басып қалсаң, 5 метрге бір-ақ ытқисың. Бәрі жақсы-ау, 
бірақ мынадай қиындығы бар: жазата  йым доң ғалағы тасқа 
тисе, мұндай велосипед бірден құлайды да, ерде отырған адам 
омақаса ұшып түседі. Көлік  емес, үстіндегі иесін аударып 
тастауға тырысатын асау ат се кіл ді.

«Өрмекші» велосипедтің інісі ондай кінәмшіл емес еді. 
Мұның берік екі доңғалағы болды. Тепсінбейтін де, оңай-
лық пен аударыла қоймайтын да. Жаңа көліктің бүгінгі ве ло-
сипедтердегідей ұзын рамасы мен шынжыры бар еді. Мініскер 
педальді айналдырғанда, кішкене тісті доңғалақ бірге айнала-
тын. Темір тістер шынжырдың тесігіне кіріп, оны өзімен бірге 
қозғалуға мәжбүр етеді. Шынжыр велосипедтің артқы доңға-
лағын айналдырады. Содан ол жүріп кетеді.

(«Негеш» энциклопедиясынан)
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3. Аудио жаз ба дан (07. mp3) «Ғы лы ми-тех ни ка лық ре во лю ция» мә  ті -
 нін тың дап, терминдері мен ұғымдарын, тілдік ора лым дарын тал-
даң дар.

Мә тіндегі терминдер мен 
ұғымдар, тілдік оралымдар

Тү сі ндірме  
(комментарий) 

Шешендік сөздердің құрылымы
Шешендік	сөздің	құрылымы	бірнеше	бө	лік	тен	(кіріспе,	негізгі	бө

лім	және	 қорытынды)	 тұрады.	Олар	 бірбірімен	 өзара	 сабақта	са	
бай	ла	ны	сып,	біріндегі	ойды	екіншісі	то	лық	ты	рып,	те	рең	детіп,	нақты
лай	түседі.	Кіріспе	бөлім	қысқа	да	ықшам	бо	ла	ды.	Кіріспеде	мәтін	де	
баяндалатын	оқиға	туралы	бағдар	беріледі.	Не	гіз	гі	бөлімнің	бас	ты	
мақсаты	–	белгілі	бір	ақпаратты	хабарлау,	өзіндік	көз	қа	рас	ты	баян	дау	
және	оны	дәлелдеу,	соған	аудиторияны	сендіру.	Қо	ры	тынды	–	негіз	гі	
бөлімде	айтылған	ойдан	туатын	түйінді	ой.

Кіріспе,	негізгі	бөлім	және	қо	ры	тын	ды	бөліктердің	орны	тұрақты	
болады.	Мысалға	назар	аударайық.

Кіріспе Досай	бидің	жас	кезі	екен.
Негізгі	бөлім Әкесі	баласын	сынамақ	болып:

–	Балам,	патша	үлкен	бе,	диқан	үлкен	бе?	–	деп	сұрапты.
–	Әрине,	диқан	үлкен.
–	Қалайша?
Сонда	Досай	бала:
–	Диқан	астық	бермесе,	 патша	аштан	өлмей	ме?	–	
деген	екен.

Қорытынды Әкесі	баласының	тапқырлығына	риза	болып,	содан	
былай	 қарай	 қасына	 ертіп	 жүріп,	шешендікке	 бау
лып	ты.

4. Шешендік сөзді құрылымына қарай талдап, кіріспе, негізгі бөлім, 
қорытындысын кестеге бөліп жазыңдар.

Шешендік сөз

Кіріспе
Негізгі бөлім
Қорытынды
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Тө ле би дің ше шен ді гі
Атақ ты би лер Ар қа ға жи на лып ты. 
Тө ле би айт ылған мез гіл ден ке ші гіп ке ле ді. Оған шам дан-

 ған қарт би лер: «Тө ле би кел се, ор ны мыз дан тұр май ық», – деп 
уә де ле се ді. Бі рақ Тө ле би кел ген де орын да ры нан тұ рып ке те-
ді. Тек екі-үш би ға на тұр май ды. Тө ле би көп ші лік тен ке шік-
ке ні үшін ке ші  рім сұ рай ды. Әл гі тұр май қал ған би  лер  дің бі рі 
сөз ден ұту үшін сы най сұ рақ қоя ды:

– Бақ де ге ні міз не? Бай лық де ге ні міз не? Ба ла де ге ні міз не?
Тө ле би ор ны на отыр май, тү ре геп тұр ған бой да:
– Бақ – ұза тыл ған қыз. Бай лық – ери тін мұз. Ба ла – арт та 

қал ған із. Өмір дің адам ға ең жақ сы сыйы – сый лас қан сіз бен 
біз, – деп жауап беріпті. 

Төле бидің жауабына риза болған би лер дің бә рі орын да-
ры нан тұ рып, құр мет көр се тіп ті.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

Ғылым туралы нақыл сөздер
Ға лым дар ту ра жол ға ел ді бас тар. 

(Жүсіп Ба ла са ғұн)

Ғы лым өмір ге қыз мет ете ді. 
(Нильс Бор)

Ғы лыми прог ре сс ғалым дар ең бе гі нің құн ды лығы мен 
жә не оның ашы лу ымен ерек ше ле не ді.

(Луи Пас тер)

Ғы лымның же мі сі ха лық игі лі гі не қау лап шы ға ды.
(Дмитрий Мен де леев)

Ғы лым мен мә де ни ет – бар лық дү ние нің ал тын ал қа сы.
(Мұхтар Әуе зов)

5. Үш топқа бөлініп, тап сыр ма ларды орын даң дар.
1-топ. Әлемді дүр сілкіндірген бір өнерта быс туралы ойларың ды 
«Төрт сөйлем» әдісімен (пікір, себеп, мысал, қорытынды) түйін-
деңдер. 
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2-топ. Ғылыми жаңалықтардың адам өміріне қауіп төндіре тін 
кезі бола ма? «Ғиб рат ты сөз» ай да ры мен бе ріл ген нақыл сөздерді 
кірістіріп, адам зат өмі рін де гі ғы лым ның рө лін «SWOT-тал дау» 
әді сі мен көр се тің дер.

S – күш ті жақ та ры W – әл сіз тұс та ры 
O – мүм кін дік те рі T – қау іп те рі

3-топ. Оқы лым жә не тың да лым ма те ри ал да ры бой ын ша «Блум 
түймедағы» әді сі мен сұ рақ тар құ рас ты рып, өза ра жау ап бе рің дер.

Бі лу Қа ра пай ым  Кім? Қа шан? Қай да? Қа лай?
Тү сі ну  Нақ ты  Мен дұ рыс тү сін дім бе?..
 Қол да ну Тә жі ри бе лік Қа лай қол да ну ға бо ла ды?..

Одан не іс теу ге/шы ға ру ға бо ла ды?..
 Тал дау Ин те рп ре та ция лық Не ге?
Жи нақ тау Шы ғар ма шы лық  

сұ рақ 
Егер..., он да не бо ла ды?..

Ба ға лау Ба ға лау шы сұ рақ Қа лай қа рай сыз?

6. Бүгінгі күннің елеулі табыстарының бірі – ұялы телефон туралы 
ізденіп, ақпараттарды кестеге толтырыңдар.

Те ле фон моделі Шыққан жылы Суреті Сипаттамасы

7. Екі тапсырманың бірін орындаң дар.
1. Бел гі лі ға лым А.Эйн штейн нің «Ғы лым – жа зы лып бітетін кі-

тап емес. Ғы лым да ғы әр бір ма ңыз ды та быс тан жа ңа мә се ле лер 
ту ын дай ды» деген пікірін негізге алып, дис кус сив ті эс се жа-
зың дар. 

2. Қа зір гі за ман ның ғы лы ми жа ңа лық та рын са рап тап, өз де рің  ді 
таң дан дыр ған 5 өнер та быс ту ра лы пре зен та ция не месе ой тұ жы-
рым дай ын даң дар.
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§5. ЭКСПО – өнер та быс тар ала ңы

1. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер.

1. «ЭКСПО» көр ме сі нің та ри хы ту ра лы не бі ле сің дер?
2. Ха лы қа ра лық ЭКСПО көр ме ле рі адам зат ба ла сы на қан-

дай өнер та быс та рын сый ла ды? Мы сал кел ті рің дер. 
3. Қазақстан астанасында өткен көрмеде таныстырылған 

ғылым жетістіктері туралы не білесіңдер? 
4. Суреттегі ғи ма  рат қалай аталады?

2. Мә тін де гі ақ па рат ты оқып, бе ріл ген мә лі мет тер мен пі кір лер ді 
өң деңдер жә не то лық ты рың дар.

Те ле фон ап па ра ты
Тұң ғыш те ле фон ап па ра ты 1876 жы лы Фи ла дель фия да ғы 

Бү кі лә лем дік көр ме ні таң ғал дыр  ды. Өнер тап қыш Алек сандр 
Белл «сөй лейт ін те лег рафтың» қа лай 
жұ мыс жа сай ты нын көр сет ті. А.Белл 
бас қа бөл ме де тұ рып, Дат хан за да-
сы ның «Бо лу я бол мау» мо но ло гін 
оқиды, оның дауысын те ле фон тұт-
қа сы нан ес ті ген қа зы лар ал қа сы ның 
таң да ны сын да шек бол ма ды. 
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Жүз жыл дан ас там уа қыт ішін де те ле фон ның сырт қы тү рі 
қат ты өз ге ріс ке ұшы ра ды, алайда оның қыз мет ету қа ғи да сы 
бәз-баяғысынша қалды.

Фо ног раф
1878 жы лы Па риж де гі Бү кі л әлем-

дік көр ме ке зін де фо ног раф ты (ды-
быс ты жа зу ға жә не жаң ғыр ту ға ар-
нал ған құ рыл ғы) та ныс тыр ған нан 
кей ін, оны ой лап тап қан То мас Алва 
Эди сон үл кен та ны мал дық қа ие бол-
ды. Ол заман үшін фо ног раф тан адам 
да уы  сының естілуі таң ға жай ып си-
қыр болып саналды. Ал Эди сон ға 
«Мен ло-Парк тың си қыр шы сы» (Нью-
Джер си де гі зерт ха на сы со лай атала тын) де ген ат та ғыл ды. 
Кейіні рек фо ног рафтың қызметі грам мо фон, па те фон жә не 
тіп ті маг ни то фон да қол да ныс тап ты.

Ай на ла ны шо лу дөң ге ле гі
Тұң ғыш ай на ла ны шо лу дөң ге ле гі 

1893 жы лы Чи ка го да өт кен Бү кі л-
әлем дік көр ме де та ныс ты рыл ды. Ата-
ғы жер жар ған атт рак ционның жо ба-
сын Кі ші Джордж Ва ши нг тон Гейл 
Фер риc жасады. Дөң ге лек тің би ік ті гі 
80 метр ден асып, ал сал ма ғы 2 мың 
тон на ға дей ін же тті. Аме ри калық тар 
оны осы ның ал  дын  да Па  риж де өт кен 
Бү кі лә лем дік көр ме ге орай са лын ған Эй фель мұ на ра сы на 
жау ап ре тін де ой лап тап ты. Ағыл шын ті лін де ай на ла ны шо-
лу дөң ге ле гі осы күн ге шей ін «Ferris wheel», яғ ни «Фер рис 
дөң ге ле гі» де п ата лып ке ле ді.

Сы дыр ма іл гек
Ең ал ғаш қы сы дыр ма іл гек аяқ  -

ки ім ге ар нал ған бо ла тын. 1893 жы-
лы Чи ка го да ғы Бү кі лә лем  дік көр ме-
де оны Уит ком Лео Джад сон көр сет-
ті. Алғашқы іл гек қа зір гі нұс қа сы на 
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қа ра ған да күрделі бо ла тын: оның бір қап та лын да іл гек, 
екін  ші жа ғын да «кілт-тіл шік» кө ме гі мен ілі не тін іл мек қа-
та ры бо ла тын. Джад сон ның өнер та бы сы аяқки ім ді түй ме-
леу ді ай  тар лық тай тез де те тін, солай бола тұра бұл өнер та-
быс көп ші ліктің кө ңі лі нен бір ден шы ға қой ған жоқ, өйт ке ні 
оны пай да ла ну үшін екі бет тен тұра тын нұс қау лық ты оқу 
ке рек бо ла тын. 

Тек 20 жыл дан кей ін ға на сы дыр  ма іл гек үл кен та ны мал-
дық қа ие бол ды.

Рент ген ап па ра ты
Рент ген сәу ле ле рі нің қа си ет те рі 1901 жы лы Буф фа ло да ғы 

Бү кі лә лем дік көр ме де та ныс ты рыл ды. Бұл өнер та быс АҚШ 
Пре зи ден ті Уильям Мак-Кин ли дің өмі рін сақ тап қа лар ма 
еді? Көр ме ке зін де ол ау ыр жа ра қат ал ды, се бе бі Пре зи де нт ке 
оқ атыл ды. Оның де не сін дегі оқ ты та бу үшін дә рі гер лердің 
рент ген ді пай да ла нуы на бо лар еді, алай да олар бұ дан бас 
тарт ты. Сегіз күн нен кей ін Мак-Кин ли көз жұм ды. 

Кей іні рек рент ген ап па ра ты ме ди ци на да кең қол да ныс қа 
ие бол ды.

Те ле ха бар та ра ту
1939 жы лы те ле дидар әлі таң сық дү ние бо ла тын. Осы 

жылы Нью-Йорк те гі Бү кі лә лем дік көр ме ге келушілер АҚШ 
Пре зи ден ті Франк лин Руз вельт тің ЭКСПО-ны ашып жат  қа-
 нын ті ке лей эфир ден көріп, қат ты таң дан  ды. Те ле ди дар дың 
бұл тех ни ка лық жетістігі оларға ай  рық ша әсер етті. Тіп ті 
кө бі транс ля ция ны ил лю зио нис тің фо ку сы деп те ой ла ды. Ал 
бү гін гі кү ні ті ке лей эфир де ха бар та ра ту үй рен шік ті іс ке 
ай нал ды.

Ұялы те ле фон
Ұялы те ле фон ның ал ғаш қы нұс қа сы жә не 

ұялы бай ла ныс тех но ло гия сы 1970 жы лы Жа -
по  ния ның Оса ка қа ла сын да ғы Бү кі лә лем дік 
көр ме де та ныс ты рыл ды. Бұл на ғыз төң ке ріс 
бо ла тын: бұ ған дей ін қол да ныс та бол ған те ле-
фон дар дың бар лы ғы желіге қо сыл ма са, жұ мыс 
жа са май тын. Ұялы те ле фон дар Оса ка да ғы пре-
зен та ция дан кей ін бірден қол да ныс қа енді. 
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Қа зір гі ұялы те ле фон дар мен са лыс тыр ған да олар дың пі-
ші ні үл кен жә не ың ғай сыз бо ла тын, олар ды қал та ға са лып 
жү ру мүм кін емес еді.

Сен сор лық эк ран
Сау сақ тың бас қа нын се зе тін эк ран 

ал ғаш қы рет жұрт  шылық қа 1982 жы-
лы Нок саил да ғы Бү кіл әлем дік көр-
ме де та  ныс ты рыл ды. Көр ме ге кел ген 
әр бір адам сен сор лық эк  ран  ды же ке 
өзі пай да ла нып, бай қап кө ре ал ды. 
30 жыл дан кей ін бұл өнер та быс өте 
та ны мал бо ла бас та ды. Бү гін гі кү ні 
сен сор лық эк ран дар тө лем тер ми нал да рын да, ақ па рат тық 
дүң гір шек тер де, қал та ком пью тер ле рін де жә не ұялы те ле-
фон дар да қол да ны ла ды.

(«Алматы ақшамы» газетінен)

  Пуб ли цис ти ка лық стиль дің жанрлық түрлері. Репортаж
Пу	бли	цис	ти	ка	лық	стиль	дің	жаз	ба	ша	түрі:	мер	зім	ді	бас	па	сөз;	ауыз

ша	тү	рі:	ра	дио,	теледидар	хабарлары,	деректі	кино.	
Жа	нр	лық	түрлері:	мақала,	ақпараттық	хабар,	очерк,	ха	лық	ара	лық	

шо	лу,	репортаж	және	интервью.	
Репортаж	(латын	report	–	«жеткізу»)	–	баспа,	радио,	теледидарға	

оқи	ға	ор	нынан	берілетін	ақпарат,	әңгіме.	Репортаж	оқиға	болған	жердің	
то	пы	ра	ғында	туады.	Сондықтан	да	репортаж	дегеніміз	–	оқиғаның	өзі.	
Ре	пор	таждың	басқа	жанрлардан	ерекшелігі	–	өткен	оқиғаны	емес,	
бо	лып	жатқан	оқиғаны	баяндайды,	 соны	суреттейді.	Репортаждың	
мақ	са	ты	–	болған	оқиғаны	бұлжытпай	суреттеу	емес,	сол	оқиға	ның	
әлеу	мет	тік	мәні	мен	маңызын	ашу,	өзінің	пікірін	білдіру.	Журна	лист	
оқи	ға	ны	неғұрлым	 тез,	 айқын,	 әсерлі	 түрде	жеткізсе,	 ол	 соғұр	лым	
ба	ға	лы,	ықпалды	да	тартымды	болады.	Репортаж	өмір	шынды	ғы	на	
сү	йе	не	ді.	Тілі	нәрлі,	стилі	тартымды	келеді.	

3. «ЭКСПО-2017» көрмесінің павильондарынан журналист ретінде 
репортаж дайындаңдар.

4. Мә тін нор ма ла рын сақ тай оты рып, кө те ріл ген мә се ле бойын ша 
ар гу мент ті эс се жа зың дар. Тақырыбын өздерің қойыңдар.
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5. Үш топ қа бө лі ніп, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Фантаст жазушылардың қандай болжамдары (жүр гізуші-
сіз көлік, ақылды үй, голографиялық бейне, 3D басы  лым, жасан-
ды ин тел лект т.б.) шын дыққа айналуда немесе қашан жүзеге асуы 
мүмкін?«Та рих уа қы ты» әді сі мен бол жам жа саң дар.
2-топ. Жаратылыстану бағытындағы сабақтарда танысқан ғылыми 
жаңалықтарды топтастырып, аудитория алдында сөйлеуге дайын-
да лыңдар. Шешеннің көпшілік алдында өзін ұстау мәдениетіне 
қойылатын талаптарды сақтап, өз ойларыңды жеткізіңдер.
3-топ. Қо сым ша ре су рс тар мен са бақ ма те ри ал да ры не гі зін де қыс-
қа тест құ рас ты рың дар. Тест тап сыр ма сын да бір не ме се бір не ше дұ-
рыс жау ап тың бо лу ын қа да ға лаң дар.

6. «Қа зы бек тің ат дау ын ше шуі» ше шен дік сө зін (77–78-бет тер) құ -
ры лы мы на қа рай тал дап, кі ріс пе, не гіз гі бө лім, қо ры тын ды  сын 
бө ліп көрсетіңдер.

Шешендік сөз

Кіріспе
Негізгі бөлім
Қорытынды

7. Бұ рын ғы ше шен дер дің, би лер дің дау ды екі ау ыз сөз бен түй ге нін 
дә  лел   дейт ін мы сал жа зып, мә тін құ ры лы мын, тақырыбы мен идея-
 сын тал даң дар.

Шешендік сөз

Тақырыбы  мен идеясы 

Жанрлық мазмұнына қарай қай түрі?

Құрылымы  

 Кіріспесі

 Негізгі бөлімі

 Қорытынды бөлімі

Құрылысына қарай қай түрі?
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 ІV бө лім ді қо ры тын ды лау ға  
 ар нал ған тест тап сыр ма ла ры

1. «Публицистика» термині қандай ұғымда жұмсалады?
A. Әлеуметтік-тұрмыстық мәселелер
B. Қоғам өмірі үшін маңызды мәселелерді талқылау
C. Діни бағыттағы мәселелер
D. Соттағы сөздер
E. Шешендік сөздер

2. Стиль тү рін көр се тің дер. Бұл ша ра жол-кө лік ере же сін сақ тай 
бер мейт ін кө лік жүр гі зу ші ле рін қау іп тен сақ тау ға сеп ті гін 
ти гіз бек. 
A. Ғы лы ми стиль 
B. Ауызе кі сөй леу сти лі 
C. Пуб ли цис ти ка лық стиль
D. Көр кем әде би ет сти лі
E. Рес ми іс қа ғаз да р сти лі

3. Публицистикалық үн деу дің мақ са ты: 
A. Жаңалықтардан хабардар ету
B. Шығарманың мазмұнымен таныстыру
C. Газет-журналдар тарату
D. Жұрт шы лық ты қо ғам дық мә ні бар іс ке қа тыс ты ру, жұрт-

шы лық тың са на сы на ық пал ету
E. Халықты бір жерге жинау

4. Шешендік сөздің құрылысына қарай  түрлері:
А. Шешендік арнау, шешендік толғау
В. Шешендік толғау, шешендік дау
С. Айтыстар, даулар
D. Жер дауы, құн дауы
Е. Термелі сөз, пернелі сөз

5. «Өнер та быс» сө зі не сәй кес ке ле тін қа тар ды көр се тің дер.
A. Қо ғам ай на сы
B. Де мок ра тия лық про цесс
C. Элект рон ды бе сік
D. Ғы лы ми шо лу
E. Пуб ли цис ти ка лық шы ғар ма
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6. «Өнер – ризық, несібе таусылмайтын…» шешендік сөзінің 
ав то ры –
А. Сыздық төре
B. Олжабай батыр
C. Байғозы батыр
D. Ағыбай батыр
E. Шойынбет би

7. Пікір алмасуға жат пайт ын фор ма ны ажы ра тың дар. 
A. Іс кер лік сес сия
B. Ғы лы ми ха бар ла ма
C. Се ми нар
D. Ар найы ко ми с сия ның мә жі лі сі
E. Көп ші лік қа ты са тын ми тинг

8. Ор фог ра фия лық нор ма ға сай жа зыл ған қа тар ды та бың дар.
A. Бал мұз дақ, же міс ті мұз
B. Ба тут, кө лік-жай
C. Тұс қа ғаз, өнер та быс
D. Се кі ру қон дыр ғы сы, қой лым
E. Ки но театр, се ри ал

9. Шешендік сөз құрылымына қарай бірнеше бөліктен тұрады:
А. Басы, ортасы, аяғы
В. Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды
С. 1-бөлім, 2-бөлім, 3-бөлім
D. Хабарлау, түсіндіру, қорытындылау
Е. Толғау, арнау, дау

10. Публицистикалық стильдің жанрлары:
А. Әңгіме, повесть, роман
В. Өлең, поэма, дастан
С. Репортаж, мақала, очерк
D. Драма, комедия
Е. Арнау, толғау, дау



V  
ТУ РИЗМ: ЭКО ТУ РИЗМ

ШЕ ШЕН ДІК СӨЗ ДЕР

Бұл бө лім де сендер:
•	 ту	ризм	жә	не	оның	түр	ле	рі	ту	ра	лы	мә	лі	мет	ала	сыңдар;
•	 Қазақстандағы	туризмнің	дамуы	туралы	ақпаратпен	танысасыңдар;
•	 айтылатын	орны	мен	мазмұнына	қарай	қазіргі	шешендік	сөздердің	

түрлерін	меңгересіңдер;
•	 пі	кір	талас	мә	де	ние	тін	де	гі	сөз	қол	да	ны	сын	үй	ре	не	сіңдер;
•	 ой	ай	қын	ды	лы	ғы	мен	сөз	дәл	ді	гін	жа	з	ба	жұ	мыс	та	рың	да	ұтым	ды	

жұм	сау	ға	дағ	ды	ла	насыңдар.

БӨ ЛІМ

Қазақстанда туризмді дамытып,  
оны ел экономикасының ең табысы  
мол секторына айналдыруға зор  
мүмкіндік бар.

Мартин Вебер
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§1. Ту ризм

1. Екі топ қа бөлініп, сұрақтарға жауап беріңдер. Жауаптарыңды 
ал мас ты рыңдар. Дау ыс тап оқып, бі р-бі ріңді то лық ты рыңдар. 

1. Ту ри зм нің әлем дік эко но ми ка да ала тын ор ны қандай? 
2. Ту рис тік ұй ым дар ды бі рік ті ре тін ха лы қа ра лық дең гей-

де гі қан дай ұй ым дар ды бі ле сің дер?

2. Мә тін ді оқып, жанр лық ерек ше лік те рі н тал даң дар. 

Ту ризм
Ту ризм (франц. tourіsme, tour – «се ру ен деу») – адам ның 

бос уа қы тын да (жұ мыс бабымен не туған-туысқа қыдыру 
емес) өз ер кін ше кө ңіл кө те ру мен де ма лу үшін, тәуе кел 
жа  сау үшін, кө ріп қы зық тау үшін, яғ ни субъ ек тив ті ру ха ни 
қа жет ті лік бой ын ша бас қа бір жер ге ерік ті сая хат тап, се руен-
 деп ба руы. Жа қын жер де гі қыс қа ме зет те орын да ла ты ны «се-
ру ен» де лін се, алыс жер ге ат тан ған ұзақ мер зім ді сі «сая хат» 
де п аталады. 

Ту ризм әлем дік эко но ми ка да бас ты рөл дің бі рін ат қа ра ды. 
Дү ниежү зі лік ту ризм ұй ымы ның (ДТҰ) де рек те рі бойын ша, 
ол әлем де гі  Жал пы ұлт тық өнім нің он нан бір бө лі гін, 
ха лықара лық ин вес ти ция ның 11%-тен ас та мын құрайды. 
Сондай-ақ әлем дік капиталдың 7%-ін пайдаланып, 137 млн 
адамды жұмыспен қамтып отыр. 

Ту ри зм нен түс кен та быс мұ най өнім де рі жә не авто көлік 
экс пор ты та бы сы нан кей ін тұ рақ ты 3-орын да ке ле ді. Дү ние-
жү зі лік ту ри зм ұйы мы ның бол жа мы бой ын ша, ХХI ға сыр да 
ту рис тік ин дус трия үз дік сіз өсіп, 2020 жы лы әлем де гі 
ту рис тер са ны 1,5 мил лиард қа же те ді. 

Ту рис тер ді жа ғым ды пі кір ға на емес, тұм са та би ғат, тыл -
сым құ бы лыс, ға жай ып тар, тәуе кел дер, бұ рын-соң ды бол-
ма ған жа ңа лық тар, өз ел де рін де кездесе бер мейт ін ерек ше 
жағ дай мен кө ңіл күй лер ша қы ра ды. Сон дық тан ту ри зм ді 
да мы ту үшін ту рис тік өңір ту ра лы ро ман ти ка лық (бәл кім, 
тыл сым немесе қор қы нышты, бәл кім, таң ға жай ып) тү сі нік-
тер дің қа лып та суы на ай рық ша мән бе ру ке рек. 
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Дү ниежү зі лік ту ризм ұй ымы ның бел гі леуі бойын ша, 
әдет те адам 88,5 км (55 ағыл шын ми лі) қа шық тық қа ба рып, 
кем де ген де 24 са ғат аял да са, он да ол ту рист болып есеп те ле-
ді. Де мек, бір ту рис тік ай мақ тан қыс қа уа қыт та (24 са ғат тан 
аз уа қыт та) өтсе, ол адам ту рист болып саналмайды. Ту ри зм-
нің эко но ми ка лық ма ңы зы зор бол ға ны мен, қа ра жа ты жет кі-
лік ті ту рист эко но ми ка лық мүд де ні көз де мей ді. 

Әри не, ту рис тер дің бә рі де тек кө ңіл көтеру мен шек те ле ді 
деу ге бол май ды, ту рист өзі нің са па ры ба ры сын да көп те ген тың 
ой  мен ше шімге ке ле ді, жа ңа жос пар жа сауы, ба тыл шешім ге 
ке луі мүм кін. Бі рақ мұ ның бә рі оның ал да ғы жоспарларында 
кө рі ніс та уып, дәл сол уа қыт та, дәл сол жер де ол ер кін, ерік ті 
кө ңіл кө те руші, жаңа жағдайларды сезіну ші, қы зық тау шы, 
ден сау лы ғын қал  пы на кел ті ру ші ға на бо ла ды. 

(«Қазақ энциклопедиясы», 5-том)

3. Сызбадағы мәліметтерді өздерің білетін деректермен толық ты-
 рып, шағын мә тін жа  зың  дар.

Іс кер лік ту ризм

Спорт тық ту ризм

Ту ризм

Шо пинг-ту ризм

Клас си ка лық ту ризм

Ар хе оло гия лық ту ризм

Эко ло гия лық ту ризм

Бі лім алу ту риз мі

Рек реация лық ту ризм
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 Әң гі ме жә не дөң ге лек үс тел
Пі	кір	талас	түр	ле	рі	көп.	Бір	мүд	де	ні	көз	де	ген	жан	дар	әң	гі	ме	ле	сіп,	

пі	кір	ал	ма	са	ды,	бел	гі	лі	бір	та	қы	рып	ты	тал	дап,	тал	қы	лайтын	ақ	па	рат
тықна	си	хат	тық	си	па	тын	да	ғы	кез	де	сусұх	бат	тар	өт	кі	зі	ле	ді.

Пі	кір	талас	қа	бас	тай	тын	пі	кір	ле	су	дің	қа	ра	пай	ым	тү	рі	–	әң	гі	ме,	ал	
жос	пар	лы	түр	де	өт	кі	зі	ле	тін	жүй	елі	тү	рі	–	дөң	ге	лек	үс	тел.

Әң гі ме

	Мақ	са	ты	 	Бел	гі	лі	бір	та	қы	рып	тө	ңі	ре	гін	де		жи	нал	ған	көп	ші	лік	тің	
сұ	рақ	қой	ып	не		өз	пі	кі	рін	ай	туы	на	мүм	кін	дік	беру.	Мұн
да	қа	ты	су	шыға	өз	пі	кі	рін	біл	ді	руі	не	ер	кін	дік	бе	рі	ле	ді.

Ерек	ше	лі	гі	 Жос	пар	лы	түр	де	бол	ма	ған	дық	тан,	 күт	пе	ген	сұ	рақ	тар	
қо	йы	лып,	же	ке	бас	тың	мүд	де	сін	көз	дей	тін	пі	кір	лер	ай	ты
луы	орын	ала	ды.	Жүр	гі	зу	ші	пі	кір	талас	мәде	ние	ті	талап
та	рын	сақ	тай	оты	рып,	мә	се	ле	ні	ушық	тыр	май	ше	шуі	ти	іс.

Дөң ге лек үс тел

	Мақ	са	ты	 	Бел	гі	лен	ген	та	қы	рып,	тал	қы	ла	на	тын	жо	ба,	 құ	жат	бо
йын	ша	ар	найы	ма	ман	ша	қы	ры	лып,	ал	дын	ала	ой	лас
ты	рыл	ған	жос	пар	бой	ын	ша	жүр	гі	зі	ле	ді.	Сұ	рақ	тар	да	
ал	дын	ала	бе	рі	луі	мүм	кін.

Ер	екше	лі	гі	 Дөң	ге	ле	не	отыр	ған	топ	тың	осы	мә	се	ле	ге	қы	зы	ғу	шы	лы
ғын,	өзін	тол	ған	ды	ра	тын	нәр	се	ту	ра	лы	то	лық	мә	лі	мет	
алу	мүм	кін	ді	гін	қам	та	ма	сыз	ету	қа	жет.	Ар	найы	ма	ман	
мен	тың	дар	ман	ның	қа	рымқа	ты	на	сы	пі	кір	талас	мә	де
ние	ті	не	сай	орын	алуы	ке	рек.

4. Сұ рақ тар бой ын ша өза ра сұх бат құ рып, ту ризм нің әлем дік на рық та 
ала тын ор ны ту ра лы әң гі ме не дөң ге лек үс тел өт кі зің дер. Ком му ни-
ка тив тік жағ даят қа сай көп ші лік ал дын да дұ рыс сөй леу, тың дау-
шы лар ға ық пал ете бі лу, ше шен сөй леу прин цип те рін сақ таң дар.

1. «Ту ри зм – әлем дік эко но ми ка ның құл ды рау ды біл мей тін 
са ла сы» де ген пі кір мен ке лі се сің дер ме?

2. Ту риз мі ел эко но ми ка сы на қыр уар пай да әке ле тін ел дер 
қа та ры на қо сы лу ға еліміз дің әле уеті (сұ лу та би ға ты, 
те ңіз  де рі, тау ла ры, өзен-көл де рі, та ри хи орын да ры, 
ар хео  ло гия лық ес керт кіш те рі т.б.) же те ме? 
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3. Қазақстанға келетін саяхатшылардың санын арттыру 
үшін қан дай ша ра лар қол ға алын уы ке рек?

4. Елімізді шетелдерге танытып, туристердің қызығу шы лы-
 ғын арт ты рып жүр ген қан дай өнер паз дар ды бі ле сің дер?

5. Оқы лым мәтінінен бірнеше мысал алып, тыныс белгілерінің қо йы-
 лу се беп терін түсіндіріңдер.

Мысалдар
Тыныс  

белгі лері
Қойылу  

себебі
Де мек, бір ту рис тік ай мақ тан қыс қа 
уа қыт та (24 са ғат тан аз уа қыт та) өтсе, 
ол адам ту рист болып саналмайды. 

Үтір, 
жақша

Шешендік өнер туралы нақыл сөздер
Ше шен ге де ген се нім ту ғы за тын үш нәр се – па ра сат, 

із гі лік, сый лас тық. 
(Арис то тель)

Жақ сы ше шен бол ғың кел се, ал ды мен, жақ сы адам бол.
(Квин ти ли ан)

Тү мен сөз дің түй інін бір сөз бен шеш. 
(Жүсіп Ба ла са ғұн)

Та за мін сіз асыл сөз ой тү бін де жа та ды. 
(Асанқай ғы)

Ше шен нің аты ше шен бе, таң дай ға дә мі үйі рі ліп, дау-
гер дің тау ын шақ па са?! 

(Дулат Ба ба тай ұлы)

6. Жоғарыдағы на қыл сөз дер ді тал дап, пі кір ле рің ді түй ін деп, кестеге 
түсіріңдер.

Шешендік сөздің табиғаты Жақсы шешеннің бейнесі

Ортақ түйіні

7. Әңгіме не дөңгелек үстел барысында айтылған пікірлерді сарап  тап, 
са лыс ты рып, ке лі су/ке ліс пеу себеп те рің ді көр се тіп, эс се жа зың  дар.
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§2. Ту ри зм нің түр ле рі

1. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер. 

1. Ту риз мнің қандай түрлерін бі ле сің дер?
2. Біз дің елі міз де ту ри зм нің қай түр ле рін да мы ту ға мүм-

кін дік бар?

2. Мә тін ді сызбалардағы мәліметтермен қосып оқып, туризм түр ле-
рі нің  даму деңгейін болжаңдар.

Ту ри зм нің түр ле рі
Туризм үлкен екі түрге бөлінеді: 1) ішкі (ұлттық) ту ризм; 

2) ха лық аралық (шетелдік) туризм. Мазмұнына қарай ту -
ризм  нің бір не ше түрі бар. Солардың кейбіріне тоқталайық. 

Мә де ни-та ным дық ту ризм дегеніміз – ту рис тер ді мә де  ни 
құн ды лық тар мен та ныс ты ру. Оған әр түр лі та ри хи, ар хи тек-
ту ра лық жә не мә де ни ке зең дер мен та ны су үшін музейлерге, 
та ри хи жә не ар хи тек ту ра лық ес ке рт кіш тер ге ба ру, театр лан-
ды рыл ған немесе му зы ка лық қойы лымдарды тамашалау, 
ді ни ме ре ке лер ге, су рет көр ме ле рі не ба ру жатады.

Байдаркамен 
жүзу

Тау шаңғы сы-
мен жүру

Джип- 
турлар

Атпен, түйемен, 
итпен, бұғымен 

серуендеу

Ан таркти даға 
саяхат

Экстремалды туризм

Муль-
тиспорт

Шың ға 
шы ғу 

Альпи-
низм

Раф тинг
Маун тин-
байк ( тау 

ве ло си пе ді)

Спорт тық бағ дар лау

Шаң ғы 
спор ты

Ях та лық 
спорт

Сау ық ты ру ту риз мі де ма лыстың бір тү рі бо лып есеп -
те ле ді. Шар ша ған жүй ке жүйе сін шипа жай ларда ем алып 
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не ме се жа ға жай ларда де ма лу арқылы ғана қалпына кел ті-
ру ге бо ла ды деп ойлау – қате. Со ны мен қа тар тау лар дың, сар-
қы ра ма лар дың сұ лу лы ғын көріп, тау өзен де рін де жүзіп, тау 
шаң ғы сы мен не ме се жыл қы мен серуен деп те қалпына келті-
ру ге болады. Осы ар қы лы ту рис тер бел сен ді ту ри зм ге үй ре не 
бас тай ды. Жаяу ту ризм ең көп та ра ған бел сен ді ту ризм тү рі 
бо лып есеп те ле ді: ар найы кө лік ті қа жет ет пей ді, кез кел ген 
ау мақ бой ын ша жо рық тар ұй ым дас ты ру ға бо ла ды.

(mydocx.ru)

3. Аудио жаз ба дан (08. mp3) «Қа зақ стан да ғы ту ризм түр ле рі» мә ті нін 
тың дап, мақ сат ты ауди то рияға (ту рис тер ) ар нал ған тер мин дер мен 
ұғым дар ды, тіл дік ора лым дарды тал даң дар.

Қазіргі шешендік сөздердің түрлері
Қазіргі	шешендік	 сөздердің	де,	шаршытоптың	да	сипаты	өзгер	ді.	

Шешендер	білімғылым,	 оқуағарту,	 тәлімтәрбие,	мәдениетөнер	
тақырыптарын	қозғаған	көркемсөз	иелері,	яғни	ақындар	мен	жазу	шы	лар,	
ғалымдар,	журналистер	болса,	тыңдаушы	топ	–	білімғылым,	оқуағар
ту,	мәдениет	саласындағы	көпшілік.	Шешендік	өнердің	көрінетін	орын
дары	–	жиналыс,	конференция,	съезд,	семинар,	диспуттар.	Шешен	дік	
сөз	енді	өлеңмен	емес,	бірыңғай	қара	сөзбен	айтылатын	болды.

Қазіргі	шешендік	сөздердің	көтерген	тақырыбы,	мазмұны	мен	ай
тылу	орнына	қарай	мынадай	түрлері	бар:
1)	білімғылымдық	мазмұнды;
2)	әлеуметтіксаяси	мазмұнды;
3)	әлеуметтіктұрмыстық	мазмұнды;
4)	діни	мазмұнды;
5)	сотта	қолданылатын	сөздер.

Шешендік	сөздердің	барлық	түріне	ортақ	мақсат	–	ақылойды	қозғау,	
ұғымтүсінігін	кеңейту,	білім	беру,	сезімге	әсер	ету.	Шешен	сөйлеудің	
ең	негізгі	шарттары	–	сөз	дұрыстығы,	қысқалығы,	эмоционалдылығы,	
байлығы,	түсініктілігі	мен	дәлдігі.

4. Оқылым және тыңдалым мәтіндері негізінде әңгіме не дөңгелек үстел 
ұйымдастырыңдар. Ойларыңды шешен тілмен жеткізуге тырысыңдар.

1. Мәтіндерде аталған туризм түрлерінің қайсысы өздеріңе 
жа қын?



112

2. Тыңдалым мәтінінде аталған туризм түрлері елімізде 
қалай дамуда? 

3. Қа зақ стан да ту риз мнің тағы қай түрін дамытуға мүм кін-
 дік бар?

5. Әңгіме немесе дөңгелек үстелдегі сөздерің тақырыбына, мазмұны 
мен айтылу орнына қарай қазіргі шешендік сөздердің қай түріне 
жатады? Мысалдармен дәлелдеңдер.

Үлгі:

Шешендік сөздің түрі – ... Себебі

Круиз
Қа зір гі кез де те ңіз ді ай на лып жү зу (круиз) ха лы қа ра  лық 

ту ри зм нің ма ңыз ды тү рі не ай на лып отыр. Бұл – аса жай лы 
ке ме лер мен сая хат тау, құм ды жа ға лау лар да де ма лу, бір не ше 
ел мен та ны су мүм кін ді гі нің ұш тас ты ры лу ы. Ту ри зм нің бұл 
тү рі нің дәс түр лі ау дан да ры на Же рор та те ңі зі, Ка риб ала бы 
мен Мұ хит арал да ры жа та ды.

6. Үш топқа бөлініп, тап сыр ма ларды орын даң дар.
1-топ. «Круиз» мәтініндегі терминдерді пай да ла нып, ту рис тер ді 
кру из дік лай нер мен сая хат тау ға ша қы рып, жар на ма жа саң дар.
2-топ. Ту ри зм нің түр ле рі туралы сұ рақ тар құрастырып, топ та жа-
уап бе  рің  дер. Ең үз дік та ныл ған сұ рақ тар мен жау ап тар ды бел гі-
лең дер.

Үз дік сұ рақ тар Үз дік жау ап тар 

3-топ. Тыңдалым мәтінін 4 дәйексөзбен қорытып, «Қосжазба күн-
де лігін» толтырыңдар.

Дәйексөз (цитата) Түсіндірме (комментарий) 

7. «Қазақстанда туризм жақсы дамыған» деген пікірге қатысты 
келісу/келіспеу эссесін жазыңдар.
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§3. Қа зақ стан да ғы ту ризм

1. Сұ рақ та рға өз болжамдарың бойынша жау ап бе рің дер.

1. Қа зақ стан да ал ғаш қы ту рис тік ны сан дар қа шан пай да 
бол ды?

2. Ке ле шек те елі міз дің қай ай мақ та ры ту ри зм нің ор та лы-
ғы на ай на луы мүм кін? 

3. Суреттерде бейнеленген өлкелер туралы не біле  сің  дер?
4. Өз де рің тұ ра тын жерде  қандай ту рис тік ны сан дар бар?

2. Мә тін ді оқып, Қа зақ стан да ғы ту ри зм нің да му  тарихы туралы 
мәліметтерді «Төрт сөй лем» әдісімен сипаттаңдар. 

Қа зақ стан да ғы ту ризм
Ұлы Жі бек жо лы  бой ын да ор на лас қан дық тан, Қа зақ стан 

ау ма ғын да ғы қа ла лар мен та би ға ты ға жай ып жер лер ежел ден 
сая хат жә не ту ризм ны сан да ры бо лып санал ған. 

Қа зақ стан да ғы ал ғаш қы ту рис тік ұй ым дар ХХ ға сыр дың 
20–30-жыл да ры пай да бол ды. 1929 жы лы Ал ма ты да тұң ғыш 
ту рис тік жо рық ұй ым дас ты рыл ды. Оған 17 мек теп  тің мұ ға-
лім де рі қа тыс ты. Жо рық Ал ма тыдан бас та лып, Есік кө лін-
де аяқ тал ды. 1930 жы лы Ал ма ты өл ке та  ну музейі жа нын да 
Про ле тар лық ту ризм жә не экс кур сия қо ға мы ның өл ке лік 
бө лім ше сі жұ мыс іс тей бас та ды. Осы жы лы Ал ма ты қа ла-
лық те лег раф пен пош та қыз мет кер ле рі нен құ  рал   ған топ Ме-
деуден Көк жай лауға, одан әрі Үл кен Ал ма ты кө лі  жа ға ла уы-
на де йін бар ды. Ту ри зм нің бұл тү рі не В.Зи  мин, А.Бер грин, 
Д.Лит ви нов, Х.Ра хи мов, Г.Бе ло гла  зов т.б. көп үлес қос ты. 
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1931 жы лы қаң тар да Ал ма ты да ал ғаш рет шаң ғы шы лар жо-
ры ғы ұй ым дас ты рыл ды. Шаң ғы шы  лар Ал ма ты дан шы ғып, 
Ұзын ағаш тан өтіп, Қор дай асуы ар қы лы эс та фе та ны Қыр-
ғызс тан ко ман да сы на та быс ет ті.  

Әуес қой ту рис тер дің бас тауы мен Ала тау қой нау ын да ғы 
Күй ген сай шат қа лын да ту рис тер үшін ша ғын үй са лын ды. 
1936 жы лы бұл жер де рес пуб ли ка да ғы ең ал ғаш қы 50 кі сі лік 
«Го рельник» тур ба за сы ның ша ңы ра ғы кө те ріл ді. 1938 жы лы 
Көк жай лау шат қа лын да ал ғаш қа зақ стан дық ту рис тер сле ті 
өт ті. Оған 200-дей ту рист қа тыс ты. 

1950–1960 жыл да ры Ал ма ты жо ға ры оқу орын да рын да 
тау ту риз мі, альпи низм, спорт тық ту ризм да ми бас та ды. Со-
ның нә ти же сін де ту рис тік нұс қау шы лар то бы қа лып тас ты. 
Олар оқу шы лар мен сту де нт тер ара сын да ту ри зм ді да мы ту да 
үл кен үлес қос ты. 1958 жы лы В.Зи мин ге тұң ғыш рет ту ризм 
бой ын ша КСРО-ның спорт ше бе рі ата ғы бе ріл ді. 1970 жы лы 
құ рыл ған Ту ризм жә не сая хат шы лық тың рес пуб ли ка лық ке-
ңе сі ту ризм нің одан әрі да муы на әсер ет ті. 1971–1975 жыл-
да ры Қа зақ стан да ту ризм нің ма те ри ал дық ба за сын ны ғай ып, 
сая хат тық-ту рис  тік ұй ым дар кө бей ді, жа ңа ту рис тік ба за лар 
мен мей ман ха на лар пай да ла ну ға бе ріл ді.

 1991 жыл дан бастап тәу ел сіз дік ал ған Қа зақ стан да ту ризм 
са  ла  сы да му дың жа ңа са ты сы на көш ті. 1993 жы лы Қа зақ-
стан Дү ниежү зі лік ту ризм ұй ымы на мү ше бол ды. Осы жы лы 
ту ризм ин ду ст рия сын да мы ту ға ар нал ған ұлт тық бағ дар ла ма 
қа был дан ды.

2001 жы лы 13 мау сым да «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
ту рис тік қыз мет ту ра лы» Заң қа был дан ды. Он да еліміздегі 
ту рис тік са ла ны да мы ту дың бі рін ші ке зек те гі ша ра ла ры, ту-
рис тік қыз мет ті ли цен зия лау т.б. мә се ле лер тұ жы рым дал ды. 
Қа зақ стан ның та би ғи, та ри хи, геосая си ор ны ту рис тік ны сан-
дар ды ұтым ды пай да ла ну ға мүм кін дік бе ре ді, со ны мен қа тар 
эко но ми ка ның бас ты тар мақ та ры ның бі рі ре тін де да мы ту ды 
қа жет ете ді.

(«Қазақ энциклопедиясы», 5-том)

3. «Екін ші Мек ке» атан ған Түр кіс тан қа ла сын әлем дік ту ри зм нің 
ор та лы ғы на айналдыруға бола ма? Көтерілген мәселе бойынша өз 
ой  ла рың ды дәлелдеп, келісу/келіспеу эссесін жа зың дар.
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Димаш Құдайбергенге Мәдениет және спорт министрі 
аты нан «Қазақстан Республикасының туризм жөнінде гі 
ел ші сі» мәр тебелі атағы тапсырылды. «Бір жарым ай бұ рын 
фут  бол  шы Мес си «Әлем туризмінің елшісі» атанды. Біз де 
Ди маш қа қазақ стандық туризм елшісінің сертифика тын 
ұсы нып отыр мыз. Ол – өз елінің патриоты», – деп атап өт ті 
«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы Рашид Күзем-
баев.

Димаш өз концерттерінде және БАҚ көздерінде әрқа шан 
фа нат тарын туған жеріне шақырып жүреді. Сол себепті Қа зақ-
станда алғаш рет фантоптар үшін туристік маршрут ұйым-
дас тырылды. Маршрут құрамына Димаштың туған қа ла сы – 
Ақтөбе, елордамыз және Алматы кірді. Осындай тур лар ды 
отан дық туроператорлар тұрақты түрде өткізетін бо ла ды. Ал 
осы турлардан түскен қаржының бір бөлігі келешекте Ди маш 
брендін әлемдік деңгейде одан әрі нығайтуға және өр кен де-
туге бағытталады.

(«Егемен Қазақстан», 01 маусым, 2018 жыл)

Білім-ғылымдық мазмұндағы шешендік сөздер
Білімғылымдық	мазмұндағы	(академиялық)	шешендік	сөздердің	

қол	да	ны	ла	тын	орындары	мен	түрлері:	
1)	жоғары	оқу	орындарындағы	дәрістер;	
2)	 ғылыми	конференциялар,	симпозиумдардағы	баяндамалар;	
3)	 ғылыми	жоба	 қорғау	және	диссертациялық	 ғылыми	 кеңестерде		

сөйленетін	сөздер.
Бұл	сөздердің	басты	ерекшелігі	–	ғылыми	терминдердің	молдығы,	

бір	ша	ма	қатаң	стильге	негізделуі.	Осы	белгілеріне	қарап	дәрістер	мен	
баян	дамалардың	шешендік	сипатының	болуы	міндетті	емес	болып	
көрін	уі	мүмкін.	Шындығында,	 білімғылымдық	мазмұндағы	 сөздер	
нақ	ты,	тілі	барынша	түсінікті,	тыңдаушысына	қызықты	болуы	шарт.	
Ал	бұлар	–	шешендік	сөздің	басты	талаптары.

4. Бел сен ді ту ри зм нің түр ле рі жай ын да қо сым ша ре су рс тар дан мә лі-
 мет жи нақ тап, ғылыми конференцияда жасалатын баяндаманың 
тезисін дайындаңдар.
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5. Үш топқа бөлініп, тап сыр ма ларды орын даң дар.
 1-топ. Оқылым мәтінін негізге алып, Қазақстандағы туризмнің 

да  му та ри  хын сыз  ба арқылы көрсетіңдер.

Қазақстандағы 
туризм

 2-топ. Димаш Құдайбергеннің арқасында Қазақстанға қызығу шы-
лы ғы артқан туристерді өздерің тұратын елді мекенге шақырып, 
тарихи-мәдени орындармен, архитектуралық ескерткіштермен 
та ныс ты ратын мәтін жазыңдар.

 3-топ. Ше шен ге қой ыла тын талап тар ды сақ тап, «Отан дық ту ризм-
  ді да мы ту жол да ры» та қы ры бын да білім-ғылымдық мазмұндағы 
шешендік сөз дайын даң дар.

6. Оқы лым мәтінінен бірнеше мысал алып, тыныс белгілерінің 
қойы лу се беп терін түсіндіріңдер.

Мысалдар
Тыныс  

белгі лері
Қойылу  

себебі
Ту ри зм нің бұл тү рі не В.Зи мин, Д.Лит ви-
нов, А.Бер  грин, Х.Ра хи мов, Г.Бе ло гла -
зов т.б. көп үлес қос ты.  

Үтір, нүкте

7. Қазақстандағы туристер көп баратын нысан туралы баяндама 
жасаңдар.
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§4. Эко ло гия лық ту ризм

1. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер.

1. «Эко ту ризм» ұғы мы ның Қа зақ стан ға қан дай қа ты сы бар?
2. Соңғы кезде эко ту ризмнің қарқынды даму себе бін қалай 

түсіндірер едіңдер?

2. Мә тін мен та ны сып, құрылымы мен жанрлық ерек ше ліктерін тал-
даң дар.

Эко ло гия лық ту ризм
Экологиялық туризм – сауықтырушылық, танымдық, қа-

рым- қа ты нас тық қажеттіліктер ұштастырылатын ту ризм нің 
түрі. Бұған экологиялық тұрғыдағы көрнекті орын дар ды (ұлт -
тық саябақ тар, табиғат ескерткіштері), табиғат қор ғау про  бле -
малары оңтайлы шешілген аумақ тарды аралау, со ны мен бірге 
экологиялық ұйымдар дың, «жа сыл дар» қоз  ға лы сы  ның бұ қа-
ра лық шараларына қаты су жа та ды. Эко ло гия лық білім беру 
және ағарту элемент тері мін дет ті түрде қамты ла ды.

Экологиялық туризмнің өзекті үш бағыты бар, олар: та -
ным  дық (та ри хи), ғы лы ми (зерттеушілік), оқи ға лы (спорт -
тық). Та ри хи экотуризм жергілікті мәдениет пен қор ша ған 
ор  та  ны тануға мүмкіндік береді. Ғылыми түрінде турис тер 
та  би  ғат ты зерттейді. Оқиғалы экотуризм – табиғатта де ма лу 
мен қозғалудың белсенді бағыты, оған жаяу, атты, вело си пед-
ті туризм, альпинизм т.б. жатады.

Эко ло гия лық ту ризм «жұм сақ» ту ризм бо лып та бы ла ды, 
се бе бі ол қор ша ған ор та дан пай да та бу ға ба ғыт тал ма ған. 
Атал мыш ту ризм тү рі не мы на  қа си ет тер тән: ту рис тік ай мақ-
тар ды мәде ни тұр ғы дан сау ық ты ру ға қам қор лық жа сау, 
та би  ғат ре су рс та рын аяу  шы лық пен пай  да ла ну, қор ша ған 
ор та ға за лал кел ті ре тін жағ дай лардың ми  ни мал ды бо лу ы на 
ба қы лау жа сау. 

Эко ло гия лық тур ке зін де сіз жа байы та би ғат пен ты  ғыз 
байланыста бо ла сыз, бұл – бас қа тур лар дың бі рін де жоқ қа -
сиет. Мұнда адам – та би ғат тың әмір ші сі емес, оның бір бө л-
ше  гі ғана бо ла ды. 

(Амангелді Соп бе ков)
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Ой дың ай қын ды лы ғы 
Сөз	дәлдігімен	тікелей	байланысты	ұғымдардың	бірі	–	ойдың	ай

қын	дылығы.	Сөз	дәлдігі	жекелеген	сөздер	мен	тіркестердің	қол	да	ны
сы	на	бай	ланысты	болса,	ой	айқындылығы	тұтас	сөйлемнің	ма	ғы	на
сы	на	қа	рай	ажы	ратылады	және	сөйлеушінің	әдеби	тілдің	байлы	ғы	
мен	нормасын	жетік	білуімен,	грамматикалық	формаларды	орын	ды	
қол	дануымен	өлшенеді.	Сөйлеуші	сөздердің	табиғи	мүмкіндікте	рін:	
тура	мағынасын,	көпмағыналылығын,	синонимдік,	антонимдік,	омо
ним	дік	қасиеттерін	кең	түрде	пайдаланумен	бірге,	сөздерді	ауыс	па	лы	
ма	ғы	нада,	тұрақты	тіркестер	мен	мақалмәтелдерді	орынды	қол	да	на	
біл	месе,	ой	айқындылығына	нұқсан	келеді.

Мысалы:	Қасымды айтып жіберші, тезірек үйге кірсін! Үйде бала
сын жалғыз тастап, «қой да тыныш» дейтін атаана бар.	Алғашқы	
сөйлемде	табыс	септігінің	ды	жалғауы	барыс	септігі	нің	ға жалғауы
ның	орнына	қол	да	ныл	ған	дықтан,	сөйлемнің	алғашқы	бөлігіндегі	ой	
айқын	емес.	Ал	екін	ші	сөйлемде	«Қой	да	тыныш,	қойшы	да	тыныш»	
мәтелін	түгел	қол	дан	бағандықтан,	ой	айқындылығына	нұқсан	кеп	тұр.	
Сол	сияқты	«Қор	(қаражат)	болмағанда	қор	болғандай	екен»	(газет
тегі	мақала	атауы)	сөйлемінде	омонимдерді	орынсыз	қабаттас	ты	ра	
қолдану	да	мағына	айқындығын	көмескілейді.

3. Аудио жаз ба дан (09. mp3) «Қар қа ра лы ұлт тық саяба ғы» мә ті нін 
тың дап, негізгі ойды анықтаңдар. Көп ші лік ал дын да дұ рыс сөй леу, 
тың дау шы лар ға ық пал ету қа ғи да ла рын сақ тап, мә тін ді қай та ба ян-
даң дар.

Әлеуметтік-саяси мазмұнды шешендік сөздер
Әлеуметтіксаяси	мазмұнды	шешендік	сөздерге	саяси	шолушылар

дың,	радио	және	теледидар	шолушыларының	сөздері,	саяси	та	қы	рып
тағы	баяндамалар,	митингіде	сөйленетін	сөздер,	әскерипат	риот	тық	
сөз	дер	жатады.	Әскерипатриоттық	тақырыптағы	шешендік	сөздер	
Отан	қорғауда	сарбаздардың	рухын	көтерген.	Ұлы	Отан	соғысы	жыл
дарында	Б.Момышұлы	сияқты	қолбасшылардың	шешен	дік	сөздері	
жауынгерлерді	жеңіске	жігерлендіріп,	Отан	 үшін	 аянбай	 соғысуға	
үндеген.	
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4. Мәтіннің әлеуметтік-саяси мазмұнды шешендік сөзге жата ты нын 
дәлелдеңдер. Шешен сөйлеудің шарттарын білдіретін (сөз дұ рыс-
тығы, дәлдігі, түсініктілігі, эмоционалдылығы) тілдік бірліктерді 
көр се тің дер.

Біз, қазақ халқы, ұлы тарихи тұлғалардың ізбасар ұрпағы 
еке ні мізді ұмытпауымыз қажет. Ата-бабаларымыздың рухын 
туризм нің озық үлгілері арқылы дәріптеуіміз керек. Біз сала-
лық мемлекеттік бағдарлама қабылдадық. Ол толыққанды 
жүзе ге асатын болса, туризмнің Ішкі жалпы өнімдегі үлесі 
8%-ке жетеді. Туризм саласында 650 мың адамды жұмыспен 
қамту жоспарланып отыр. Туризм – өте күрделі сала. Оған 
тиіс ті мамандар керек. Сол себепті біз туризм маман дарын 
дайын дай тын университет ашу қажет деген шешім қабыл-
дадық.

 (Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың  
«Ұлытау-2019» халықаралық туристік  

форумында сөйлеген сөзінен)

5. Үш топқа бөлініп, тап сыр ма ларды орын даң дар.
1-топ. Оқылым мәтінін негізге алып және өздерің білетін мәлі мет-
тер  ді де қосып, экотуризмнің ғалымдар белгілеген түрлері туралы 
де рек тер дің ма ңыз ды тұс та рын тал дап жа зың дар.

Экотуризм

Танымдық

Агротуризм

ЖасылҒылыми

Спорттық«Жұмсақ»
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2-топ. Эко ло гия лық ту ризмді ту ри зм нің бас қа түр ле рі мен салыс-
тырып, ұқ сас ты ғы мен ай ыр ма шы лық та рын «Венн диаг рам ма сы» 
ар қы лы си пат таң дар.

3-топ. Экотуризмнің маңызы мен пайдасы жайында сөз дайын дап, 
көпшілік алдында қорғаңдар. 

6. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.

1. Өздерің тұратын өлкедегі экологиялық туризмді дамытуға 
қа тыс  ты түйінді пікірлеріңді жазыңдар. Сөз дәлдігінің сақ-
талуына назар ау да рың дар.

2. Б.Момышұлының әлеуметтік-саяси тақырыптағы нақыл сөз-
дерін оқып, кестені толтырыңдар.

Бауыржан Момышұлы – шешен

Б.Момышұлының  
шешен дігіне 3 дәлел

3 дәлелге  
3 дерек

Бауыржан Момышұлының нақыл сөздері 
• Ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жүгініп қызмет ет!
• Отан үшін отқа түс – күймейсің.
• Опасызда Отан жоқ.
• Әділдікті мойындау – адал кісінің ісі.
• Намысты нанға сатпа! 
• Қарабет болып қашқанша, қайрат көрсетіп өлген артық.
• Өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу – сатқындық.
• Ерлік – елдің қасиеті, жүректілік – жігіттің қасиеті.
• Тәртіпсіз ел болмайды,

Тәртіпке бас иген ел құл болмайды.
• Қайрат етер кезіңде жүк көтерер нардай бол,

Ақыл айтар кезіңде жүз жасаған шалдай бол!
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§5. ЮНЕС КО-ның әлем дік 
 мұ ра ны сан да ры

1. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на өз болжамдарың бойынша жау ап бе рің дер.

1. ЮНЕС КО-ның Әлем дік мұ ра ны сан да ры ті зі мі не дү ние-
жү зі не әй гі лі қан дай ны сан дар кі ре ді? 

2. Осы ті зім де Қа зақ стан ның ны сан да ры бар ма? 

2. Топтарға бөлініп, мә тіндер де гі ақ па рат пен та ны сыңдар. Аталған 
ны сан дардың Қазақстан туризмінде алатын орнын көр се тің дер.

Туристік нысан Қазақстан туризмінде алатын орны

Қо жа Ах мет Ясауи ке се не сі

Қо жа Ах мет Ясауи ке се не сі Қа зақ стан ның оң түс тігіндегі 
Түр кіс тан қа ла сын да ор на лас қан. Ол ХІV ға сыр дың ая ғы мен 
ХV ға сыр дың ба сын да Әмір Те мір дің тұ сын да са лын ған. Ғи ма-
рат тың құ ры лы сы на сәу лет ші лер Са мар қанд ты тұр ғыз ған да 
қол дан ған жа ңа шыл сәу лет-құ ры лыс әдіс тер ін пай да ла  на ды. 
Бү гін де ке се не сол дәу ір дің ең ма ңыз ды жә не жақ сы сақ-
тал ған ғи ма рат та ры ның бі рі бо лып саналады. 
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Бұл ора сан зор ғи ма рат ХІІ ға сыр да өмір сүр ген кө не 
түр кі ақы ны жә не со пы лық ілімді уа ғыз дау шы Қо жа Ах мет 
Ясауи дың құр ме ті не тұр ғы зыл ған. Қа ла кең-бай тақ Деш ті 
Қып шақ өңі рін де гі түр кі тіл дес ха лық тар дың ру ха ни-сая си 
ор та лы ғы бо лды, екі ға сыр бойы қа зақ хан ды ғы ның ас та-
на сы бо лып кел ді. Ке се ненің төңірегінде ор та ға сыр лық мон-
ша, же рас ты ме ші т, Әмір Те мір дің не ме ре сі Ра бия Сұл тан 
Бе гім нің ке се не сі жә не т.б. ес ке рт кіштер орналасқан.

Қазақстанның солтүстігіндегі көлдер  мен жазықтар
«Қорғалжын» және «Наурызым» мемлекеттік табиғи 

қо рық тары 450,344 гек тар ау мақ ты алып жатыр. Қорықтар 
жо  ға лып кету қаупі бар жүзуші құстардың тіршілік әрекеті 
үшін өте маңыз ды рөл атқарады. Мы са лы, бұй ра бір қа зан 
жә не ұзын құй  рық  ты су бүр кіт.

Қорықтар Орта Азиядағы дала флора аймағын мекен-
дей тін жануарлардың: жойылу қаупі төнген құстардың және 
бра  конь ерлік пен жаппай індеттің кесірінен саны жойылып 
бара жатқан, бүгінде ерекше қоршауға алынған ақбөкендер-
 дің тұрақ ты мекені болып отыр. Со ны мен қо са бұл тар мақ та 
тұ щы жә не ащы су дан тұ ра тын 2 көл бар. Олар сол түс  тік те 
Арк ти ка ға аға тын, оң түс тік те Арал-Ер тіс бас сейні не аға тын 
өзен ді бө ле тін су ай ры ғын да ор на лас қан.

Үл кен Қор ғал жын қо ры ғы
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Қор ғал жын қо ры ғы Нұр-Сұлтан қа ла сы нан оң түс тік-ба-
тыс қа қа рай 130 км қа шық тық та ор на лас қан. Кезінде бүкіл 
ойпатты алып жатқан ежелгі мұхиттың қалдығы болып са-
налатын Теңіз, Қор ғал жын атты екі үлкен көлден, өзге де 
кішігірім су айдындарынан тұрады, балық пен құстарға бай 
батпақты кешенді құрайды. 

Қор ғал жын қо ры ғын да Қы зыл Кі тап қа ен гі зіл ген құс тар-
дың 32 тү рі ме кен дей ді. Со лар дың бі рі – таң ға жай ып әде мі 
құс – қыз ғылт қоқиқаз. 

(«Қазақ энциклопедиясы», 5-том)

3. Аудио жаз ба дан (10. mp3) «Ал ты не мел тау жо тала ры» мә ті нін тың-
дап, мә тін нің қан дай ауди то рия ға ар нал ған ды ғын анық таң дар. 
Мә тін үзін ді ле рін тал дау ар қы лы ту ри зм ге бай ла ныс ты тер мин-
дер ді те ріп жа зың дар.

Мә тін бө лі гі Тер мин дер

4. ЮНЕСКО-ның Әлемдік мұра тізіміне Қазақстанның 3 нысанынан 
(Ясауи кесенесі, Тамғалы петроглифтері, Солтүстік Қазақстан 
көлдері мен жазықтары) басқа тағы қандай нысандарды қосар 
едіңдер? Осы тақырыпта ойларыңды ортаға салып, дөңгелек үстел 
өткізіңдер. 

5. Дөң ге лек үс тел де гі сы нып тас та рың ның пі кір ле рі не ке лі су/ке ліс-
 пеу се беп те рің ді көрсетіп, эссе жа зың дар.

6. Өздерің жазған эс седегі тыныс белгілерінің қойы лу се беп терін 
түсіндіріңдер.

Мысалдар Тыныс белгі лері Қойылу себебі
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Әлеуметтік-тұрмыстық мазмұнды шешендік сөздер
Әлеуметтіктұрмыстық	мазмұнды	шешендік	сөздерге	көрнекті	қо	ғам	

қайраткерлерінің,	жазушылардың,	 өнер	адамдарының,	 ғалымдар
дың,	басқа	да	айтулы	тұлғалардың	мерейтойларында,	салтанатты	 
жи	ындарда,	қаралы	жиындар	мен	астарда,	елшіліктер	қабылдауын	да	
айтылатын	сөздер	жатады.	Бұл	сөздер	тыңдаушыларға	әсер	ететін	
түрде:	 не	 көтеріңкі	 кө	ңіл	 күймен,	 не	мұңды	өкінішпен	 ұсынылады.	
Кейінгі	кезде	әлеумет	тіктұрмыстық	мазмұнды	сөздер	жиі	қолданы
лып	жүр.

7. Мә тін ді оқың дар. Өмір мен бай ла ныс ты  рып, ме рей тойлар мен сал-
та нат ты жиын  дарда айтылатын әлеуметтік-тұрмыстық мазмұнды 
ше шен дік сөз дің үл гі сін жа зың дар.

Батырлық – басқа қонатын бақ емес, жүректен ерлік боп 
шығатын сындарлы шақ. Бұл – қазақтың ұлдарына ғана емес, 
қыз да ры на да дарыған қасиет. Сондықтан да тарихымыздың 
әр беті ел басына күн туғанда ерлермен иық теңестіріп, жауға 
шапқан батыр рухты апаларымыздың есімімен хатталып, 
ел есінде сақталып келеді. Бүгін, міне, сол даңқты дәстүрді 
жалғастырушы қазақтың қайсар қызы Әлия Молдағұловаға 
Петербургтің төрінен ескерткіш ашылып отыр... 

Біз ер жү рек жерлестерімізді еске алып қана қоймай, Ұлы 
Отан со ғы сы ның барлық батырларына, соның ішінде Ле нин-
градты қор ғау шы  лар ға құрмет көрсетеміз! 

Сөз жоқ, бұл шара – Ұлы Жеңіс ме ре ке сі қарсаңында 
қа һар ман апамыздың рухына көрсетіліп отырған ұлы тағзым 
ға на емес, екі елдің бірлігі мен ерлігін, ай бы ны мен даңқын 
паш ететін дара дүние.

(Иманғали Тасмағамбетов)

8. «Қа зақ стан да ғы ту ризм бә се ке ге қа бі лет ті ме?» та қы ры бын да де -
рек  тер жи нақ тап, презентация немесе ойтұжырым дайындаң дар.
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§6.  Қа зақ стан ның ін жу-мар жа ны –  
 Бу ра бай

1. Су рет бой ын ша ой бө лі сіп, сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Қа зақ стан ның қан дай кө рік ті жер ле рін бі ле сің дер?
2. Су рет те гі та би ға ты көр кем өл ке қа лай ата ла ды? Осы 

сұлулықты кімдер өз шығармасына арқау етті?

 2. Ақ па рат пен та ны сып, мә тін нің жан рын анық таң дар. 

«Бу ра бай» ұлт тық саябағының жал пы ау ма ғы 83510 гек-
тар ды құ рай ды. Оның 47400 гек та ры – ор ман ды ал қап. Ұлт тық 
саябақ – рес пуб ли ка лық дең гей де ерек ше қор ға ла тын та би ғи 
орын дар дың қа та ры на жа та тын мем ле кет тік ме ке ме. Бұл жер-
де өсім дік тің 757 тү рі бар, оның 12-сі Қы зыл кі тап қа ен гі зіл ген.

Бу ра бай – қа зақ да ла сы ның ор та сын да ор на лас қан та ма ша 
жер, си қыр лы оа зис. Өзі нің мін сіз та би ға ты мен, та за ауа сы, 
мөл дір көл де рі мен, жұм бақ тау шың да ры жә не мәң гі жа сыл 
қыл қанжа пы рақ ты ор ман да ры мен кез кел ген адам ды бау рап 
ала тын бұл жер ді «Қа зақ стан ның ін жу-мар жа ны» деп атай ды.
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Бу ра бай  ту ра лы аңыз дар дың кө бі жер-су атау ла ры ның 
шы ғу та ри хы на бай ла ныс ты. Сұ лу лы ғы көз тар тар лық көл-
дер, әде мі тау лар, ерек ше пі шін ді тау жы ныс та ры мен қа ра-
ғай ор ман да ры ту ра лы аңыз-әң гі ме лер – ұр пақ тан ұр пақ қа 
бе рі ліп ке ле жат қан әде би мұ ра.

Ақ мо ла об лы сы ның сол түс ті гін де гі Көк ше тау дың жо ға ры 
жа ғын да ор на лас қан «Бу ра бай» ұлт тық саябағында 14 көл 
бар, олар: Бу ра бай, Үл кен Ша бақ ты, Шор тан ды, Майба лық, 
Ақ қу лы, Қо тыр көл жә не тағы бас қа да ірі көл дер. Олар-
дың ішін де те рең ді гі 35 метр ге же те тін ең те рең жә не та за 
көл – Шор  тан ды, ал жы лы жә не таязы – Бу ра бай.

Мұн да ғы ең кө рік ті жә не ең би ік шо қы – Көк ше шо қы сы. 
Тау дың би ік ті гі – 947 метр .

(«Өскен өңір» газетінен)

3. Егер турфирма қызметкері болсаңдар, «Бурабай» ұлттық сая ба  -
ғы   на экс кур сия ны қа лай ұйым дас ты рар едің дер? Бе ріл ген үл гі ні 
не гіз ге алып, экс кур сия ның нұс қау лы ғын жа саң дар.

1. Транспорт (көлік түрі, маркасы).
2. Турдың маршруты, аялдамалар.
3. Саяхатта көрсетілетін қызметтер: атпен серуен, қайықта 

жүзу т.б.
4. Гидтің қызметі: жер атауының тарихы, аңыздар т.б.
5. Асхана қызметі: ыстық тамақ, сусын т.б.
6. Бағасы (кісі басына, топтық).

4. Графиктік мәтіндегі деректерді пайдаланып, өздерің тұратын 
ай мақ ты да сипаттап, «Қазақстанның көрікті жерлері» тақы ры-
бын да эссе жазыңдар. 

Қазақстанның 
көрікті жерлері

Ақсу-Жабағылы 
қорығы Көкшетау

Көлсай көлдері

Шарын шатқалыМарқакөл
Бозжыра 
шатқалы

Зайсан көлі

Баянауыл  
таулары
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Діни мазмұнды шешендік сөздер
Діни	мазмұнды	шешендікке	 діни	 уағыздар,	 діни	мейрамдарда	

халыққа	айтылатын	сөздер	жатады.
Діни	шешендіктің	моральмен,	жалпыадамзаттық	құндылықтармен	

байланысты	болуы	оның	тағылымдық,	ізгілік	сипаттарын	танытады.		
Басты	мақсаты	–	тыңдаушыларды	иландыру,	олардың	ішкі	сезімдеріне	
қозғау	 салып,	 өз	 пікіріне	 сендіру.	 Қазіргі	 діни	шешендікте	жалаң	
уағыздан	гөрі	саламатты	танымдық	көзқарас	басым.	Діни	мазмұнды	
шешендікте	діни	сауаттылықтың	маңызы	зор.	Діни	шешендік	халықты	
иландыру,	үгіттеу	сипатында	айтылатындықтан,	оған	ауызекі	сөйлеу	
стилінің	белгілері	тән.	Онда	дінге	қатысты	терминдер,	имандылыққа	
шақыратын,	ізгілікке	үндейтін	сөздер	мол	кездеседі.	

5. Үлкен кісілердің көмегімен «Қадыр түні» туралы мәлімет жи нақ  тап, 
онда орындалатын шарттарды «Төрт сөйлем» әдісімен тү йін  дең дер.

Пікірталас мәдениетіндегі сөз қолданыстар
Пікірталас	сәтті	өтуі	үшін	тақырып	жөніндегі	біліммен	қоса,	пікір	та

лас	өт	кізудің	негізгі	қағидаларын,	пікірталас	мәдениетін	жетік	меңгеру	
қажет.

Жалпы қағидалар

Пікірталасқа	дайындық	қажет.	Тақырыпты	зерттеп,	іздену	керек.
Пікірталаста	қарсыластың	жеке	басының	мінін	қазбалау	әбестік	бо
лып	саналады.
Қарсыласты	құрметтеп,	оны	сабырлылықпен	тыңдай	білген	жөн.
Қарсыласқа	дөрекі	жауап	беруге,	 күлкі	етуге,	ұрыскеріске	баруға	
бол	май	ды.

Сөз қолданысына байланысты қағидалар

Пікірталаста	қолданылған	сөз	бәріне	түсінікті	болғаны	дұрыс.
Сөзді	мағынасына	 сай	орынды	жұмсай	білу,	 грамматикалық	 тұл
ға	лар	ды	мақсатқа	сай	қолдану,	ойды	жеткізу	тәсілдерін	білу	қажет.
Мақұлдау	мәніндегі	сөздер	(иә,	дұрыс	айтасыз,	сізбен	келісуге	бола
ды)	мен	теріске	шығару	немесе	мақұлдату	мәніндегі	сөздерді	(бірақ,	
де	ген	мен,	мына	мәселеге	назар	аударайық)	үйлестіре	білген	жөн.	
Пікірталаста	сөздің	күші	қарсыласқа	әсер	ететіндей	болу	керек.
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6. Италияда – Колизей, Францияда – Эйфель мұнарасы. Ал Қа зақ стан-
 ның ви зит карточкасы қай ғимарат? Пікірталас мәдениетін сақ тап, 
осы тақырыпта дөңгелек үстел өткізіңдер.

7. Өлең мә ті ні нің ты ныс белгілері н қойып жазып, қо йы лу се беп терін 
түсіндіріңдер.

Тілдік бағдар Мысалдар Сұрақтар Жауаптар
Төл сөздің ты-
ныс белгісі.
Қаратпа, одағай 
сөз дер дің ты-
ныс белгісі. 

Бұлт құшқан 
мәңгі мең-зең 
Көкшетауға
Бөлектау: «Ой, 
бауы рым!»  – 
дер ана дайда.

Қос нүкте, 
сызықша, 
тырнақша, үтір 
мен леп белгісі 
не себепті 
қойылған?

Батыр Баян 
(поэмадан үзінді)

Арқада жер жетпейді Бурабайға
Бөленген бұйра сыпсың қарағайға
Бұлт құшқан мәңгі мең-зең Көкшетауға
Бөлектау Ой бауырым дер анадайда
Оқжетпес найза қия қыранға ұя
Қарасаң жанның шері тарамай ма
Солардың ортасында Бурабай көл
Мөп-мөлдір дөп-дөңгелек ұқсайды Айға
Бурабай Арқа аралы жер еркесі
Ертеде қоныс болған Абылайға 
Бауырында Бурабайдың қалың ағаш 
Көкшенің жалыменен біткен жалғас 
Қиын күн туған алаш баласына 
Шұбырып жапанның сар даласында 
Кез болған жаудан үркіп Ақтабанға 
Дұшпанның қалғандай боп табасына 

(Мағжан Жұмабаев)

8. «Бу ра бай ту ра лы аңыз дар» та қы ры бын да із де ніп, фо тос лайд-
тар  дан пре зен та ция дай ын даң дар. Ше шен дік сөз ге қой ыла тын 
та лап тар ды сақ тап, көп ші лік ал дын да қор ғаң дар. Тақырыбы мен 
мазмұнына қарай шешендік сөздің қай түрі екенін анықтаңдар.
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§7. Жер жан на ты – Же ті су

1. Сұ рақ тар ға жау ап беріп, ойларыңды ортаға салыңдар.

1. «Жер жан на ты – Же ті су» деп не лік тен ай та ды?
2. Же ті су өл ке сі нің ту рис тік ба ғыт та рын бі ле сің дер ме?

 2. Мә тіндегі ақ па рат пен та ны сып, бе ріл ген мә лі мет тер ді са лыс ты-
рың дар.

Кө не та рих ізі мен
Ал ма ты об лы сын да мә де ни жә не та ри хи ес ке рт кіш тер дің 

көп бо луы на бай ла ныс ты об лыс ту ри зм нің да муы на қо лай лы 
өңір дің бі рі бо лып са на ла ды. Же ті су же рі нен не бір та ри хи ес-
ке рт кіш тер ді кө ру ге бо ла ды. Ер те ден қал ған ес ке рт кіш тер: 
Іле қор ған да ры жә не сақ тар дың ал тын бұй ым да ры, Ұлы Жі-
бек жо лын да ғы ор та ға сыр лық қа ла лар жә не қо ла дә уі рі нен 
жет кен тау ға са лын ған су рет тер (пет рог лиф тер).

Же ті су да қо ла дәу ірі нің бір не ше та ри хи қо ныс та ры қа-
зыл ған. Бұлар – бал шық қос па сы мен тас тан жа сал ған жер де-
гі қа быр ға лар, те рең ді гі 1–2 метр шым үй лер жә не жер ке пе-
лер. Осын дай қаз ба лар ды Түр ген шат қа лын да ғы Асы же рін  -
де (XII–X ғғ.) жә не Көк су өзе ні нің бой ын да ғы Құй ған жә не  
Та лап ты қо ныс та ры нан (X–IX ғғ.) кө ре ала мыз. Же ті су да ғы 
ер те те мір дәу ірін де гі ең ірі қо ныс тар Ша рын өзе ні нің бо йын-
да, Са ры то ғай ал қа бын да жа тыр. Бұл ай мақ та шой ын қа зан-
ның, түр лі ыдыс тар, құ мы ра ның, со ны мен қа тар тастан жа-
сал ған ең  бек құ рал да ры ның түр-тү рі та был ған.

Ал ма ты об лы сын да ат та ры ұқ сас екі мә де ни-та ри хи ес -
керт кіш бар: Там ға лы (Таң ба лы) – ал ғаш қы пет рог лиф тер-
 мен жа зыл ған жар тас тар жә не Там ға лы тас – Буд да ның тас қа 
қа шал ған су ре тте рі.

Ең ба ға лы кө не ес ке рт кіш тер дің бі рі – Там ға лы шат қа лы. 
Там ға лы Ал ма ты қа ла сы на 180 ша қы рым жер де, Жам был ау-
да ны Қа ра бас тау ауы лы на жа қын ор на лас қан. Он да түр лі жа-
ну ар лар мен Құ дай лар ды су рет тейт ін 4500 пет рог лиф бей не-
лен ген. Там ға лы аса құн ды адам зат мұ ра сы ре тін де мем ле кет 
қор ғау ын а алынып, ЮНЕС КО ті зі мі не ен гі зіл ді. 
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Шат қал шың да ры – б.з.б. XIV–XIII ға сыр лар да ғы ежел гі 
тү рік жә не Сақ дәу ірі нің пет рог лиф те рін біз дің за ман ға жет-
кіз ген өте си рек кез де се тін мұ ра. Су рет тер шың дар дың бе тін-
де ор на лас қан дық тан, олар ды бір ден кө ру ге бо ла ды. Ежел гі 
су рет ші лер түр лі жа ну ар лар дың бей не сін, адам дар дың аң ау-
лау сәт те рі нің кө рі ні сін, ми фо ло гия лық сю жет тер ді тас қа қа-
шап қал дыр ған. Пет рог лиф тер ден кө не та рих ту ра лы ма ңыз-
ды ақ па рат тар ала мыз. Бұл та ри хи ес ке рт кіш ашық ас пан ас-
тын да ор на лас қан.

Ал ма ты – Тал ды қор ған тасжо лы ның 110 ша қы ры мын да 
Іле өзе ні нің жа ға сын да Там ға лы тас (Жа зыл ған тас тар) шат-
қа лы жа тыр. Шат қал дың шы ңын да қы зыл тас ке се гі бар, 
оның би ік ті гі екі қа бат ты үй мен тең. 

Жал пы, мұн да су рет қа шал ған 18 тас бар. Су рет тер дің 
ішін де гі ең үл ке ні – Буд да ның бей не сі. Бұл ме кен ге буд дизм-
ді мис сио нер лер әкел ген ге ұқ сай ды. Буд да ның ай на ла сын да 
та ғы екі Құ дай дың бей не сі бе ріл ген. Үшбас ты Құ дай дың шы-
ғыс жағын дағы тік жартаста ай да һар лар ха ны бей не лен ген.
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Ой жай лау таң ба лы тас та ры – қо ла дәу ірі  пет рог лиф те рі . 
Жам был об лы сы  Қор дай ау да ны  Отар стан сы сы нан ба тыс қа 
қа рай 40 ша қы рым жер де гі Кін дік тас тау ының Ой жай лау 
шат қа лын да, те ңіз дең гей інен 1200 би ік тік те ор на лас қан. 
Жар тас қа тү сі ріл ген  пет рог лиф тер дің са ны 100-ге жу ық. 
Пет рог лиф тер дің ішін де қол да ры на най за, ту ұс та ған салт 
ат ты адам дар дың, бұ ғы ның, түйе нің, өгіз дің бей не ле рі кез-
де се ді.

Еш кі өл мес пет рог лиф те рі – Ал ма ты об лы сын да ғы  Еш кі-
өл мес жо та сы бой ын да ор на лас қан қо ла дәу ірі нен сақ тал ған 
құн ды ес ке рт кіш тер, жар тас қа таң ба лан ған су рет тер. Еш кі-
өл мес  пет рог лиф те рі  Қа зақ стан аумағында ор на лас  қан әй гі лі 
ес ке рт кіш тер ре тін де «ЮНЕС КО Әлем дік мұ ра ны сан да ры» 
ті зі міне ұсынылған. Еш кі өл мес жо та сы Же ті су Ала тауы    ның 
ба тыс бө лі гін де Тал ды қор ған қа ла сы нан 30 ша қы рым қа -
шық тық та ор на лас қан.

(«Қа зақ үні» га зе ті нен)

3. Ты ныс бел гі ле рін дұ рыс қой ып, өлең мә ті ні н көшіріп жа зың дар.

Жер тап пан жер ге же тер Же ті су ым
Күр кіл дек Көк су Леп сі Іле Шуым
Ас қар дың ас пан сүй ген сі ле кей ін
Жан бар ма тат пайт ұғын айт пайт ұғын
Бө лен ген бұлт қа мәң гі ме ңі реу құз
Ну то ғай қо ға лы көл қо ңыр құ мым
Ас қар дан ақ та ры ла ар қы ра ған
Жө кең нің кім аң са мас бал дай суын
Же ті су кеу дең ас қар ая ғың қол
Қо ңың құм мы қы нын да бар сек сеуіл
Тау жай лап қо ңыр кү зеп құм ды қыс тап
Ол бір маң мал өсір ген өл ке де гі ел
Көк тем де құм нан әсем жер бол сын ба
Жай қа лып жау қа зы ны раң гүл дер
Бой да ғы боз ба ла дай асыр сал са
Қо зы сы құй рық та нып дөң ге ле нер

(Ілияс Жан сү гі ров)
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Сотта қолданылатын шешендік сөздер
Сотта	 қолданылатын	шешендік	 сөздерді	 екіге	 бөліп	 қарастыру	

керек:	қазақтың	ескі	әдетғұрып	заңы	бойынша	жүргізілген	дауларда	
орын	алған	шешендік	сөздер	және	біздің	дәуіріміздегі	сот	жұмысында	
айтылатын	айыптаушылар	мен	қорғаушылардың	сөздері.

Бұрынғы	билікте	айыптаушының	да,	қорғаушының	да	сөздерінде	
дәстүрлі	модельдер:	мақалмәтелдер,	фразеологизмдер,	салыс	ты
рулар	т.б.	басты	рөл	атқаратын	болса,	қазіргі	сотта	айтылмақ	ойдың	
дәлдігі,	пікірдің	айқындылығы	басты	орынға	шықты.

Соттағы	шешендік	қарсыластармен	бетпебет	өтетіндіктен,	ерекше	
жинақылықты,	кез	келген	сұраққа	тез	жауап	беру	үшін	қарсы	жақтың	
осал	жағын	да,	мықты	жағын	да	нақты	тани	білуді,	байқағыштықты	
қа	жет	етеді.	Соттағы	шешендікте	тек	барды	баяндау	емес,	даулы,	
кере	ғар	сауалдар	туындатуға	қарсыласының	пікірін	жоққа	шығаруға	
мән	беріледі.	Соттағы	шешендікке	қойылатын	талаптар:
•	 сөздің	айқындылығы;
•	 ойдың	жинақылығы;
•	 логикалық	қисынның	күштілігі.

4. «Абай институты» хабаршысында жарияланған заңгер-ғалым 
Са лық Зимановтың «Абай – ұлы билердің соңғысы және оның бітім-
би лік тері ту ралы» мақаласын оқып, «Практикалық талқылау» 
әді сі мен тал даң дар.

Талқылаушы Мәтіннің тақырыбы мен идеясын анықтайды.
Белгілеуші Мәтін мазмұнын ашатын мақал-мәтелдер 

айтады.
Байланыстырушы Мәтін мазмұнын өмірмен байланыстырады.
Топ шешені Абайдың шешендігіне мәтіннен мысалдар 

келтіреді.
Қорытындылаушы Мәтіннің құндылығын айтып, баға береді.

5. Қа зақ стан да ту ри зм ді да мы ту мә се ле сі бой ын ша өз ой ла рың ды 
дә лел деп, ке лі су/ке  ліс  пеу эс се сін жа зың дар.

6. Баспасөз бен қосымша әдебиеттерден қазіргі шешендік сөздердің 
барлық түріне мысалдар келтіріңдер.
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 V бө лім ді қо ры тын ды лау ға  
 ар нал ған тест тап сыр ма лары

1. Стиль тү рін көр се тің дер. Дү ниежү зін де ту ризм эко но ми ка  лық 
ма ңы зы зор са ла бо лып есеп те ле ді.
A. Ғы лы ми стиль 
B. Ауызе кі сөй леу сти лі
C. Пуб ли цис ти ка лық стиль
D. Көр кем әде би ет сти лі
E. Рес ми іс қа ғаз дар сти лі

2. Ор фог ра фия лық нор ма ға сай жа зыл ған сөз ді анық таң дар.
A. Раф тинк
B. Муль ти спорт
C. Альпе низм
D. Шың ға-шы ғу
E. Спорт тық-бағ дар лау

3. Қор ғау шы ның сө зі ше шен дік тің қай тү рі не жа та ты нын анық-
таң дар.
A. Әлеу мет тік-тұр мыс тық ше шен дік сөздер
B. Әлеу мет тік-сая си ше шен дік сөздер
C. Ака де мия лық ше шен дік сөздер
D. Ді ни ше шен дік сөздер
E. Сот та ғы ше шен дік сөздер

4. Әлеу мет тік-тұр мыс тық маз мұн да ғы ше шен дік сөз дер:
A. Мерейтойларда, салтанатты жи ын дарда, қаралы жиын дар 

мен астарда, елшіліктер қабыл дауын да айтылатын сөздер 
B. Ғы лы ми ха бар ла ма
C. Қор ғау шы ның сө зі
D. Ше шен дік ар нау
E. Уа ғыз

5. Бі лім-ғы лым дық маз мұн да ғы ше шен дік тің тү рін көр се тің дер.
A. Қор ғау шы ның сө зі
B. Пат риот тық та қы рып та ғы сөз
C. Ше шен дік тол ғау
D. Уа ғыз
E. Ба ян да ма
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6. Дә ріс ше шен дік тің қай тү рі не жа та ты нын та бың дар.
A. Сот та ғы ше шен дік сөздер
B. Ді ни ше шен дік сөздер
C. Әлеу мет тік-сая си ше шен дік сөздер
D. Әлеу мет тік-тұр мыс тық ше шен дік сөздер
E. Бі лім-ғы лым дық маз мұн да ғы ше шен дік сөздер

7. Мә де ни-та ным дық ту ри зм нің бел гі сін ажы ра тың дар.
A. Бай дар ка мен жү зу
B. Ру ха ни құн ды лық тар мен та ныс ты ру
C. Шаң ғы спорты
D. Альпи низм
E. Джип-тур

8. Ту ри зм ге қа тыс ты тер мин дер қа та рын ажы ра тың дар.
A. Сим по зиум, мә жі ліс
B. Ғы лы ми ке ңес, су рет көр ме сі
C. Тре нинг, шо лу
D. Маун тин байк, раф тинг
E. Бұ ғы мен се ру ен деу, сот про це сі

9. Қа зақ стан да ғы ең та ны мал ту рис тік ны сан ды белгілеңдер.
A. Бу ра бай
B. Қа ра тау
C. Са ры су
D. Мар қа көл
E. Бал қаш

10. Ты ныс бел гі сі дұ рыс қой ыл ған сөй лем ді ажы ра тың дар.
A. Ту ризм өз іші нен бір не ше түр ге бө лі не ді: әлеу мет тік, 

спорт тық, ем дік- сау ық ты ру, мә де ни-та ным дық жә не т.б.
B. Ту ризм өз іші нен бір не ше түр ге бө лі не ді, әлеу мет тік, 

спорт тық, ем дік- сау ық ты ру, мә де ни-та ным дық жә не т.б.
C. Ту ризм өз іші нен: бір не ше түр ге бө лі не ді – әлеу мет тік, 

спорт тық, ем дік- сау ық ты ру, мә де ни-та ным дық жә не т.б.
D. Ту ризм – өз іші нен бір не ше түр ге бө лі не ді: әлеу мет тік, 

спорт тық, ем дік- сау ық ты ру, мә де ни-та ным дық жә не т.б.
E. Ту ризм өз іші нен бір не ше түр ге бө лі не ді – әлеу мет тік, 

спорт тық, ем дік- сау ық ты ру, мә де ни-та ным дық жә не т.б.
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 Тың да лым ма те ри ал да ры

(01. mp3)

Тәу ел сіз Қа зақ стан
Еділ мен Ер тіс тің ара сын да ғы да ла лық ал қап та көш пе лі 

им пе рия лар дың ұр пақ та ры уа қыт өте ке ле қа зақ де ген бір тұ-
тас ха лық қа бі рік ті. Қа зақ хан ды ғы құ ры лып, Ке рей мен Жә-
ні бек, Қа сым мен Хақ на зар, Есім мен Тәуке т.б. хан дар Деш-
ті Қып шақ тың қу ат ты әмір ші ле рі бол ды. Алай да тағ дыр дың 
тала бы мен қа зақ елі дер бес ті гі нен ай ыры лып, қа зақ же рі Ре-
сей им пе рия сы ның құ ра мы на ен ді. 

Тәу ел сіз дік ті қай та дан қал пы на кел ті ре мін де ген «Алаш» 
зия лы ла ры ның де мок ра тия лық идеяла ры сәт сіз дік ке ұшы-
ра ды.

1930 жыл дан бас тап то та ли тар лық жүйе ха лық тың ті лі 
мен өмір сал ты на, та ри хы мен мә де ние ті не ора сан зор зи янын 
ти гіз ді. Бі рақ 16 мил лион хал қы бар кө пұ лт ты Қа зақ стан 
мем ле ке ті 1991 жы лы 16 жел тоқ сан да тәу ел сіз ді гін қай та жа-
рия ла ды. Осы дан кей ін Қа зақ стан тәу ел сіз мем ле кет ре тін де 
да ми бас та ды. Елі міз дің жа ңа Конс ти ту ция сы ның жо ба сы 
дай ын дал ды. Об лыс тар дың, қа ла лар дың жә не ау дан дар дың 
бас қа ру ор ган да ры на ре фор ма лар жүр гі зіл ді. 

Өзі нің тәу ел сіз ді гін ал ған Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын дү-
ниежү зі нің он да ған елі та ны ды. Біз дің ел ді ал ғаш қы лар дың 
бі рі бо лып Түр кия, сол си яқ ты АҚШ, Гер ма ния, Фран ция, 
Ұлыб ри та ния жә не т.б. ірі-ірі мем ле кет тер мой ын да ды.

(02. mp3)

Адам әре ке ті нә ти же сін де та би ғи ке шен дер дің өз ге руі
Адам ның ша руа шы лық әре ке ті – та би ғат тың өз ге руі не 

әсер ете тін ерек ше фак тор. Адам ең бек пен ақыл-ой дың ар-
қа сын да қор ша ған ор та ға бей ім де луі мен қа тар, оны өз гер-
те ді. Сон дық тан та би ғат ты өз гер ту ба ры сын да адам зат оның 
ке йін    гі зар дап та рын да ес ке руі қа жет. Мы са лы, жау ын-ша-
шын мөл  ше рін, то пы рақ ыл ғал ды ғын ес кер мес тен, то пы рақ-
қа ми  не рал ды тың айт қыш тар ен гі зу ол зат тар дың шайы лып, 
өзен дер мен бө ген дер дің лас та ну ын ту ғы за ды. Ал ірі бө ген дер 
са лу да ау мақ тың та би ғат ерек ше лік те рін ес кер меу мез гіл сіз 
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бат пақ та ну ға, то пы рақ, өсім дік жа мыл ғы сы мен сол жер дің 
 мик рок ли ма ты ның өз ге руі не әкеп со ға ды. Мұ ның бә рі қан-
ша ма ең бек пен ши кі зат ты зая ке ті ру мен бір ге, қор ша ған ор-
та ның жағ дай ын на шар ла та ды. Сол си яқ ты адам әре ке ті нен 
бол ған, тез ше шу ді қа жет ете тін мәселелер күн нен күн ге кө-
беюде... 

(03. mp3)

Ға лам дық ши кі зат дағ да ры сы 
Адам ба ла сын да кез де се тін ма ңыз ды да күр де лі мә се-

ле лер дің бі рі – та би ғат ре су рс та ры ның шек теу лі лі гі. Адам 
ба ла сы ша руа шы лық қыз мет те рін жү зе ге асы ру үшін та би ғи 
ре су рс тар ды жиі пай да ла на ды, нә ти же сін де ме кен ету ор та-
сы ның са па сы тө мен дей ді. Бар лық ре су рс тың жал пы ға ор тақ 
қа сие ті бар: олар си рек кез де се ді не ме се са ны шек теу лі. Ал 
қо ғам ның қа жет ті лі гі шек сіз, то лық қа на ғат тан ды рыл-
май ды.

Ша руа шы лық жүй елер дің қа лып та суы ның ма ңыз ды көр-
сет кі ші – та би ғат сый ым ды лы ғы. Та би ғат сый ым ды лы ғы 
ши кі зат ма те ри алы мен дай ын өнім ді бі рік ті ре тін бар лық тіз-
бек те гі та би ғи ре су рс тар ды пай да ла ну ти ім ді лі гі не тәуел ді. 
Егер XIX ға сыр да ша руа шы лықты өңір де гі та би ғи-ресурс  тық 
не гіз де өң дел ген жер, ор ман, бас қа да кен дер құ ра са, XX ға-
сыр дың ба сын да кө мір мен те мір кен де рін өн ді ру ал дың ғы 
орын ға кө те ріл ді.

XX ға сыр да ми не рал дық-ши кі зат ба за сы ма ңыз ды өз ге-
ріс ке ұшы ра ды. Ол та би ғи ре су рс тар түр ле рін пай да ла ну 
кө ле мі мен жә не түр ле рі нің ар туы мен, пай да лы қаз ба лар дың 
жа ңа ру да кен орын да рын иге руімен си пат тала ды.

(04. mp3) 

Миг ра ция мә се ле ле рі бой ын ша ха лы қа ра лық ұй ым
Еуро па да ғы бос қын дар мен мәж бүр лі қо ныс ау да ру шы-

лар ға кө мек көр се ту мақ са тын да 1951 жы лы Же не ва қа ла-
сын да кө ші-қон мә се ле сі бой ын ша Үкі ме та ра лық ко ми тет 
құ рыл ды. 1980 жы лы оның қыз ме ті Еуро па ау ма ғы нан ке-
ңей іп, миг ра ция мә се ле ле рі бой ын ша Ха лы қа ра лық ұй ым 
(МХҰ) деп атал ды. Қа зір гі кез де МХҰ-ына 101 мем ле кет 
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мү ше, 30 мем ле кет ба қы лау шы дә ре же сін де. МХҰ-ының 
бюд же ті мү ше мем ле кет тер дің жыл сай ын ғы жар на ла ры нан 
жә не қо ғам дық ұй ым дар дың ерік ті жә не ай мақ тық жар на-
лар дан құ ра ла ды. МХҰ қыз ме ті нің не гіз гі ба ғыт та ры: ел-
дер дің ерек ше мүқ таж дық та рын ес ке ре оты рып, ха лық тың 
рет тел ген кө ші-қо нын қам та ма сыз ету; заң сыз кө ші-қон-
ды бол дыр мау; мем ле кет тер дің эко но ми ка лық, әлеу мет тік 
жә не мә де ни да муы мақ са тын да бі лік ті адам дар ре сур сын 
қай та бө лу; мәж бүр лі қо ныс ау да ру шы лар ды ұйым   дас қан 
түр де кө ші ру; үкі мет тер ді жә не үкі мет тік емес ұй ым дар ды 
тә жі ри бе жә не ақ па рат ал ма су мүм кін дік те рі мен қам та-
ма сыз ету. МХҰ  Таяу Шы ғыс та ғы  миг рант тар дың өз елі не 
қай та ры луы на, кө шіп кет кен ирак тық күрд тер дің қай тып 
ора луы на, бұ рын ғы Югос ла вия дан кө шіп кет кен от ба сы-
лар дың қай та та бы суы мен қо ныс ау да ру ына, көр ші ел дер-
ден 1,2 млн ха лық тың Руан да ға қай тып ора луы на, 190 мың 
бос ния лық бос қын дар дың жә не 150 мың Ко со во  тұр ғын да-
ры ның елі не қай та ора луы на өз сеп ті гін ти гіз ді. Жал пы, 
МХҰ өз қыз ме ті ая сын да ша ма мен 11 млн миг рант қа кө мек 
көр сет кен.

(05. mp3)

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы миг ра ция лық 
сая сат тың кей бір мә се ле ле рі

Де мог ра фия лық про цес тер дің ішін де ха лық тың миг ра-
ция сы ма ңыз ды орын ала ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Үкі ме-
ті нің 2000 жыл ғы 5 қыр күй ек те гі 1346-қау лы сы мен ма құл-
дан ған миг ра ция лық сая са ты ның тұ жы рым да ма сын да: 
«Миг ра ция про цес те рі мем ле кет тік қау іп сіз дік ке, қо ғам дық 
ке лі сім ге, ел де гі эко но ми ка лық жә не де мог ра фия лық ахуал ға 
әсер ете ді; миг ра ция лық сая сат Қа зақ стан ның мем ле кет тік 
сырт қы жә не іш кі сая са ты ның құ рам дас бө лі гі бо лып та бы-
ла ды; миг ра ция сая са ты ның субъ ек ті ле рі ор та лық жә не жер-
гі лік ті ат қа ру шы ор ган дар бо лып та бы ла ды», – де лін ген. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның миг ра ция лық сая са ты ның 
тұ жы рым да ма сы бір мез гіл де сырт қы жә не іш кі миг ра ция ны 
рет теу ге ар нал ған. Мұн дай сая сат мем ле кет тің бел гі лі бір 
ай мақ та ғы миг рант тар қоз ға лы сы ның ағы мы мен құ ра мы на 
ық пал ете оты рып, ха лық тың са ны мен құ ра мын сақ тап 
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қа лу ға не ме се өз гер ту ге ба ғыт тала ды. Оның бас ты мақ са ты – 
эко но ми ка ның жә не ха лық тың ти ім ді да му ын қам та ма сыз 
ету, жер гі лік ті тұр ғын дар ды дұ рыс ор на лас ты ру, оның са  па-
 лық құ ра мын жақ сар ту, ай мақ тар дың бір дей да му ын қам ту, 
өмір жағ дай ын да ғы әлеу мет тік-эко но ми ка лық ал шақ тық ты 
те ңес ті ру.

(Ә.Нұ ры мов) 

(06. mp3)

Әлем ді өз ге рт кен адам дар
Дү ние ні өз гер тіп жат қан дар – ақыл ды адам дар. Соң ғы 

уа қыт та да ныш пан дар ды ин тел лек ті лік коэф фи циент тер ге 
бай ла ныс ты анық тай тын амал дар пай да бол ды. Мұ ның қан-
ша лық ты дұ рыс ты ғын не ме се бұ рыс ты ғын еш кім дөп ба сып 
ай та ал мас. 

Соң ғы де рек тер ге на зар ау дар сақ, адам дар дың 50%- іне 
жуы ғы ның IQ дең гейі тө мен. Де мек, жер ша ры тұр ғын да ры 
ақыл-ой дең гейі жа ғы нан ірік тел ген. Жа ңа лық ашып, адам-
зат тың да муы жо лын да тер тө гіп жүр ген дер аз ға на бө лік ті 
құ рай ды. 

Ең та ны мал ақыл ды адам дар: 
Сти вен Хо кинг. Ол фи зи ка тео рия сын зерт теп, тіп ті ға-

лам шар заң ды лық та рын ашу ға да сеп ті гін ти гіз ген. Со ны мен 
қа тар ол – 7 бест сел лер мен 14 марапаттың ие сі. 

Ким Унг-Йонг – Ко реядан шық қан вун дер кинд. «Гин нес-
тің ре ко рд тар кі та бы на» ен ген. Екі жа сын да екі тіл ді ер кін 
мең ге ріп, төрт жа сын да ма те ма ти ка дан қи ын есеп тер ді шеш-
кен. Се гіз жа сын да АҚШ-қа НАСА-да жұ мыс іс теу ге ша қы-
рыл ған. 

Пол Ал лен – Май кро софт ком па ния сы ның қо сал қы құ -
рыл  тай шы сы. Ақы лын ақ ша ға ай нал ды рып, 14,2 мил лиард 
дол лар бай лық қа ие бол ған. 

Сэр Энд рю Уайлс – бри тан дық ма те ма тик. 1995 жы лы Фер-
ма ның ұлы тео рия сын ашып, әлем де гі ең қи ын есеп ті шеш ті. 
Ма те ма ти ка мен ғы лым да әлем дік ма ңыз ға ие 15 марапаттың 
ие сі атан ған. 

Аме ри ка лық Крис то фер Хи ра та 14 жа сын да Ка ли фор-
нияның тех но ло гия уни вер си те ті не тү сіп, 16 жа сын да 
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НАСА-да Марс ты иге ру жұ мыс та ры на ат са лыс қан. 22 жа-
сын да аст ро фи зи ка са ла сы бой ын ша ғы лым док то ры атан ған.

Те ренс Тао екі жа сын да ма те ма ти ка не гіз де рін иге ре бас-
та ған. То ғыз жа сын да уни вер си тет дең гей ін де ма те ма ти ка 
кур сы на бар ған. 20 жа сын да Принс тон уни вер си те тін де 
док тор дә ре же сін ал ған. 24 жа сын да про фес сор дең гей ін де 
Лос-Анд же лес те гі Ка ли фор ния уни вер си те тін де дә ріс бе ріп, 
250 ғы лы ми жұ мы сын жа рия ет кен. 

(07. mp3)

Ғы лы ми-тех ни ка лық ре во лю ция
Ғы лы ми-тех ни ка лық ре во лю ция лар дың та ри хы қы зық-ақ. 

Бі рін ші ғы лы ми-тех ни ка лық ре во лю ция ға Англия да ашыл-
ған екі тех ни ка лық жа ңа лық не гіз бол са, екін ші ғы лы ми-тех-
ни ка лық ре во лю ция ға не гіз бол ған ғы лы ми жа ңа лық тар мол 
еді жә не тек Анг лия да ға на емес, көп те ген ел де орын алып, 
талай ел дің ара сын да бә се ке лес тік ту ын да ды. Да мы ған ел-
дер дің әс ке ри күш те рі өз ге ел дер ге өк тем дік жүр гі зіп, олар-
дың та би ғи бай лық та рын өз пай да сы на жа ра та біл ді. Адам зат 
қол жет кіз ген ұлы ғы лы ми жа ңа лық тар тек із гі ни ет жо лын-
да ға на емес, зұлым дық мақ сат тар да да қол да ныс та буы орын 
ал ды.

1895 жы лы Гер ма ния да ғы Вюрц бург уни вер си те тін де  
көр нек ті фи зик не міс Виль гельм Кон рад Рент ген та би ға ты 
бей мә лім сәу ле аш ты, оны Х-сәу ле деп ата ды. Бұл сәу ле 
Ре сей де, Қа зақ стан да т.б. ел дер де рент ген сәу ле сі, ал Еуро па 
ел де рін де Х-сәу ле бо лып атала ды. Осы жа ңа лы ғы үшін 
1901 жы лы Рент ген бі рін ші бо лып Но бель сый лы ғын ал ды. 
Рент ген сәу ле сі ар қы лы бұй ым ды қаз-қал пын да сақ тап, оның 
іш кі крис тал дық құ ры лы мын зерт теу ме тал та ну жә не қат ты 
де не лер фи зи ка сы ғы лым да рын да елеу лі же тіс тік тер ге қол 
жет кіз ді. Ар найы рент ген ап па рат та ры жа сал ды, олар ды 
өн ді ре тін кә сі по рын дар құ рыл ды. 

Қа зақ стан да осы за ма науи жа ңа лық тан шет қал ған жоқ. 
Бү гін гі күн де Ақ тө бе қа ла сын да рент ген ап па рат та рын өн ді-
ре тін зау ыт жұ мыс іс теу де, оның өнім де рі не ше тел дер ден 
сұ ра ныс жо ға ры. 
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(08. mp3) 

Қа зақ стан да ғы ту ризм түр ле рі
1993 жы лы Қа зақ стан Дү ниежү зі ту рис тік ұй ымы ның 

мү ше лі гі не ен ді. Елі міз де ту ри зм нің да муы үшін бар лық 
қа жет ті, мә де ни, та ри хи, геог ра фия лық жә не кли мат тық 
жағ дай лар бар. Қа зақ стан да қан дай ту ризм түр ле рі бар еке-
нін бі ле сіз бе? Біз де ту ри зм нің бір не ше тү рі қар қын ды да мып 
ке ле ді. Со лар ға тоқ та лып кө рейік.

Эт но ту ризм – Қа зақ стан да ғы ел дің бай та ри хы мен қа зақ 
хал қы ның мә де ни ерек ше лі гі не қы зы ға тын адам дар ды тар-
та тын ту ри зм нің бір тү рі. Қа зақ стан ның қай ай ма ғын да бол-
сын, жо лау шы лар қа зақ эт но сы на тән салт-дәс түр мен, шы-
ғар ма шы лық ерек ше лік те рі мен та ны сып, ел дің мә де ние ті 
мен тұр мыс-тір ші лі гін зерт тей ала ды.

Қа зақ стан да тау ту риз мі үшін бар лық жағ дай жа сал ған 
деу ге бо ла ды. Қа зақ стан бой ын ша тур лар бел сен ді де ма лыс-
ты, жа байы та би ғат пен кез де су лер ді, қар лы тау шың да ры на 
шы ғу ды, сон дай-ақ жол-жө не кей жұм бақ қа то лы үң гір лер 
мен кө гіл дір те рең су лы көл дер дің жа ға ла рын зерт теу лер ді 
қо са ды.

Ем дік- сау ық ты ру ту риз мі Қа зақ стан ның бар лық ау ма ғы-
на та рал ған, сон дық тан сіз ел дің қай же рін де бол са ңыз да, ем-
де лу мен де ма лыс ты қа тар қол да на ала сыз. Елі міз за ма науи 
ши па жай ла ры мен та ны мал. Ем дік ку ро рт тар түр лі ау ру лар-
ға ем бо ла тын ми не рал ды су, бұ ғы мүй ізі мен ем деу, ем дік 
кли мат жә не т.б. түр лі ем деу қыз мет те рін ұсы на ды. 

(09. mp3)

Қар қа ра лы ұлт тық саяба ғы
Та ри хи-ар хе оло гия лық ес ке рт кіш тер дің ту рис тік-экс-

кур сия лық са пар лар да ғы ор ны ерек ше. Ар хе оло гия лық ес-
ке рт кіш тер дің кез кел ген ны сан да ры ту рис тік-экс кур сия жұ-
мыс та рын да ма ңыз ды орын ала ды. Со ның ішін де Же ті су да-
ғы Сақ қор ған да ры,  Тал хиз қа ла шы ғы, Оң түс тік Қа зақ стан-
да ғы Оты рар, Сай рам, Ба тыс Қа зақ стан да ғы Са рай шық т.б.  
кө не қа ла лар дың ор ны на ту рис тер дің қы зы ғу шы лы ғы мол. 
Ар хе оло гия лық-та ри хи ес ке рт кіш тер дің қа зір ге дей ін жет-
кен ны сан да ры ның ішін де қор ған дар мен ма зар лар дың 
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ма ңы зы зор. Қо ла дәу ір ес ке рт кіш те рі не жар тас та ғы пет ро-
глиф тер ді атау ға бо ла ды. Олар ға әй гі лі бі ре гей ғи ба дат ха на-
лар: Аңы ра қай тауы ның Таң ба лы сай ын да ғы, Көк су өзе нін-
де гі Еш кі өл мес ғи ба дат ха на сы, сон дай-ақ Шо лақ, Кін дік тас, 
Ба ян жү рек тау ла рын да ғы тас та ғы су рет тер жа та ды. Б.з.б. 
VI–III ға сыр лар дан қал ған сақ қор ған да ры, Бес ша тыр қо ры-
мын да ғы жер леу ка ме ра сы жә не сақ әс ке рі ки імін ки ген «Ал-
тын адам», 2001–2002 жыл да ры Шы ғыс Қа зақ  стан об лы сы 
Қа тон қа ра ғай ау да ны ның Бер гі ел (Бе рел) қор ға нын  да та был-
ған «Сақ пат шай ымы» ар хе оло гия лық ту рис тік ны  сан дар ға 
жа та ды. Ор та ға сыр лық Түр кіс тан, Оты рар, Тұр   бай, Құ лан, 
Мер ке, Тал хиз, Жар кент т.б. ел ді ме  кен     дер қа зір гі ту рис тік 
ны сан дар бо лып та бы ла ды.

(10. mp3)

Ал ты не мел тау жо тала ры
Та би ғи-рек реация лық ны сан дар ға Сол түс тік Қа зақ стан 

ай ма ғын да ғы  Көк ше тау, Бу ра бай, Ба янау ыл, Ерей мен тау , 
Шы ғыс Қа зақ стан ау ма ғын да ғы Зай сан,  Мар қа көл, қа зақ-
стан дық Ал тай, Оң түс тік Қа зақ стан же рін де гі Ба тыс, Сол түс-
тік  Тянь-Шань , Ал ты не мел тау ла ры, Же ті су ала бы, Ба тыс 
Қа зақ стан да ғы Үс тірт, Мұ ғал жар,  Кас пий ой ысы,  Жай ық 
өңі рі, Ор та лық Қа зақ стан да ғы  Қар қа ра лы , Қы зы ла рай , 
 Бек тау ата, Ұлы тау т.б. та би ғи ны сан дар жа та ды. Со ны мен 
бір ге Ал ма ты об лы сын да ғы  ұлт тық сая бақ тар мен қо рық-
тар дың ту ри зм ді да мы ту да ма ңы зы зор. Олар ға Іле Ала тауы 
ұлт тық саяба ғы, Түр ген-Ша мал ған өзен де рі ара лы ғын да ғы 
шат қал дар,  Түр ген, Есік,  Тал ғар, Ал ма ты,  Қас ке лең, Ша мал-
ған ел ді ме кен де рі жа та ды. Ал ты не мел, Көк ше тау, Бу ра бай 
ұлт тық сая бақ та рын да ту ри зм ді да мы ту мем ле кет та ра пы нан 
қол дау тау ып, да мып ке ле ді. Қа зақ стан ау ма ғын да ғы 9 мем-
ле кет тік қо рық та да ғы лы ми-эко ло гия лық ту ризм ді да мы ту-
дың ал ғы шарт та ры қа лып тас қан. 
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