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АЛ	ҒЫ	СӨЗ

Құр мет ті жас жет кін шек! Сен «Абай та ну» оқу лы ғы ар қы лы 
ақын ның өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғын оқу ды жал ғас ты ра сың.

«Абайтану» оқу-әдістемелік кешенінің құрамына оқулық, 
хрестоматия кіреді. 

Оқу лық «Сөз тү зел ді, тың дау шы, сен де тү зел», «Бір ғы лым нан 
бас қа ның ке се лі көп ас қан ға», «Абай − ақыл дың бойтұ ма ры», 
«Сыл ды рап өң кей ке лі сім» та рау ла ры нан тұ ра ды.

«Сөз тү зел ді, тың дау шы, сен де тү зел» та ра уы сөз мә де ние ті, 
талап ты тың дар ман, адам дық бол мыс жө нін де Абай көз қа рас-
та рын та ны ту, та ғы лым дық мә нін зер де леу ді қа рас ты ра ды.

«Бір ғы лым нан бас қа ның ке се лі көп ас қан ға» та ра уын да 
ақын ның адам ға тән әртүрлі әре кет тер ді са лыс ты ра оты рып, 
адам шы лық тың жо лын нұс қай тын ой-пай ым да рын са ра лап та ну, 
өзін дік көз қа рас қа лып тас ты ру мә се ле сі қам тыл ған.

«Абай − ақыл дың бойтұ ма ры» та ра уы Абай дың тұл ға лық 
ке мел дік ту ра лы ой ла рын өмір лік ұс та ным тұр ғы сын да та ра-
зы лау, оқу шы лар дың көз қа ра сы мен өмір лік ба ғыт та ры на ық пал 
ету ді мақ сат ет кен.

«Сыл ды рап өң кей ке лі сім» та ра уы бой ын ша Абай дың сөз өне-
рі не эс те ти ка лық тал ға мы мен тала бын зер де леу, та ным дық мақ-
сат ты игер ту көз дел ген.

6-сы нып та ақын ның шы ғар ма ла рын да ғы сөз, сөз тір кес те-
рі нің лек си ка лық, об раз дық мә нін ашып, мә тін де гі жұм са лу мақ-
са тын тү сі ніп, шы ғар ма дан қа жет ті дәй ек тер ді жи нау ды, не гіз гі 
ой тү йін де рін, көр кем шы ғар ма да ғы кей іп кер лер әре ке ті, шы ғар-
ма ның өзек ті ой ына қа ты сын анық тау ды үй ре не сің. 

«Білу», «Түсіну», «Қолдану», «Талдау», «Жинақтау», 
«Бағалау», «Зертте» тапсырмалар тобын жеке, жұппен және 
топпен орындау арқылы жаңа тақырыпты жеңілірек меңгересің.

«Хакімнен үйрен» айдарымен берілген сұрақтарға жауап іздеп, 
жасаған тұжырымыңды өмірде қолдануға дағдыланасың.

Сон дай-ақ оқу лық та ғы «Абай та ну әліп пе сін де» жи нақ тал ған 
мә лі мет тер мен та ны сып, «Жа зып көр» тап сыр ма сын орын дау 
ар қы лы әде би ет та ну ғы лы мы ның тү сі нік те рін иге ре сің. 

«Кі тап – бі лім бұ ла ғы» ай да рын да қо сым ша оқу ға әде би ет тер 
ұсы ныл ды. Со ны мен қа тар бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да рын да ғы 
та қы рып қа қа тыс ты мағ лұ мат тар ды да ұмыт па ға ның жөн.

Іс ке сәт, жас дос!

ғы арқылы 
расың.

«Абайтану» оқу-әдістемелік кешенінің құрамына оқулық, «Абайтану» оқу-әдістемелік кешенінің құрамына оқулық, 

зел», «Бір ғы
дың бойтұ

зел», «Бір ғы
дың бойтұ

ды.
уы сөз мәзел» тарауы сөз мә

нінде Абай көз
ді қарасты

лі көп асқан
терді салыс

ым
сі қамтыл

тын ой-пай
селесі қам

ры» тарауы Абай
лік ұста

сы мен өмір

рауы бойсім» тара
мы мен тала

ғарның шығар
раздық мә

дан қамадан қа
кем шырін, көркем шы

ті ойына қаты
«Білу», «Түсіну», «Қолдану», «Талдау», «Жинақтау», 

«Бағалау», «Зертте» тапсырмалар тобын жеке, жұппен және «Бағалау», «Зертте» тапсырмалар тобын жеке, жұппен және 
топпен орындау арқылы жаңа тақырыпты жеңілірек меңгересің.

«Хакімнен үйрен» айдарымен берілген сұрақтарға жауап іздеп, 
жасаған тұжырымыңды өмірде қолдануға дағдыланасың.

«Хакімнен үйрен» айдарымен берілген сұрақтарға жауап іздеп, 
жасаған тұжырымыңды өмірде қолдануға дағдыланасың.

Сондай-ақ оқу
меттермен та
лы әдеби

мет
қылы әде

«Кітап
нылды. Соұсы

тақырып
Іс
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І	ТАРАУ

СӨЗ	ТҮ	ЗЕЛ	ДІ,	
ТЫҢ	ДАУ	ШЫ,	 
СЕН	ДЕ	ТҮ	ЗЕЛ

До сым, сен осы та рау да:
• сөз мә де ние ті, сөй леу мә де ние ті;
• талап ты тың дар ман;
• адам дық бол мыс жө нін де Абай көз қа рас-

та рын та нып, та ғы лым дық мә нін зер де леу-
ді үй ре не сің.

ТАРАУТАРАУ

ЗЕЛЗЕЛ
ШЫ,ДАУДАУ

ДЕДЕ

сым, сен осы таДосым, сен осы та
• сөз мәде
• талап

адам•
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Абайөлеңдінеге«сөздіңпатшасына»теңедіекен?

	 «ӨЛЕҢ	−	СӨЗ	ДІҢ	ПАТ	ША	СЫ,	 
	 СӨЗ	СА	РА	СЫ»	ӨЛЕ	ҢІ

1887 жы лы жа зыл ған «Өлең – сөз дің 
пат ша сы, сөз са ра сы» өлеңі 4 тар мақ ты 
15 шу мақ тан тұ ра ды. Өлең нің ма ғы на сы 
өте ау қым ды. Абай поэ зия ту ра лы ар найы 
ең бек жаз ба са да, поэ зи яның тео рия сын 
өлең ті лі мен жет кі зе біл ді.

Ең әу елі, бі рін ші шу мақ та ғы «Өлең – 
сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы» де ген өлең 
жолындағы ой ды ұғы ну ке рек. Абай 
мұн да жал пы поэ зи яны «өлең» де ген 
атау мен алып, оны «сөз дің пат ша сы на» 
те ңеп отыр. Адам зат ұғы мын да пат ша ең 
үл кен дә ре же де бол ған дық тан, ол 
ай рық ша құр мет ке де ие бо лған. Ал ақын 
қо ғам дық өмір де гі сөз өне рі нің әлеу-
мет тік мә ні ту ра лы өз ге ше ой ай тып, 
ақын мен ақын дық тың мұ рат-мақ са тын 
қа зақ әде бие тін де тұң ғыш жыр ла ды.

Өлең – сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы,
Қи ын нан қиыс ты рар ер да на сы.
Тіл ге же ңіл, жү рек ке жы лы ти іп,
Теп-те гіс жұ мыр кел сін ай на ла сы.

Бө тен сөз бен был ған са сөз ара сы,
Ол – ақын ның бі лім сіз би ша ра сы.
Ай ту шы мен тың дау шы кө бі на дан,
Бұл жұрт тың сөз та ны мас бір па ра сы.

Абайдың ойынша, «сөз а ра сын» «бө-
тен сөз бен был ға ған» ақын – бі лім сіз 
би ша ра. Ақын тың дау шы ға да зор талап 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• мәтіндіинтонацияның
құрамдасбөліктерін
сақтайотырыпоқу;

• шығармадағыкөр-
кемауыстыруларды
анықтау;

• мәтінніңкөркемдік-эсте-
тикалыққұндылығына
бағаберу.

Өлең
Ақын
Білімділік
Надандық

Тірек	сөздер

Ақынқаламмендом-
быраны қатар алып
жүрген.QR-codарқы-
лы домбыра туралы
мәліметтітыңда.

Суретпен	жұмыс

ған «Өлең – сөзған «Өлең
сы» өлеңі 4 тар
ды. Өлеңнің мады. Өлең

ды. Абай поэзия ту
са да, поэзияның тео

зе білді.мен жеткізе білді.
рінші шу

сы, сөз са
ды ұғы

шасы, сөз са
жолындағы ойды ұғы

да жалпы поэ
мен алып, оны «сөз

ңеп отыр. Адам
рекен дәре

ша құррықша құр
қоғамдық өмір

тік мә
ақын мен ақын
мет
ақын мен ақын
қазақ әде

алып
арқы-

туралы

666
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қоя ды. Тың дау шы да сөз та ни тын, ұға-
тын жан бо луы ке рек.

Осы өлең де гі:

Әу елі аят, ха дис – сөз дің ба сы,
Қо сар лап бәйітсы мал кел ді ара сы, –

де ген сөз ге де мән бе ре қа рау ке рек. 
«Аят» – құ ран сө зі, «ха дис» – Мұ хам мед 
пай ғам бар дың сө зі, «бәйіт» – өлең, 
«бәйіт сы мал» – «өлеңсымақ» де ген 
ма ғы на бе ре тін бұл ұғым дар дың мә ні 
те рең де жа тыр. Тыр нақ ша ға алын ған осы 
сөз дер дің бар лы ғы араб ті лі нен ен ген.

Бұл жер де Абай сөз өне рін өнер дің бар лық тү рі нен жо ға ры 
қоя ты ны сон ша – мұ сыл ман ді нін де қа си ет ті са на ла тын «аят, 
ха дис пен» салыстырып, олардың да ұй қа сып ке ле ті нін ал ға тар-
тып отыр.

Қи сы ны мен қы зық ты бол ма са сөз,
Не ге айт сын, пай ғам бар мен оны Ал ла сы, –

дей келе, сөйлеушілер де өз шамасынша сөзді қиыстыратынын 
айтады:

Бір сө зін бір сө зі не қиыс ты рар,
Әр бі рі кел ге нін ше өз ша ма сы, –

дей ді. Абай мұ сыл ман ді нін уа ғыз дай тын «аят, ха дис тер дің» 
ай ты лу ын поэ зия ға те гін жа қын дат па ған.  «Әу елі аят, ха дис – сөз-
дің ба сы» деп, құ ран ның ұй қа сы бар бө лік те рін ха лық қа тү сі нік ті 
бо лу үшін әдейі алып отыр. Де мек, сөз дің ба сы – аят пен ха дис те 
де ұй қа сым бар. Олай бол са, сөз өне рі бар лық өнер ден жо ға ры 
ма дақ қа лай ық. 

Абай дың пай ым дау ын ша, сөз өне рі нің ең би ік шы ңы – поэ-
зия. Бі рақ оны қиыс ты ру кез кел ген нің қо лы нан кел мей ді. «Тіл ге 
же ңіл, жү рек ке жы лы ти іп, ай на ла сы теп-те гіс, жұ мыр кел ген, 
іші ал тын, сыр ты кү міс» сөз жақ сы сы мен сөз са ра сын тек қа на 
«ер да на сы» қи ын нан қиыс ты ра ала тын ды ғын ше бер тіл мен 
су рет тей ді.

Абай сти лі не тән көр кем дік әдіс тің бі рі – сын шыл реа лизм. 
Ол «мал үшін ті лін бе зеп, жа нын жал дап» сөз қа ді рін ке тір ген 
өнер ие ле рін қат ты сы най ды. Са тым сақ, жа ғым паз ақын дар ды 

Қосымшадереккөз-
дерденорыснеөзбек,
қырғызт.б.әдебиет-
теріндеАбайсияқты
өлеңгежоғарыбаға
бергенқаламгерлерді
іздестіріп,салыстырып,
талдаужасапкөр.

Зертте тын, ұға-

сы,
ді арасы, –мал келді ара

ре қарау ке
– Мұзі, «хадис»

зі, «бәйіт»
– «өлеңсымақ» де

тін бұл ұғымдартін бұл ұғым
тыр. Тыр ша

ғы араб ті
дің барлық тү

де қасиетті са
қасып кепен» салыстырып, олардың да ұйқа

ты болма
ғамбар мен оны Ал

дей келе, сөйлеушілер де өз шамасынша сөзді қиыстыратынын дей келе, сөйлеушілер де өз шамасынша сөзді қиыстыратынын 

зін бір сөзіне қиыс
ше өз ша

зін бір сө
рі келгенін

сылман дінін уа
гін жагін жа

ның ұйсы» деп, құран
лу үшін әдейі алып отыр. Де

сым бар. Олай бол
қа лайық. 

дың пайым
рақ оны қиыс

ке жы
рақ оны қиыс

ңіл, жүрек
іші алтын, сыр
«ер данасы» қи

ді.
«ер да
суреттей

Абай сти
Ол «мал үшін тіОл «мал үшін ті
өнер ие
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жек кө ре ді. Мұн да ғы мақ сат – «көр-жер ді өлең қып», асыл сөз дің 
қа ді рін ке тір меу.

Ес кі би ше отыр ман бос ма қал дап,
Ес кі ақын ша мал үшін тұр ман зар лап.
Сөз тү зел ді, тың дау шы, сен де тү зел,
Сен дер ге де ке лей ін ен ді аяң дап, –

де ген өлең жол да рын да үл кен ма ғы на, те рең сыр жа тыр. Мұн да 
«Сөз тү зел ді, тың дау шы, сен де тү зел» де ген де ақын бір ау ыз сөз-
бен өзі не де, бо ла шақ қа да тіл қа тып тұр.

«Жақ сы сөз – жа рым ырыс» деп тү зу ай тыл ған жақ сы сөз ді 
жар ты ыры сы на ба ла ған қа зақ хал қы на ке ле шек те де сөз өне-
рі нің қа ді рін ке тір меуді уа ғыз дай ды. Ақын мен ақын дық ту ра лы, 
олар дың қо ғам тір лі гін де гі мүд де сі ту ра лы өре лі ой ай та ды.

«Тың дар едің бір сө зін мың ға ба лап» дей ді. Де мек, өлеңнің сөзі 
тә лім ала тын дай ма ғы на ға то лы бо луы ке рек. Сөз өне рін ар зан қы зық, 
бо лымсыз ер мек ке жұм сап, қор қыл мау ке ректігін қатаң ескертеді. 

Са ти ра сын шы сы, про фес сор Те мір бек Қо же кеев: «Сөз дің пат-
ша сын, сын дар лы сын да рия ның те ре ңі не сүң гіп, ақық-мар жан 
із деу ші дей, түн қа тып тол ға та тын, ой ға шо ма тын да на лар дың 
ға на та ба ала тын ды ғын айт қан», – деп, Абай те ре ңі нен су сын-
дау ға жол көр сет кен.

Өлең ге әр кім нің-ақ бар тала сы,
Сон да да со лар дың бар таң да ма сы.
Іші ал тын, сыр ты кү міс сөз жақ сы сын
Қа зақ тың ке ліс ті рер қай ба ла сы?

Бұ рын ғы ес кі би ді тұр сам бар лап,
Ма қал дап ай та ды екен, сөз қо сар лап.
Ақын да ры ақыл сыз, на дан ке ліп,
Көр-жер ді өлең қып ты жоқ тан қар мап.

Қо быз бен дом бы ра алып топ та сар нап,
Мақ тау өлең ай тып ты әр кім ге ар нап.
Әр ел ден өлең ме нен қай ыр ті леп,
Ке тір ген сөз қа ді рін жұрт ты шар лап.

Абай дың бұл өле ңі не Алек сандр Гурьевич ән-ро манс жаз ған. 
Өлең 1909 жыл дан бе рі Абай өлең де рі нің жи на ғын да жа рия ла нып 
ке ле ді.

дің 

тыр. Мұн
де ақын бір ау

рең сыр жа
де ақын бір ау

ған жақзу айтыл
на келешекте де сөз өне

ды. Ақын мен ақын
лі ой айралы өрелі ой ай

лап» дейді. Де
рек. Сөз өне

ректігін қатаң ескертеді. 
луы керек. Сөз өне

мау керектігін қатаң ескертеді. 
мірбек Қо

ңіне сүң
тын, ой

– деп, Абай теқан», – деп, Абай те

нің-ақ бар тала
дың бар таң

кімнің-ақ бар тала
да да солардың бар таң

тын, сырты кү
тың келістың ке

Бұрынғы ес
Мақалдап ай
Ақындары ақылАқын
Көр-жер

Қобыз бен домҚо
Мақ
Әр ел

Абайдың бұл өле
Өлең 1909 жыл
келе

8
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		Білу

1. Абай поэзияның теориясын қалай жеткізді?
2. Өлеңдегі ер данасы кім?
3. Ақын «сөз өнерінің ең биік шыңы» деп нені айтқан? 
4. Сөз танымайтындар кімдер?

Тү	сі	ну

1. Ақын өлең ді не ге сөз дің пат ша сы на те ңей ді?
2. Осы өлең де гі көр кем дік әді сті не лік тен сын шыл реа-

лизм ге жат қы за мыз?
3. «Бө тен сөз бен был ған са сөз ара сы, 
     Ол – ақын ның бі лім сіз би ша ра сы» деп ақын не ге ай та ды?

Қолдану

1. Жұптық жұмыс. Өлең ді ин то на ция ның құ рам дас бө лік-
те рін (сөйлеу қарқыны, сазы, дауыстың құбылуы, екпін) 
сақ тай оты рып, кезекпен мә нер леп оқыңдар.

2. Өлең де гі аят, ха дис, бәйіт, мі нәжат, уәли ді ни тер мин-
дер інің ма ғы на сын тү сін дір ме сөз дікке сүйе ніп жаз.

 Діни термин Ма ғы на сы

Аят 
Хадис
Бәйіт 
Мінәжат
Уәли 

Таалдау

1. Топ тық жұ мыс. «Өлең – сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы» ро-
ман сын ин тер нет тен тау ып, тың даң дар.

 Ақын ның өлең ге қой ған эс те ти ка лық тала бын, ақын-
дық тың мұ рат-мақ са ты на, поэ зи яның қо ғам дық мә ні 

Аят	–1)Құрансүресініңқұрылымдықбөлігі.2)қасиеттіұстаным,бұлжымай
тынзаң

Ха	дис	–Мұхаммедпайғамбардыңөсиеттері
Бәйіт	–өлең.Бәйітсымал–өлеңсымақ
Мі	нәжат	–мадақсөзайту,жалбарыну
Уәли	–әулие,пайғамбар

Сөзмаржан

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

бұлжымай

Абай поэзияның теориясын қалай жеткізді?

Білу

Абай поэзияның теориясын қалай жеткізді?

Ақын «сөз өнерінің ең биік шыңы» деп нені айтқан? 

на тедің патшасына те
дік әдісті не

са сөз ара
шарасіз биша

Жұптық жұмыс. Өлеңді ин
рін (сөйлеу қарқыны, сазы, дауыстың құбылуы, екпін) 

Жұптық жұмыс. Өлең
рін (сөйлеу қарқыны, сазы, дауыстың құбылуы, екпін) 

рып, кезекпен мә
аят, хадис, бәйіт, міаят, ха

насын түінің мағы

Діни термин

Хадис
Бәйіт
Мінәжат
Бәйіт
Мінәжат
Уәли

1.
ман



10

мен мін де ті не зор ма ңыз бе руін «Фиш боун» әді сі – ба лық 
қаң қа сы бой ын ша тал дап, ав тор сти лін анық таңдар.

  Орын да лу ба ры сы: ба лық қаң қа сы ның ба сы на – шы-
ғар ма ның та қы ры бы, үс тің гі сүй ек те рі не – ақынның 
өлеңге қойған эстетикалық талаптары, ас тың ғы сү-
йек те рі не – ақындықтың мұрат-мақсаты, құй ры ғы на 
поэзияның қоғамдық мәні мен міндеті жа зы ла ды.

  Қаң қа да ғы жа зу лар қыс қа бо лу ке рек. Олар ті рек сөз-
дер ден не ме се та қы рып тың не гіз гі ой ын аша тын фра за-
лық сөз дер ден тұ руы мүм кін.

Қо
	ры

	ты
н	д

ы

Та
қы

ры
бы

Талаптары

Мұрат-мақсаты

2. Өлең де гі көр кем ау ыс ты рулар –  метафоралар ды анық тай 
отырып, талда.

Жинақтау

1. Ақын ның сөз дің асы лы ре тін де поэ зи яны жо ға ры ба ға ла-
уын және өлең нің не гіз гі идея сын түй ін деп жаз.

2. «Құн ды ой» ст ра те гия сы бой ын ша өлең нің ма ңыз ды-
лы ғы ту ра лы ой ың ды 7 сөй лем мен жет кіз.

Бағалау

1. Өлең нің көр кем дік-эс те ти ка лық құн ды лы ғы на ба ға бер.
2. Өлең ге Абай дай дәл си пат та ма бер ген ақын бар ма? Оның 

өле ңге қой ған тала бын түсіндіріп, дәлелдемелік эссе жаз.

Ро	манс	(исп.romance)–жекемузыкалықаспаптыңсүйемелдеуі-
мен(көбінефортепиано)жекедауыстаорындалатынлирикалық-му-
зыкалықшығарма.

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

лық 
таңдар.

– шы-на – шы
– ақынның 
тыңғы сү

рығы– ақындықтың мұрат-мақсаты, құйры
лады.

рек. Олар ті
тын фра

рек. Олар ті
ын ашатын фра

Та
қы

ры
бы

Та
қы

ры
бы

рулартырулар

лы редің асылы ре
уын және өлеңнің негіз

ратегияра
лы ойыңлы ой

нің көркемнің көр
ге Абайдай дәл си

ңге қойөлеңге қой

манс

Білгенге маржан

Ро
мен (көбіне
зыкалық

10
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Испаниядапайдаболғанроманс(«роман»)алғашындаиспанті-
ліндегі«ән»дегенұғымдыбілдірген.

Романстың әннен айырмашылығы – күрделі және қайырмасы
болмауында.

Романстыңбаллада,элегият.б.жанрлықтүрлеріболады.
Абайорысромансыныңклассикалықмузыкалықформасыжәне

қазақ халқының бай ән өнері негізінде бірнеше романсты дүниеге
әкелген. Кейін көптеген композиторлар Абай өлеңдеріне арнап,
жүзденасаәндерменроманстаржазды.

«Қазақмәдениеті».Энциклопедиялықанықтамалық

Сын	шыл	 реа	лизм	 – көркемдік әдіс. Оның басты ерекшелігі –
өмірді шыншылдықпен бейнелеп, адам тағдырын, олардың типтік
мінез-бітімін, характерін типтікжағдайда көрсетеотырып, қоғамдық
өмірдегіқайшылықтарды,кемшіліктердіқаттысынғаалу.

Сыншыл реализм Абай шығармаларында қазақтардың XIX
ғасырдың екінші жартысындағы өмірін жан-жақты сын көзімен
суреттеуіарқылыанықкөрінеді.

ЗәкиАхметов

«Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» өлеңіндегі сыншыл реа-
лизмгеқатыстыжолдардытауыпжаз.Пікіріңдідәлелде.

Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. – Алматы: Ана тілі, 1995.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Сен де ақын сияқты сөз өнерін жоғары қоюды үйрендің бе?
Сөйлегендетілтазалығынсақтапжүрсіңбе?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

қайырмасықайырмасы

болады.
формасы жәнеформасы

романсты дүниеге
өлеңдерінеөлеңдеріне

Энциклопедиялық анықтамалық

әдіс. Оның басты
тағдырын,
көрсете

адам тағдырын,
жағдайда көрсете

кемшіліктерді қатты
шығармаларында

жартысындағы өмірін
көрінеді.

патшасы,патшасы,
жолдардықатысты жолдарды

де ақын
тіл

Хакімнен үйрен

Сен
Сөйлегенде

Ахметов

Кітап
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Ақынөлеңдінеүшінжазадыекен?Қане,сырынаүңілейік!

	 «МЕН	ЖАЗ	БАЙ	МЫН	ӨЛЕҢ	ДІ	 
	 ЕР	МЕК	ҮШІН»	ӨЛЕ	ҢІ

Абай 1889 жылы жазған «Мен жаз-
бай мын өлең ді ер мек үшін» өлеңінде поэ-
зи яның әлеу мет тік мә ні жө нін де тың ой 
түйеді. Бұ ған дей інгі «Ба зарға, қа рап 
тұр сам, әр кім ба рар», «Өлең – сөз дің пат-
ша сы, сөз са ра сы», «Бі реу дің кі сі сі өл се, 
қа ра лы ол» де ген өлең де рін де гі ай тыл ған 
ой дың ке мел кө рі ні сі. Мұн да пі кір со ны-
лы ғы ай қын. «Мен жаз бай мын өлең ді 
ер мек үшін» де ген Абай ақын дық өнер дің 
ерік кен нің ер ме гі емес еке нін ай тып, 
оның жауапкершілігін, негізгі мін де тін 
аң ғар та ды.

Мен жаз бай мын өлең ді ер мек үшін,
Жоқ-бар ды, ер те гі ні тер мек үшін.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• мәнерлеп(логикалық
екпінменкідірісжасай)
оқуарқылысөз,сөзтір-
кестерініңлексикалық,
образдықмәнінашып,
мәтіндегіжұмсалу
мақсатынтүсіну;

• лирикалықшығарма-
лардыкомпозициялық
құрылымынаталдау;

• мәтіндегінысандарды
ұлттық,тарихиқұн-
дылықтұрғысында
бағалау.

Өнерлі
Үлгіберу
Көзіашық

Тірек	сөздер

Абайдыңшәкірттері
ұстазыныңкеңесімен
қандайшығармалар
жазған?Қосымша
дереккөздерден
мәліметізде.

Зертте

Қағазғатілбітіргентекқаламба?QR-cod
арқылыөлеңүзіндісінтыңдап,өлеңжазу-
дағыақынмақсатынанықта.

Суретпен	жұмыс

Абай 1889 жылы жазған «Мен жазАбай 1889 жылы жазған «Мен жаз
мек үшін» өлеңінде поэ

ні жөнінтік мәні жө
інгі «Ба

рар», «Өлең
сы», «Бісы», «Біреу

ген өлеңде
нісі. Мұн

қын. «Мен жаз
мел көрі
қын. «Мен жаз

мек үшін» деген Абай ақын
мегі емес еке

оның жауапкершілігін, негізгі мін
тады.

Мен жаз
Жоқ-бар

Суретпен

Абайдың шәкірттері
кеңесімен

Зертте

Абайдың
ұстазының
қандай шығармалар
жазған? Қосымша
дереккөздердендереккөздерден
мәлімет
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Кө кі ре гі се зім ді, ті лі орам ды,
Жаз дым үл гі жас тар ға бер мек үшін.
Бұл сөз ді та сыр ұқ пас, талап ты ұғар.
Кө ңі лі нің кө зі ашық, сер гек үшін.

«Сөз өне рі дерт пен тең» де ген Абай кие лі өнер  туралы сөзін 
«кө кі ре гі се зім ді, ті лі орам ды, кө ңі лі нің кө зі ашық» сер гек те 
талап ты жастарға арнап жазғанын ай та ды. 

«Өле ңі бар, өнер лі інім, сіз ге» деп жас ақын ға жеке тіл қа тып, 
жөн-жо ба көр се туі де со дан.

Өле ңі бар, өнер лі інім, сіз ге
Жа лы на мын мұн дай сөз айт па біз ге.
Өз ге тү гіл өзі ңе пай да сы жоқ,
Есіл өнер қор бо лып ке тер түз ге.
Сән қой, даң ғой, ой нас шы, ке рім-кер без,
Қан ша қы зық бо ла ды өзі ңіз ге?

Со ны мен бір ге Абай бұл өле ңін де оқыр ман тың дау шы ла ры на 
да сыни пі кі рін нақ ты лай ай ту ға ой ыса ды. Мұхтар Әуeзов тің 
ай ту ын ша, осы өлең – Абай дың «тек бір өз ба сы ның ақын дық 
жо лын да ғы із де нуі ға на емес. Мұ ны ақын дық жай ын да өз ге ше 
мә ні бар өлең деп ұғы нуымыз ке рек».

Ақын өз ай на ла сын да ғы «өле ңі бар, өнер лі іні ле рі нің» кей бір 
шы ғар ма ла рын оқы ған нан кей ін, со лар ға жөн-жо ба көр се тіп, 
сын-ес ке рт пе лер жа сау ние ті мен жаз ған.

Сөз айт тым «Әзі рет Әлі», «ай да һар сыз»,
Бізде жоқ ал тын иек, са ры ала қыз.
Кә рі лік ті жа ман дап, өлім ті леп,
Бол сын де ген же рім жоқ жі гіт ар сыз.
Әсі реқы зыл емес деп жи рен бе ңіз,
Тү бі те рең, сө зі ар тық, бір бай қар сыз.

Мұндағы «Сөз айт тым «Әзі рет Әлі», «ай да һар сыз» деген 
қағытуы – шәкірті Көк бай Жа на тай ұлы ның пай ғам бар лар ды, 
дін та ра ту шы қа һар ман дар ды ма дақ тай тын қис са лар жа зу ға тым 
әуес ті гін айтқаны. Ал «Мұнда жоқ «ал тын иек, са ры ала қыз» – 
тағы бір шәкірті Әріп Тә ңір бер ге нұлының «Зия да-Ша һмұ рат» 
да ста нын да қыз ды «ие гі ал тын, кө зі гау һар» деп, жыл ты рақ сөзбен 
су рет те ге нін сынайды.

 туралы сөзін лі өнер туралы сөзін 
зі ашық» сер

ға жеке тіл қаге» деп жас ақынға жеке тіл қа

па бізге.
сы жоқ,
тер түзге.

шы, керім-кер
ге?

насшы, ке
ды өзіңізге?

де оқыр
туға ой

дың «тек бір өз бадың «тек бір өз ба
на емес. Мұна емес. Мұ

нуымыз керек».
ғы «өле

нан кей
сында

рын оқығаннан кей
лер жасау ниеті

тым «ӘзіСөз айт
Бізде жоқ ал
Кәрілікті жа

сын деБол
Әсіреқы
Тү

Мұндағы «Сөз айт
қағытуы – шәкірті Көк

тушы қа
қағытуы
дін тара
әуестігін айтқаны. Ал «Мұнда жоқ «ал
тағы бір шәкірті Әріп Тәтағы бір шәкірті Әріп Тә
дастанын
сурет
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«Кә рі лік ті жа ман дап, өлім ті леп» де ген  сөз – ақынның немере 
інісі әрі шәкірті Шә кә рім Құ дай бер діұлы ның заң ды түр де ке ле тін 
кә рі лік ті дат та ға нына айтылған ескерту.

Ақын өлең сөз ді даңғойға, қызықшылға емес, «кө ңіл кө зі 
ашық, кө кі ре гі се зім ді», сер гек те талап ты лар ға ай ту ды қа лай ды.

Ба тыр дан ба рым та шы туар даң ғой,
Қыз шыл да, қы зық шыл да әу ре жан ғой.
Ар сыз, мал сыз, ақыл сыз, ша руа сыз,
Елір ме лі мас кү нем бай қал ған ғой.
Бес-ал ты ми сыз бәң гі күл се мәз боп,
Қи на май қы зыл тіл ді кел, тіл ді ал, қой!

Оның өсие ті – кү ле тың да ған па рық-
сыз дар ға сө зің ді қор қыл ма! «Қыз-
шыл», «қы зық шыл» әуейі лер ге жо ла ма! 
Ар сыз дық пен ақыл сыз дық тан, ша руа-
сыз дық пен бос жүрістен ау лақ бол! 
Мұ ның үс ті не Абай бұ рын ғы «сөз тү зел ді, 
тың дау шы, сен де тү зел» деп, жал пы лай 
айт қан ақы лын аша түс кен. Тү зе лу үшін 
не іс теу ке рек ті гін көр сет кен. Оқыр ман-
да ры на өлең-жыр ды жұрт қа ақыл ай тып, 
ке ңес бе ру дің, үл гі-өне ге көр се ту дің, 
қыр сық, қия нат қа қар сы кү ре су дің 
құ ра лы деп ұқ тыр ған. Жақ сы сөз ді жас-
тай тың дап жат тық, әсіреқы зыл сөз ге 
құ лай қал ма, сөз дің сыр ты на сен бе, іші не 
үңіл, маз мұ нын біл, оның мә нінің те ре ңін 
із де, сөз дің қа дір-қа сие тін сон да ұға сың 
деп ке ңес бе ре ді.

Өлең 1909 жыл дан бе рі жа рия-
ла нып ке ле ді. Әр қай сы сы 6 тар мақ ты 
5 шу мақ тан тұ ра ды. Кө ле мі – 30 жол.

		Білу

1. Өлең не ту ра лы?
2. Ақын ту ын ды сын кім дер ге ар нап жаз ған?
3. Ав тор ой ын ша ақын ның мін де ті не?
4. Ақын ның өнер де гі іні ле рі, шә кі рт те рі кім дер бол ған?

Кө	кі	рек	–бұлжерде:
"сана-сезім"дегенма-
ғынада

Та	сыр	–ақылсыз,
надан

Даң	ғой	–желөкпе
адам

Бәң	гі	–ақымақ
Барымташы	–мал

ұрлаушыадам.Барым-
та–малұрлау

Елірмелі	–бұл
жерде:"есерсоқ",
"есіріпкететін"деген
мағынада.

Сөзмаржан

Білу

– ақынның немере 
де келетін 

ді даңғойға, қызықшылға емес, «көңіл көзі 
ды қалайды.

ре жан ғой.
сыз,

ған ғой.
се мәз боп,

ді ал, қой!

ті – күле тың
ді қор қыл

шыл» әуейі
дық пен ақыл

зықшыл» әуейі
дық пен ақыл

дық пен бос жүрістен ау
не Абай бұ

шы, сен де тү
лын аша түсқан ақы

теу керекне істеу ке
дарына өлең-жыр

ңес бе
сық, қия

кеңес бе
қырсық, қия
құ лы деп ұқ
тай тыңтай тың
құБарым

бұл үңіл, маз

кететін" деген

1. Өлең не ту
2. Ақын ту
3. Ав
4.

14
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Тү	сі	ну

1. Абай не лік тен өлең жа зу ға үл кен талап қоя ды?
2. Ақын не се беп ті шы ғар ма сын жас тар ға ар на ған?

Қолдану

1. Өлең ді ло ги ка лық ек пін мен кі ді ріс жа сай оты рып, мә-
нер леп оқы. Сөз, сөз тір кес те рі нің лек си ка лық, об раз дық 
мә нін ашып, мә тін де гі жұм са лу мақ са тын тү сін дір.

2. Өлең нің ақын айт қан дай үл кен өнер еке нін дә лел де. Өз 
пі кі рің ді дә лел деу үшін үзін ді лер ді қол дан.

Таалдау

1. «Мен жаз бай мын өлең ді ер мек үшін» өле ңін ком по зи-
ция лық құ ры лы мы на тал да.

2. Жұп тық жұ мыс. «Өлең – сөз дің пат ша сы» өлең інің 
мазмұнын тал дап, кесте ні тол ты рың дар.

Өлең қан дай 

бо луы ти іс?

Бұ рын ғы ның ақын-

да рын қа лай сы на ған?

Өлең кім ге 

ар на лу ға ти іс?

3. «Өлең – сөз дің пат ша сы» жә не «Мен жаз бай мын өлең ді 
ер мек үшін» өлең де рін Венн диаграммасында са лыс ты-
рып, ұқсастығы мен ерекшелігін көрсетіп талда.

Жинақтау

1. Ин тер нет тен жас ақын дар дың кез кел ген бір өлеңін жүк-
теп ал. Осы шы ғар ма да ақын талап та ры сақ тал ған ба? 
Жал пы қа зір гі қа зақ поэ зия сы ту ра лы пікіріңді түйінде.

2. Топ тық жұ мыс. «Ашық мик ро фон» әді сі бой ын ша өлең 
ту ра лы, ақын ның идея сы жай лы құн ды ой ла рың ды жи-
нақ тап, ашық ай тың дар.

Бағалау

Ақын  пі кі рі нің жа ңа шыл ды ғы на ұлт тық, та ри хи құн ды-
лық тұр ғы сын да қан дай ба ға бе ре сің?

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау

ған?

рып, мә

Қолдану

сай отырып, мә
лық, образ

сіндір.
нін дәлел

тын тү
кен өнер екенін дә

ді қолдан.

Талдау

мек үшін» өле

– сөздің пат
рыңні тол рың

рынғының ақын-

лай сы

сы» жәдің патшасы» жә
мек үшін» өлеңдерін Венн диаграммасында са

рып, ұқсастығы мен ерекшелігін көрсетіп талда.рып, ұқсастығы мен ерекшелігін көрсетіп талда.

тернеттен жас ақын
теп ал. Осы шы

пы қа
теп ал. Осы шы
Жалпы қа

2. Топтық жұ
туралы, ақын
нақтап, ашық ай
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Абайдыңбарлықөлеңі–қазақтыңсолкүштітілінің ішінентуған
асылқұрыш,қырдағықалыңқазақтыңосыкүйгешейінсөйлепжүрген
жалпақтілініңжемісі,соныңсырыменсымбатынкөрсететінайнасы.
Бұл–Абайдыңқазақтілінеістегенқызметі.

МұхтарӘуезов

Өлең	–шағынкөлемдіпоэзиялықшығарма.Ырғағыменұйқасы
қалыпқатүскен,шумағыменбунағыбелгілітәртіпкебағынғаннақысты
сөздертізбегі.Өлеңніңтүрлеріменжанрларыәралуан:ода,элегия,
баллада,сонетт.б.

Абайқазақөлеңінекөптегенжаңалықтаренгізді.Ақынтеңеудің,
эпитеттің,метафораныңжаңатүрлеріндеұсынды.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

«Өлең»тақырыбынаөзіңөлеңжазыпкөр.

Абай: энциклопедия. / бас ред. Р. Н. Нұрғалиев; ред. алқасы
З.Ахметовжәнет.б.–Алматы:Атамұра,1995.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Сенқандайшығармалардантәлімаласың?
Алғантәліміңдіқалайқолданыпжүрсің?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

туған
жүргенжүрген
айнасы.

ӘуезовМұхтар Әуезов

Ырғағы меншығарма. Ырғағы
тәртіпке бағынған

әр алуан:

жаңалықтар енгізді.
ұсынды.

терминдерінің
түрлерін де ұсынды.
Әдебиеттану

жазыпөзің өлең жазып

шығармаларданшығармалардан
қалайтәліміңді қалай

энциклопедия.
және т.б.

білім бұлағы

Абай:
Ахметов және

16
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Абайөлеңніңатқаратынқызметінебірнешешығармаарнаған.

	 «БІ	РЕУ	ДІҢ	КІ	СІ	СІ	ӨЛ	СЕ, 
	 ҚА	РА	ЛЫ	ОЛ»	ӨЛЕ	ҢІ

«Бі реу дің кі сі сі өл се, қа ра лы ол» өле ңі – 
ақын ның 43 жа сын да, ке ме лі не кел ген кез де 
жаз ған шы ғар ма сы. Кө ле мі 4 тар мақ ты 
11 шу мақ тан тұ ра ды. Қара өлең ұйқасына 
құралған.

Өлеңде хал қы мыз дың салт-дәс тү рі, тұр-
мы сы, ұлт тық фольклоры, яғни этно мәдени 
бірліктері де мо лы нан кө рі не ді. (Этномә-
де ни бірліктер – халықтың тарихын, әдет-
ғұрпын, салт-санасын білдіретін сөздер). 

Өмір, тір ші лік тің бә рі өлең мен әдемі өріл-
ген. Осы кө рі ніс ата дан ба ла ға, ға сыр лар дан 
ға сыр лар ға ми рас бо лып қа ла бе ре ді. Тіп ті 
жа қы нын жо ғал тып, аза тұ тып отыр ған да 
да, ше рін жоқ тау жы рын ай тып шы ға ра ды:

Бі реу дің кі сі сі өл се, қа ра лы ол,
Қа за көр ген жү ре гі жа ра лы ол.
Кө зі нің жа сын тый май жы лап жү ріп,
Зар ла нып не ге ән ге са ла ды ол?

Ке лін тү сі ру, қыз ұза ту, шіл де ха на 
си яқ ты той-ду ман ның бә рі өлең-жыр сыз 
өт пей ді. Дегенмен мұ ның бә рі – ай на лып 
ке ліп оты ра тын дү ние. Өмір іміз тек сау ық-
сай ран нан тұр май ды. Ту ған да дү ние есі гін 
өлең мен аш саң, өл ген де де де нең жер қой-
ны на өлең мен кі ре ді.

Күй еу кел тір, қыз ұзат, той ың ды қыл,
Қыз та ныс тыр – қы зық қа жұрт ыр жаң шыл.
Қы на мен де, жар-жар мен бе та шар бар,
Өлең сіз со лар қы зық бо ла ма гүл?

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көркемшығармадағы
кейіпкерлерәрекеті
арқылыкөркем
мәтіндегіөзектіойды
анықтау;

• өлеңқұрылысына
талдайотырып,
шығарматіліне,көр-
кемдіктәсіліне,этно-
мәденибірліктеріне
талдау,поэтикалық
тілдіңерекшелігін
айқындау;

• шығарманың
идеялықмазмұнын
пайымдайотырып
(ойтолғау,хат,пост,
ертегі,өтірікөлең)
жазу.

Өмір
Өлең
Өнер

Тірек	сөздер

арнаған.

лы ол» өлесе, қаралы ол» өле
да, кемеліне кел

мі 4 тарсы. Кө
ды. Қара өлең ұйқасына 

қымыздың салт-дәс
тық фольклоры, яғни этно

лынан кө
– халықтың тарихын, әдет-

бірліктері де мо
ни бірліктер – халықтың тарихын, әдет-

ғұрпын, салт-санасын білдіретін сөздер). 
ліктің бә

ген. Осы көрініс ата
ға миларға ми

нын жоқынын жо
да, шерін жоқ

дің кіБіреудің кі
Қаза көр
Көзінің жаКө
Зар

Өмір
Өлең

Тірек

Өлең
Өнер
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Ба ла ту са, кү зе тер шіл де ха на,
Олар да өлең ай тар шу лап жа ңа.
Бұ рын ғы жақ сы лар дан өр нек қал ған,
Би де тақ пақ, ма қал бар, бай қап қа ра.

Ту ған да дү ние есі гін аша ды өлең,
Өлең мен жер қой ны на кі рер де нең.
Өмір де гі қы зы ғың бә рі өлең мен,
Ой лан саң шы, бос қақ пай елең-се лең.

Күн де лік ті өмір де гі қан дай кө рі ніс бол сын, бә рі жыр ға, өнер ге 
ар қау бо ла ды. Ал кей бір жан дар «өлең ді айт пақ тү гіл, ұқ пай ды», 
айт са да, ке ліс тір мей ді. Сол се беп ті ақын осы өле ңін де де сөз құ ді-
ре ті не, сөз өне рі не тоқ тала ды:

Өлең ді айт пақ тү гіл, ұға ал май сың,
Айт саң да, үд да сы нан шы ға ал май сың.
Сен біл мей ді екен деп айт па сын ба,
Не ге мұн ша сі ре сіп құп ал май сың?

QR-codарқылыөлеңүзіндісінтыңдап,суретпенсалыстыр.Қандай
салт-дәстүрбейнеленген?Мұндақандайөлеңдерайтылады?

Суретпен	жұмыс

са, күзетер шіл
Олар да өлең айтар шу

лар
Олар да өлең ай

ғы жақсылар
де тақпақ, мақал бар, бай

да дүние есіғанда дү
Өлеңмен жер қой
Өмірдегі қы

лансаңОй

ті өмір
ды. Ал кей

делік
лады. Ал кей

са да, келістір
не, сөз өнеріне, сөз өне

18
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Өлең де ген – әр сөз дің ұна сы мы,
Сөз қо сар лық, орай лы жа ра сы мы.
Сө зі тәт ті, ма ғы на сы тү зу кел се,
Оған кім нің ұна сар тала суы?

Көр ге ні, түй ге ні көп ақын қан ша жер ден «қар ны тоқ» бол са 
да, на дандар «сөз ді ұқ пай ды» деп қын жы ла ды. Тіп ті кө кі ре гін де 
кө зі бар, сөз ұға тын жан ға да жақ сы сөз ді ай тар уа қыт ты бі лу 
ке рек дей ді:

Қар ны тоқ қас на дан ұқ пас сөз ді,
Сөз ді ұғар, кө кі ре гі бол са көз ді.
Қа ді рін жақ сы сөз дің бі лер жан ға
Тап пай айт па оған да ай тар кез ді.

Абай сөз дің кие сін қа шы рып, ақы лы ке ңес бер ген ге де қар сы:

Сый дә мет пе, бер се ал ма еш адам нан,
Нең ке те ді жақ сы өлең сөз айт қан нан?
Сүйе нер лік адам ды құр мет қыл,
Ау лақ бол әнін са тып, нәр се ал ған нан.

Талай жи ын да, ке ле лі ке ңес тер де бол ған ақын көп тің бар лы ғы 
бір дей сөз ұға қой май ты ны на кө зі жет кен дік тен, бы лай дей ді:

Көп топ та сөз та ныр лық кі сі де аз-ақ,
Он дай жер де сөз ай тып бол ма ма зақ.
Бі реуі олай, бі реуі бұ лай қа рап,
Тү гел сөз ді тың дау ға жоқ қой қа зақ.

Сөз өне рін дерт ке ба лай тын ол әр қа шан жақ сы лар дан үй ре-
не ді, оқи ды. Оқы ға ны мен бө лі се ді.

Шор тан бай, Ду лат пе нен Бұ қар жы рау,
Өле ңі бі рі – жа мау, бі рі – құ рау.
Әт тең дү ние-ай, сөз та ныр кі сі бол са,
Кем ші лі гі әр жер де-ақ кө рі ніп тұр-ау, –

деп, өз шә кі рт те рі нің өнер ле рін қа таң қа да ға лай тын ұс таз ха лық 
ақын да ры Шор тан бай, Ду лат, Бұ қар жы рау ға да кә сі би сы н ай та-
ды. Сө зі нің со ңын да өлең жа зу дың ерік кен нің ер ме гі емес еке нін 
біл ді ре ді:

ны тоқ» болден «қарны тоқ» бол
ды. Тіпті көкіре

тар уақыттар уа

пас сөзді,
ді.

лер жанға
ді.тар кезді.

лы кеңес беррып, ақы

се алма еш адам
сы өлең сөз айт

ды құр
тып, нәрлақ бол әнін сатып, нәр

лі кеңестер
нына көтыны

Көп топта сөз та
дай жерде сөз айдай жер

реуі олай, біреуі олай, бі
Түгел сөзді тың

рін дертке баСөз өнерін дерт
ды. Оқыға

ШорШор
Өле

деп, өз шә
ақындары Шорақын
ды. Сө
біл
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Мақ сұ тым – тіл ұс тар тып, өнер шаш пақ,
На дан ның кө ңі лін қой ып, кө зін аш пақ.
Үл гі ал сын дей мін ой лы жас жі гіт тер,
Ду ман- сау ық ой да жоқ әу ел бас та-ақ.

		Білу

1. Қа зақ тың қан дай салт-дәс түр ле рін бі ле сің?
2. Өлең де қан дай дәс түр лер ай ты ла ды?
3. Өлең-жыр сыз дәс түр лер орында ла ма?
4. Қай ақын дар дың өлең де рі сы на ла ды?

Тү	сі	ну

1. Не ге «Өлең де ген – әр сөз дің ұна сы мы»?
2. Не се беп ті бар лық салт-дәс түр лер өлең-жыр мен бай ла-

ныс ты?
3. «Бі реу дің кі сісі өл се, қа ра лы ол» де ген ді қа лай тү сі не сің?
4. Ақын:
  Ту ған да дү ние есі гін аша ды өлең,
  Өлең мен жер қой ны на кі рер де нең, –
 деп не айт қы сы кел ді?
5. Абай не лік тен Шор тан бай, Ду лат, Бұ қар жы рау ға сын 

ай та ды?

Қолдану

1. Егер өлең идея сын адам зат өмі рін ба ян дай тын сце на рий 
деп ал сақ, кей іп кер лер әре кет те рі н қалай бейнелейсің? 
Кейіпкерлер шы ғар ма дағы өзекті ойды анықтап тұр ма? 

2. Жұп тық жұ мыс. Абай дың «Өлең де ген – әр сөз дің ұна-
сы мы» де ген ой-тұ жы рым ды «Аяқ тал ма ған сөй лем» әді сі 
ар қы лы өлең нен дә лел ді үзін ді кел ті ре оты рып, сөй лем-
дер ді жал ғас ты рып, өз ой ла рың ды жа зың дар.

Қы	на	мен	де	–ұлттықойын-сауықкеші.Күйеужігітқалыңдықотауынанеме-
сеқызжеңгесініңүйінежолдастарыменалғашкелгенкүніөтеді

Үд	да	сы	нан	шы	ғу	–үдесіненшығу,көңіліненшығу

Сөзмаржан

ӨлеңдесыналғанақынныңбіріШортанбайдыңшығармашылығынзертте.
Ақынсыныәділме?

Зертте

Білу

Түсіну

Қолдану

отауына неме
өтеді

шығармашылығын

рін бітүрлерін бі
лер айтылады?

лер орындала ма?
рі сы

– әр сөздің ұна
лық салт-дәслық салт-дәс

сісі өлсе, қа

да дүние есіғанда дү
Өлеңмен жер қой

деп не айтқысы кел
тен ШорАбай нелік

ды?

Егер өлең идея
деп алсақ, кей
Кейіпкерлер шы
деп ал
Кейіпкерлер шы

2. Жұп
сы
ар
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Таалдау

1. Өлең құ ры лы сы на, шы ғар ма ті лі не, көр кем дік тә сі лі не, 
эт но мә де ни бір лік те рі не тал дап, поэти ка лық тіл дің ерек-
ше лі гін ай қын да.

Өлең 

құрылысы
Тілі Көркемдік тәсілі Этномәдени бірліктері

2. Адам өмі рін де өлең қан дай рөл ат қа ра ды? Өлең де бұл қа-
лай бе ріл ген? «Тал дап бі лу» әді сі бой ын ша тал қы лаң дар.

 Тал қы лау шы
Өлең нің та қы ры бын, идея сын, ма ғы на сын 
ай та ды.

 Бел гі леу ші Өлең маз мұ ны бой ын ша сұ рақ дай ын дай ды.

 Бай ла ныс ты ру шы Өлең нің ма ғы на сын өмір мен бай ла ныс ты ра ды.

 Топ ше ше ні 
Өлең нің маз мұ ны на сәй кес қа зір гі қол да ныс-
та ғы ма қал-мә тел дер ді ай та ды.

Қо ры тын ды лау шы Өлең нің құн ды лы ғын ай тып, ба ға бе ре ді.

Жинақтау

1. Топ тық жұ мыс. Гра фи ка лық ор га най зер ді пай да ла нып, 
өлең нің не гіз гі идея сын түй ін деп жа зың дар:
• өлең ге пі кір біл ді рің дер;
• пі кір ле рі ңе дә лел кел ті рің дер;
• пі кір ле рі ңе мы сал кел ті ріп, қай та ұсы ның дар.

2. Өлең нің идея лық маз мұ нын пай ым дай оты рып, ойтол-
ғау, хат, пост, ер те гі, өті рік өлеңнің біреуін жаз.

Бағалау

«Мақ сұ тым – тіл ұс тар тып, өнер шаш пақ» де ген ақын 
мақ са ты на жет ті ме?

Абайдың сыны ұлттың мінезін өзгертуге, түзетуге, қазақтың
бойындағы кесір қылықтарды тамырымен жоюға бағытталды.
Шығармаларында біліммен өнерге, кәсіп қылуға, адалдыққа үнде-
ді.Рас,бұларАбайзаманындағықазақтыңбойындабаркемшіліктер

Талдау

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

дік тәсіліне, 
дің ерек-лық тілдің ерек

Этномәдени бірліктері

рады? Өлең
ша талсі бойын

бын, идеясын, ма

ны бойынша сұрақ дай

сын өмір

на сәй

насын өмір

нің мазмұнына сәй
қал-мәтелдерді ай

лығын ай

мыс. Графика
гі идеясын түй

рің
гі идея

кір білдірің
ріңе дәлел кел

ңе мысал келңе мы
лық мазнің идея

ғау, хат, пост, ер

«Мақсұтым
на жетсаты

Абайдың

Білгенге маржан

Абайдың
бойындағы
Шығармаларында
ді. Рас,
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еді.Албүгінгіқазақжастары –солкемшілігінтүзеген,Мағжанайтқан
сенімдіақтаған,әлемніңкезкелгенжеріндееңбекетеалатын,білім
майданына қаймықпай, өздерін тастай салатын озық ойлы,мінезді
буын.АлайдаАбайайтқанкемшіліктердентолықарылузаманенші-
сінде.

ЕркінРахметуллин

Қазақ ауыз әдебиетіндегі халық өлеңдері еңбек-кәсіпке орай
(аңшылық, төрт түлік, наурыз өлеңдері), ескілікті наным-сенімге
байланысты (бақсы сарыны, арбау), әдет-ғұрып негізіндегі (салт,
үйлену,мұң-шерөлеңдері),қараөлең,тарихиөлең,айтысөлеңдері
болыпбөлінді.Өлеңсөздердіңболмысы,жаратылысыасакүрделі,
оған ишара, меңзеу, салыстыру, жұмбақтау, астарлау, бейнелеу,
теңеу,ұқсатут.б.тән.Өлеңлирикажанрындакеңтарады,тақырыбы
жағынан саяси, көңіл күй, табиғат, махаббат және философия т.б.
түрлергежіктеледі.

Абай«Біреудіңкісісіөлсе,қаралыол»өлеңіндесалт-дәстүрлердің
халықөміріндегімәденирөлінсипаттайотырып,олардыңәдебиетпен
тығызбайланысыншеберкөрсетті.

«Қазақстан»ұлттықэнциклопедиясы

«Өлеңді айтпақ түгіл, ұға алмайсың»деген өлеңжолын, өз сө-
зіңменәріқарайжалғастырыпжазыпкөр.

Мұхамедханұлы Қ. Абайдың ақыншәкірттері. – Алматы: Дәуір,
1995.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Сенсөздіңастарынбірдентүсінесіңбе?Түсінбегенжағдайдане
істейсің?Сөздікқорыңдықалайбайытасың?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

білім
мінездімінезді

заман енші-

РахметуллинРахметуллин

еңбек-кәсіпкеөлеңдері еңбек-кәсіпке
ескілікті наным-сенімге

әдет-ғұрып негізіндегі
тарихи өлең,

жаратылысы
жұмбақтау, астарлау,

кең
жұмбақтау,
жанрында кең
махаббат

қаралы ол»
сипаттай отырып,сипаттай

көрсетті.
«Қазақстан»

түгіл,айтпақ түгіл,
қарай жалғастырып

астарын

үйрен

Сен сөздің
істейсің? Сөздік

Кітап

Мұхамедханұлы
1995.
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Білімдідепкімдіайтамыз?Абайүшінкімбілімдіеді?

	 «БІ	ЛІМ	ДІ	ДЕН	ШЫҚ	ҚАН	СӨЗ»	 
	 ӨЛЕ	ҢІ

Абай «Бі лім ді ден шық қан сөз» 
өле ңін 1889 жы лы жаз ған.

Ақынның шы ғар ма шы лы ғын 
те рең зерт те ген М.Әуе зов мы на дай 
пі кір ай та ды: «Да на ақын шы ғар-
ма шы лы ғы үш алып тан су сын-
дай ды. Бұ ның ал ғаш қы сы – 
ежел гі қа зақ әде бие ті. Екін ші 
бұ лақ – шы ғыс сөз зер гер ле рі нің 
тап тыр мас ту ын ды ла ры. Үшін ші 
қа зық – орыс әде бие ті, ал оның ар 
жа ғын да көл-кө сір ба тыс-еуро-
па лық мә де ни ет жа тыр». Мі не, 
осын дай бі лім қо ры нан су сын-
да ған ақын ха лық ты да со ған 
үн дей ді.

Бі лім ді ден шық қан сөз
Талап ты ға бол сын кез.
Нұ рын, сы рын кө ру ге,
Кө кі ре гін де бол сын көз.

Ақын өзі мед ре се де оқып жүр-
ген де, кей ін өз бе ті мен оқи бас та-
ған да талап ты ның рө лін де бол ды.

Алай да бі лім алу «кө кі ре гін де 
кө зі» бар лар ға ға на қолже тім ді. 
Олар дың «жү ре гі – ай на, кө ңі лі 
ояу» бо ла ды. Өзі де өнер лі жан 
ай тыл ған ды тез ұғып ала ды:

Жү ре гі – ай на, кө ңі лі – ояу,
Сөз тың да мас ол баяу.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• шығармаданқажеттідәйектерді
жинау,негізгіойтүйіндерін
анықтау;

• лирикалықкейіпкергеауызша/
жазбашасипаттамажасау;

• шығармалардағыортақнегізгі
ойқазығын,лирикалықобраз-
дардыанықтау,ой-толғамдарды
ментальдікартанекластерде
жинақтау;

• шығармадакөтерілгенмәселенің
әлеуметтікрөлітуралысыни
хабарламажасау.

Суретте ақынның жұмыс
бөлмелерініңбірібейнеленген.
QR-codарқылыберілгенмате-
риалды тыңдап, ақын көңіл
күйінсезінугетырыс.

Суретпен	жұмыс

ден шықлімдіден шық
ңін 1889 жылы жазған.
Ақынның шығарАқынның шы

теген М.Әуе
ды: «Дана ақын шы

лығы үш алып
ды. Бұның ал

гі қазақ әде
– шы

ежелгі қа
бұлақ – шы
таптырмас ту

– орыс әде
жағын

лық мәпалық мә
осыносын
да
үнжұмысжұмыс

бейнеленген.
берілген мате-

ақын көңіл
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Өз өне рі тұр таяу,
Ұқ па сын ба сөз ді тез?

Ал «әбі лет бас қан елер ме лер», яғ ни қы ңыр адам «тү зу сөз ге» 
сен бей ді, тү сін бей ді. 

Әбі лет бас қан елер ме,
Сөз ге жу ық ке лер ме?
Тү зу сөз ге се нер ме,
Тү зел ме сін біл ген ез?

«Айт шы, айт шы лап» жа лы нар,
Ұқ қыш жан сып ша бы нар.
Ұқ пай жа тып жа лы ғар,
Ұйқы лы-ояу бой күйез.

Жас ба ла дай же ңіс қой,
Бай лау лы емес ақыл, ой.
Ой ла ға ны – айт  пен той,
Ыр жың-қыл жаң ит мі нез.

Сұ лу қыз бен я ба тыр
Бол ма ған соң, тә ңі рі ал ғыр,
Шы ғып ке тер, я қал ғыр,
Оған ақыл – арам без.

«Айт шы» деп сұ рап алып, ол сөз ді ша ла-шар пы ұқ қан бо лып, 
со ңы на дей ін же те тү сі ніп алу ға шы да мы жет пей, жа лы ғып ке те-
ді. Ақыл, ке ңес ті «арам без» си яқ ты кө ре ді. Са на-се зі мі әлі же тіл-
ме ген, тек ой ын-той да шар ша май жү ре бе ру ге ға на бар. «Қу лық, 
сұм дық, өсек» жа ғы на кел ген де ал ды на жан сал май ды.

Ал ақын тү сі ні гін де гі жақ сы адам дар «ал тын ды жез» де мей, 
ілім ді бой ына сі ңі ріп, қа же ті не жа ра та ала ды:

Жақ сы ға айт саң, жа ны еріп,
Ұғар кө ңіл шын бе ріп,
Дерт ті іші не ем кө ріп,
Не ге ал тын ды де сін жез.

«Бі лім ді ден шық қан сөз» өле ңі әр қай сы сы 4 тар мақ ты 
8 шу мақ тан тұ ра ды. Өлең нің 1-шу ма ғы 7 буынды қа ра өлең үл гі-
сі мен, қал ған шу мақ та ры ға руз үл гі сі мен жа зыл ған.

Білімді
Талапты
Көкіреккөзі

Тірек	сөздер

Білімқонбайтынүшадам
болады екен. Ол қандай
жандар?Несебепті?

Зертте

Әбі	лет	–жын,бұзық,
қыңырадам

Бой	күйез	–еріншек,
жалқау,немқұрайды

Арам	без	–бұлжерде:
пайдасыз,керексізнәрсе

Сөзмаржан

ңыр адам «түзу сөзге» 

лер ме?
нер ме,

ген ез?

шылап» жа
сып шабы

пай жатып жалы
лы-ояу бойкүйез.

дай жеЖас баладай же
лаулы емес ақыл, ой.

ны – айт
Ыржың-қыл

лу қыз бен я баСұлу қыз бен я ба
Болма
Шы
Оған ақылОған ақыл

рап алып, ол сөзрап алып, ол сөз
сініп алуте тү

ті «арам без» си
ын-тойда шар

ғына келдық, өсек» жа
Ал ақын түсінігін

ына сіңіді бойына сі

«Білім
8 шумақ
сімен, қал
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		Білу

1. Бі лім ді кім?
2. Талап ты кім?
3. Сен кімсің? Білімдісің бе? Әлде талаптысың ба?
4. Абай хал қын қа раң ғы лық тан, на дан дық тан алып шы ғу 

үшін қан дай әре кет іс те ді?

Тү	сі	ну

1. Абай не се беп ті талап ты ның «кө кі ре гін де бол сын көз» 
дей ді?

2. Не лік тен ақын бі лім ді бо лу ке рек?
3. Не лік тен Абай өлең де рі қай за ман да да ма ңы зын жой-

май ды деп са на ла ды?
4. Ақынның ойынша, кім дер ге ақыл «арам без» си яқ ты? 

Не лік тен?

Қолдану

1. Бі лім ді адам қан дай бо лу ке рек? «Креа тив ті жа зу» әді сі-
мен өлең де гі те ріс қы лық тар ды оң қа си ет ке ай нал ды рып 
жа з.

2. Өлең ді оқи оты рып, ау ыс па лы ма ғы на да ғы сөз тір кес те-
рі нің ма ғы на сын ашып, кес те ні тол тыр.

 Сөз тір ке сі Ма ғы на сы

Кө кі ре гін де бол сын көз 

Жү ре гі – ай на, кө ңі лі – ояу

Тү зу сөз 

Ит мі нез 

Жа ны еріп 

3. Абай за ма нын да адам дар қалай бі лім  алған?

Таалдау

1. Топтық жұмыс. Өлең нің та қы ры бын («Бі лім ді ден шық-
қан сөз») «Жо лау шы ның қой ын дәп те рі» әді сі бой ын ша 
тал дап кө рің дер.
1) Топ қа бө лі нің дер.
2) Өлең нен та қы рып аша тын үзін ді лер ді жа зып алың дар.
3) Осы үзін ді лер ді ру ха ни құн ды лық пен бай ла ныс ты-

рып, топ ішін де тал даң дар.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

Сен кімсің? Білімдісің бе? Әлде талаптысың ба?
тан алып шы

де болсын көз» 

Түсіну

регінде бол

манда да ма

арам безге ақыл «арам без

лу керек? «Креа
ды оң қа

палы марып, ауыспа
сын ашып, кессын ашып, кес

Сөз тіркесіСөз тір

де болсын көз

на, көңі – ояу

ны еріп

Абай заманын

1. Топтық жұмыс. Өлең
қан сөз») «Жо
талдап кө

2)
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4) Өз пі кір ле рің ді жа зың дар.
5) Ав тор орын ды ғын да жаз ған пі кір ле рің ді оқың дар.

2. Өлең де гі не гіз гі ой түй ін де рін анық тау үшін қа жет ті дә-
й ек тер ді жи нақта. Ли ри ка лық кей іп кер ді тал дап, оған 
ау ыз ша/жаз ба ша си пат та ма жа са.

Жинақтау

1. Топтық жұмыс. «Бі лім ді ден шық қан сөз» және «Бі реудің 
кісісі өлсе...» өлеңдеріне ор тақ не гіз гі ой қа зы қты, ли ри-
ка лық об раз дар ды анық таңдар. 

 Ой-тол ғам дар ды ны сан дар да: мен таль ді кар тада не клас-
терде жи нақ таңдар.

2. Жұп тық жұ мыс. «Үш сұ рақ» тә сі лі бой ын ша сұ рақ тар ға 
жау ап бе ріп, та қы рып ты қор ытын ды лаң дар.
1) Абай дың осы өлең ді жа зу да ғы мақ са ты не де деп ой-

лай сың дар?
2) Абай: 
   «Бі лім ді ден шық қан сөз, 
   Талап ты ға бол сын кез», – 
 деп не ге айт қан?
3) Абай өзі нің осы өлең ді жаз ған да ғы мақ са тын қа лай 

тү сін дір ген?
1) Пі кір. Ақын ның идея сын бір сөй лем мен жет кі зің-

дер.
2) Дә лел. Өлең нен үзін ді кел ті ре оты рып өз пі кір ле-

рің ді дә лел дең дер.
3) Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып мы-

сал кел ті рің дер.
4) �ор ытын ды. Та қы рып бой ын ша қоры тын ды шы ға-

рып, шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік 
рөлі туралы сыни хабарлама жазыңдар.

Бағалау

Қа зір гі за ман да бі лім сіз адам бар ма? 
Ақын ар ма ны орын дал ды ма?

Өмір шындығына келгенде, Абайдың Ахмет Риза медресесін-
дегі үшжылдықмұсылманшажәне сол кезеңде үшайлық орысша

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

дар.
ті дә-жетті дә

дап, оған 

қан сөз» және «Бі
қты, ли

Жинақтау

қан сөз» және «Бі
гі ой қазықты, ли

ді картада не кластальді кар

лі бойынша сұ
ытындылаң

ғы мақса

ден шыққан сөз, 
сын кез»,

ді жазнің осы өлеңді жаз

 Ақынның идея

нен үзін. Өлеңнен үзін
ді дәлелдеңдер.

. Пікірле. Пікір
тіріңсал кел

�орытынды.
рып, шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік 
рөлі туралы сыни хабарлама жазыңдар.рөлі туралы сыни хабарлама жазыңдар.

гі заманҚазіргі за
Ақын арма

Өмір

Білгенге

дегі үш
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оқығаныменғанашектелмей,қырғасаналуанкітаптаралдырып,өз
бетіншеізденіп,өзбетіншеқарманған,өзін-өзіжетілдіргенөзгешебір
өнегесіештеңеменсалыстыруғакелмес.Мұныңөзінекөңілітолмаған
ол:«Қолымдымезгіліненкешсермедім»,–депөкінеді.Білімгебой
ұру,түпкіліктібасқою–бізсекілдіталаптыжандарүшінайнымасқұ-
былысіспетті.

ЗаңғарКәрімхан

Ға	руз	 ұй	қас – шығыстық әсерден болған, шығыстық үлгідегі
шағатайжазбаәдебиетіндегіұйқастүрі.

Ұйқасжүйесіа-а-а-ә–а-а-а-ә–б-б-б-әтүріндетүзілген,төрттар-
мақтыүшшумақтантұрады.Бұлүлгіқазақтыңхалықтықөлеңөрне-
гіндекездесебермейді.ТекАбайдыңкейбірөлеңдеріндеғанабар.

ҚуанышҚабыкенұлы

Ғаруз ұйқаспен білімжайлыне талаптыжан туралы үшшумақ
өлеңжазыпкөр.

МұхамедхановҚ.Абайшығармаларыныңтекстологиясыжайында.
Екіншібасылым.(ЖауаптыредакторҒ.Қабышұлы).Алматы,2010.–
164б.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Сенұстаздарыңныңақыл-кеңесінқалайорындапжүрсің?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

өз
өзгеше бір
толмағантолмаған

Білімге бой
айнымас құ

Заңғар Кәрімхан

болған, шығыстық

түрінде түзілген,б-б-б-ә түрінде
қазақтың халықтық
кейбір өлеңдеріндеАбайдың кейбір

нежайлы

ұстаздарыңныңұстаздарыңның

бұлағы

Мұхамедханов
басылым.

білім бұлағы

Мұхамедханов
Екінші басылым.
164 б.
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Міне, сен «Сөз түзелді, тыңдаушы, сенде түзел» тарауын
аяқтадың.

Небілдің?Неүйрендің?Кәне,өзіңдісынапкөр.

	 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР

Қай талау тап сыр ма ла ры

Топ	тық	жұ	мыс

Тапсырманы «Мұ ға лім ге  же дел хат» әдісімен орындаң -
дар. Тақтадағы өз де рі ңе жа қын сөй лем ді таң дап, берілген 
ой ды жал ғас ты рыңдар:
• осы та рау да мен ... тү сін дім, ... біл дім, ... кө зім ді жет кіз-

дім.
• ме ні қу ант қа ны ... .
• мен өзім ді ... үшін мақ тар едім.
• ма ған ерек ше ұна ға ны ... .
• са бақ тан соң ма ған ... кел ді.
• бү гін ма ған ... сә ті түс ті.
• қы зық ты бол ға ны ...
• ... қи ын дық ту дыр ды.
• ме нің тү сін ге нім ... .
• ен ді мен ... ала мын.

Жұп	тық	жұ	мыс

Тапсырманы «Жел пуіш» әді сі бойынша жұбыңмен 
орындаңдар.

Қа ғаз ды жел пуіш пі ші нін де бүк теп, біреуің бір бө лі гі не 
та рау ға қа тыс ты сұ рақ тар жа зып шы ғасыңдар, екін шің 
екін ші бө лі гі не қыс қа ша жау ап жа зыңдар. О дан соң жұп-
тарыңмен ал ма сыңдар.

Же	ке	жұ	мыс

1. «ПОПС фор му ла сы» әді сі мен «Сөз тү зел ді, тың дау шы, 
сен де тү зел» та ра уын түй ін де.

Топ	тық	жұ	мыс

Жұп	тық	жұ	мыс	

Же	ке	жұ	мыс

тарауын

Топтық

хат» әдісімен орындаңделхат» әдісімен орындаң
қын сөйлемді таң

дім, ... көдім, ... білдім, ... кө

тар едім.
ны ... .

ді.ған ... келді.
ті түсті.

ны ...ны ...
дық тудырды.

нім ... .
мын.мын.

Тапсырманы «ЖелТапсырманы «Жел
орындаңдар.

ды жел
тыс

Қағаз
рауға қа

екінші бөлігі
тарыңмен алтарыңмен ал

1. «ПОПС фор
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Бі рін ші сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...».
Екін ші сөй лем: «Се бе бі мен оны бы лай тү сін ді ре мін ...».
Үшін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы сал дар-

мен дә лел дей ала мын ...».
Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры-

тын ды ше шім ге кел дім: ...».
2. «Абай дың сөз мәдениетіндегі тағылымдық рөлі» де ген 

та қы рып қа эс се жаз. 
3. Тест сұ рақ та ры на жау ап бер.

1. «Мақ сұ тым – тіл ұс тар тып, өнер шаш пақ» өлең жо лы 
ақын ның қай шы ғар ма сы нан алын ды?
A) «Өлең −   сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы» өлеңінен
B) «Мен жаз бай мын өлең ді ер мек үшін» өлеңінен
C) «Жа сым да ғы лым бар деп ес кер ме дім» өлеңінен
D) «Бі лім ді ден шық қан сөз» өлеңінен
E) «Бі реу дің кі сі сі өл се, қа ра лы ол» өлеңінен

2. Ға руз ұй қа с де ген не?
A) Соң ғы жол дың басқаша ұйқасуы
B) Сөз ба сын да ғы ды быс тар дың қай тала нуы
C) Өлең де гі тар мақ тар дың бір дей бо луы
D) Сөй лем құ ры лы мы ның үй ле сім ді лі гі
E) Өлең тар мақ та рын да ғы сөз аяқ та ры ның үн дес ті гі, 

өза ра ұқ сас, ды быс тас ес ті луі
3. Абай дың шә кір ті:

A) Мұ хтар
B) Бай ма ғам бет
C) Көк бай
D) Ға бит хан
E) Ос пан

4. Бі лім ді ден шық қан сөз ді кім ұға ды?
A) Оқу шы
B) Сту дент
C) Талап ты
D) Талап кер
E) Шә кірт

5. Тармақтың соңғы сөздерінің өзара үндесіп айтылуы:
A) Тармақ
B) Ырғақ
C) Бунақ
D) Буын
E) Ұйқас

мін ...».
дар-мен, мысал

надай қоры

дың сөз мәдениетіндегі тағылымдық рөлі» де

тып, өнер шашпақ» өлең жо
ды?нан алынды?

сы, сөз са сы» өлеңінен
мек үшін» өлеңінен

лым бар деп ескер
қан сөз» өлеңінен

лы ол» өлеңіненсе, қара

дың басқаша ұйқасуы
тардың қай

тардың бір
ның үймының үй
дамақтарын

сас, дыбыс
кірті:дың шәкір

хтар
мағамбет

ханҒабит
Оспан

лімдіден шық
ОқушыA) Оқу

B) Студент
C) Талап

ТалапD)
E) Шә

5. Тармақтың соңғы сөздерінің өзара үндесіп айтылуы:
A)
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Халықаралық зерттеулер форматындағы  
тапсырма үлгілері

1. Мәтінді мұқият оқып, тапсырманы орында.
Абайдың пайымдауынша, сөз өнерінің ең биік шыңы – поэзия. 

Бірақ оны қиыстыру кез келгеннің қолынан келмейді. «Тілге 
жеңіл, жүрекке жылы тиіп, айналасы теп-тегіс, жұмыр келген, 
іші алтын, сырты күміс» сөз жақсысы мен сөз сарасын тек қана 
«ер данасы» қиыннан қиыстыра алатындығын шебер тілмен 
суреттейді.

Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы, 
Қиыннан қиыстырар ер данасы. 
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, 
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы.

Мәтіндегі «Қиыннан қиыстырар» деген тіркестің мағынасын 
аш.

А) Қиындықты жеңу
В) Суырыпсалмалық
С) Шеберлікпен үйлестіру
D) Даналылық

2. Өлеңді мұқият оқып, тапсырмаларды орында.

Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, 
Жоқ-барды, ертегіні термек үшін. 
Көкірегі сезімді, тілі орамды, 
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін. 
Бұл сөзді тасыр ұқпас, талапты ұғар. 
Көңілінің көзі ашық сергек үшін.

1) Ақын өлеңді неге және кімге арнап жазған?
А) Ақын болған соң
В) Ермек үшін
С) Ертегіні термек үшін
D) Жастарға үлгі бермек үшін

2) Өлеңдегі ақынның сөзі арналмаған жан:
А) Талапты жан
В) Көкірегі сезімді жан

Абайдың пайымдауынша, сөз өнерінің ең биік шыңы – поэзия. 
Бірақ оны қиыстыру кез келгеннің қолынан келмейді. «Тілге Бірақ оны қиыстыру кез келгеннің қолынан келмейді. «Тілге 
жеңіл, жүрекке жылы тиіп, айналасы теп-тегіс, жұмыр келген, 
іші алтын, сырты күміс» сөз жақсысы мен сөз сарасын тек қана 
«ер данасы» қиыннан қиыстыра алатындығын шебер тілмен 
іші алтын, сырты күміс» сөз жақсысы мен сөз сарасын тек қана 
«ер данасы» қиыннан қиыстыра алатындығын шебер тілмен 

Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы, 
Қиыннан қиыстырар ер данасы. 
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, 
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы.

» деген тіркестің мағынасын Қиыннан қиыстырар» деген тіркестің мағынасын 

Өлеңді мұқият оқып, тапсырмаларды орында.Өлеңді мұқият оқып, тапсырмаларды орында.

Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, 
Жоқ-барды, ертегіні термек үшін. Жоқ-барды, ертегіні термек үшін. 
Көкірегі сезімді, тілі орамды, Көкірегі сезімді, тілі орамды, 
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін. 
Бұл сөзді тасыр ұқпас, талапты ұғар. 
Көңілінің көзі ашық сергек үшін.Көңілінің көзі ашық сергек үшін.

Ақын өлеңді неге және кімге арнап жазған?
Ақын болған соң

Ақын өлеңді неге және кімге арнап жазған?
А) Ақын болған соң
В) Ермек үшін
С) Ертегіні термек үшін

Жастарға үлгі бермек үшін
С)
D)

2) Өлеңдегі ақынның сөзі арналмаған жан:
А)
В)
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С) Тасыр жан
D) Тілі орамды жан

3. Өлеңді оқып, тапсырмаларды орында.

Күйеу келтір, қыз ұзат, тойыңды қыл, 
Қыз таныстыр – қызыққа жұрт ыржаңшыл. 
Қынаменде, жар-жар мен беташар бар, 
Өлеңсіз солар қызық бола ма гүл?

Бала туса, күзетер шілдехана, 
Олар да өлең айтар шулап жаңа. 
Бұрынғы жақсылардан өрнек қалған, 
Биде тақпақ, мақал бар, байқап қара. 

Туғанда дүние есігін ашады өлең,  
Өлеңмен жер қойнына кірер денең. 
Өмірдегі қызығың бәрі өлеңмен, 
Ойлансаңшы, бос қақпай елең-селең.

1) Өлеңде неше салт-дәстүр сөз болады?
А) 5
В) 6
С) 9
D) 8

2) Өлең қандай ұйқаспен жазылған?
А) Шалыс ұйқас
В) Қара өлең ұйқасы
С) Ерікті ұйқас
D) Шұбыртпалы ұйқас

3) Өлеңде қандай салт-дәстүр айтылмаған?
А) Қынаменде
В) Беташар
С) Тұсаукесер
D) Шілдехана 

4) Өлеңдегі салт-дәстүрлерді адам жасына қарай реттеп, 
сипаттама бер.
1) ... 
2) ...
3) ...

Күйеу келтір, қыз ұзат, тойыңды қыл, 
Қыз таныстыр – қызыққа жұрт ыржаңшыл. 
Қынаменде, жар-жар мен беташар бар, 
Өлеңсіз солар қызық бола ма гүл?

Бала туса, күзетер шілдехана, 
Олар да өлең айтар шулап жаңа. 
Бұрынғы жақсылардан өрнек қалған, 
Биде тақпақ, мақал бар, байқап қара. Биде тақпақ, мақал бар, байқап қара. 

Туғанда дүние есігін ашады өлең, 
Өлеңмен жер қойнына кірер денең. 
Туғанда дүние есігін ашады өлең, 
Өлеңмен жер қойнына кірер денең. 
Өмірдегі қызығың бәрі өлеңмен, 
Ойлансаңшы, бос қақпай елең-селең.

Өлеңде неше салт-дәстүр сөз болады?Өлеңде неше салт-дәстүр сөз болады?

Өлең қандай ұйқаспен жазылған?
Шалыс ұйқасШалыс ұйқас
Қара өлең ұйқасыҚара өлең ұйқасы
Ерікті ұйқас
Шұбыртпалы ұйқас

Өлеңде қандай салт-дәстүр айтылмаған?Өлеңде қандай салт-дәстүр айтылмаған?
Қынаменде
Беташар
Тұсаукесер

В)
С) Тұсаукесер
D) Шілдехана

4) Өлеңдегі салт-дәстүрлерді адам жасына қарай реттеп, 
сипаттама бер.

4)

2)
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4) ...
5) ...

4. Мәтінді оқып, тапсырмаларды орында.
Абай «Білімдіден шыққан сөз» өлеңін 1889 жылы жазған. 

Ақын өзі медреседе оқып жүргенде, кейін өз бетімен оқи 
бастағанда талаптының рөлінде болды. Абай үшін кім білімді еді? 
Оның шығармашылығын терең зерттеген М.Әуезов мынадай пікір 
айтады: «Дана ақын шығармашылығы үш алыптан сусындайды. 
Бұның алғашқысы – ежелгі қазақ әдебиеті. Екінші бұлақ – шығыс 
сөз зергерлерінің таптырмас туындылары. Үшінші қазық – орыс 
әдебиеті, ал оның ар жағында көл-көсір батыс-еуропалық мәдениет 
жатыр». Міне, осындай білім қорынан сусындаған ақын халықты 
да соған үндейді.

1) Мәтін қандай үлгіде жазылған?
А) Естелік
В) Хат 
С) Өсиет
D) Зерттеу

2) Мына сөйлемдердің қайсысы жоғарыда берілген мәтінде 
кездеспейді?
А) М.Әуезов ақын шығармашылығын зерттеген.
B) Абай төрт алыптан сусындаған.
C) Ақын үшін білімділер – шығыс ғұламалары.
D) Абай орыс әдебиетін сүйіп оқыған.

3) Мәтінде айтылмаған сөзді белгіле:
А) Білімді
В) Қазақ әдебиеті
С) Талапты
D) Білімсіз

4) Мәтіннің мәнін ашатын мақалды тап:
А) Баланың бас ұстазы — ата-анасы.
В) Өмір – үлкен мектеп.
С) Ұстаз талантты болса,
 Шәкірті талапты болады.
D) Ғылым – теңіз, білім – қайық.

Абай «Білімдіден шыққан сөз» өлеңін 1889 жылы жазған. 
Ақын өзі медреседе оқып жүргенде, кейін өз бетімен оқи Ақын өзі медреседе оқып жүргенде, кейін өз бетімен оқи 
бастағанда талаптының рөлінде болды. Абай үшін кім білімді еді? 
Оның шығармашылығын терең зерттеген М.Әуезов мынадай пікір 
айтады: «Дана ақын шығармашылығы үш алыптан сусындайды. 
Оның шығармашылығын терең зерттеген М.Әуезов мынадай пікір 
айтады: «Дана ақын шығармашылығы үш алыптан сусындайды. 
Бұның алғашқысы – ежелгі қазақ әдебиеті. Екінші бұлақ – шығыс 
сөз зергерлерінің таптырмас туындылары. Үшінші қазықсөз зергерлерінің таптырмас туындылары. Үшінші қазық
әдебиеті, ал оның ар жағында көл-көсір батыс-еуропалық мәдениет 
жатыр». Міне, осындай білім қорынан сусындаған ақын халықты 

Мәтін қандай үлгіде жазылған?

Мына сөйлемдердің қайсысы жоғарыда берілген мәтінде Мына сөйлемдердің қайсысы жоғарыда берілген мәтінде 

М.Әуезов ақын шығармашылығын зерттеген.
Абай төрт алыптан сусындаған.
Ақын үшін білімділер – шығыс ғұламалары.
Абай төрт алыптан сусындаған.
Ақын үшін білімділер – шығыс ғұламалары.
Абай орыс әдебиетін сүйіп оқыған.

Мәтінде айтылмаған сөзді белгіле:Мәтінде айтылмаған сөзді белгіле:
Білімді
Қазақ әдебиеті
Талапты
Білімсіз

Мәтіннің мәнін ашатын мақалды тап:
Баланың бас ұстазы — ата-анасы.
Өмір – үлкен мектеп.

А) Баланың бас ұстазы — ата-анасы.
В) Өмір – үлкен мектеп.
С) Ұстаз талантты болса,

Шәкірті талапты болады.
Ғылым – теңіз, білім – қайық.D)

32



ІІ	ТАРАУ

БІР	ҒЫ	ЛЫМ	НАН	
БАС	ҚА	НЫҢ	
КЕ	СЕ	ЛІ	КӨП	
АС	ҚАН	ҒА

До сым, сен осы та рау да:
• Абай дың адам ға тән жақ сы, жа ман әре кет-

тер ді са лыс ты ру ын;
• ақынның адам шы лық тың жо лын нұс қай тын 

ой-па йым да рын са ра ла уын та нып, өзін дік 
көз қа рас қа лып тас ты ра ала сың.

ТАРАУТАРАУ

ЛЫМЛЫМ
НЫҢНЫҢҚАНЫҢ
КӨПСЕЛІСЕ

ҚАНҚАН

сым, сен осы таДосым, сен осы та
• Абайдың адам

терді са
ақынның адам•
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Ақынқандайадамдықұрметтеп,жоғарысанайдыекен?

	 «БІ	РЕУ	ДЕН	БІ	РЕУ	 
	 АР	ТЫЛ	СА»	ӨЛЕ	ҢІ

Ар нау өле ңі не жа та тын Абай дың 
«Бі реу ден бі реу ар тыл са...» («Әсет ке») 
өле ңі 1889 жы лы жа зыл ған. Әр қай сы сы 
4 тар мақ ты 7 шу мақ тан тұ ра ды.

«Ғы лым тап пай, мақ тан ба» деп, ілім-
бі лім ді уа ғыз да ған ақын «Бі реу ден бі реу 
ар тыл са», тек бі лі мі, өне рі, ақы лы мен 
ар ты ла ды деп са най ды:

Бі реу ден бі реу ар тыл са,
Өнер өл ше ніп тар тыл са,
Оқы ған, біл ген – біл ген-ақ,
На дан – на дан-ақ сан қыл са.

Оқы ған бі лер әр сөз ді,
На дан дай бол мас ақ көз ді.
На дан жөн ді ге жөн кел мей,
Бі лер қай да ғы шәр гез ді.

Се бе бі оның пай ым дау ын ша, кө зі ашық, 
бі лім ді адам мә де ни ет ті, әді лет ті, шын шыл 
бо ла ды. «Адам сып, бос қа тал таң дап» кет-
пей ді. Кей бір де рек тер бой ын ша Абай бұл 
өлең ді жа нын да жүр ген жас ақын Әсет ке 
ар нап жаз ған. Ал бырт жас тық пен кей де 
те ріс қы лық көр се тіп қа ла тындар ды ақын 
осын дай жыр ла ры мен са ба сы на тү сір тіп 
ала тын тә різ ді.

Ақыл жоқ, қай ғы жоқ он да.
Ісі жоқ те ріс пе, оң ба?
Ті ле ніп, тел мі ріп із де нер,
Тиын ба яки бір сом ба?

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• мәнерлеп(логикалық
екпінменкідірісжасай)
оқуарқылысөз,сөзтір-
кестерініңлексикалық,
образдықмәнінашып,
мәтіндегіжұмсалу
мақсатынтүсіну;

• шығармадағыкөр-
кемауыстыруларды
анықтау;

• мәтінніңкөркемдік-эсте-
тикалыққұндылығына
бағаберу.

Өлең
Өмір
Жыр

Тірек	сөздер

Шәр	гез	–шәлкес,
шалыс,қыңыр,қырсық

Шер	міш	–пасық,ба-
қас,ұры-қары

Сөзмаржан

«Біреуденбіреу
артылса»әнітуралы
зерттеп,презентация
жаса.

Зертте

тын Абайне жататын Абай
тылса...» («Әсет

ған. Әрлы жазыл
мақтан тұра

пай, мақтан
ған ақын «Бідаған ақын «Бі

са», тек білімі, өне
найды:ды деп са

ден біреу ар
ніп тар

ған, біл
– надан – на

Оқыған бі
Надан

дан жөнНадан жөн
Білер қай

біСөзмаржан

шәлкес,
қыңыр, қырсық

пасық, ба
ұры-қары

Зертте

«Біреуден
артылса»

Зертте

артылса»
зерттеп,
жаса.
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Ит көр ген еш кі көз де ніп,
Елер ме, жын ды сөз де ніп,
Жа сы нан үл гі сіз шір кін,
Не қыл сын өнер із де ніп.

«Ит көр ген еш кі көз де ніп» деген те ңеуді ақын әр қазаққа 
түсінікті деп алған. Бе ріл ген ке ңес тен үр кіп, оны жақ тыр май, 
«еш кі көз де ніп» қа ра ған дар аз бол май ды. Жа сын да лай ық ты тәр-
бие ал ма ған «өзім шіл» де, «бі реу ге күл гіш» те бо ла ды, «кі сім сіп», 
өзі нің кем ші лі гін біл мей ді:

Кі сім сіп бел гі лі біл гіш,
Бі реу ге сон дай-ақ күл гіш.
Бұлық сып, бұл да нып бос қа
Өзім шіл, оң ба ған шер міш.

Ақын «талап» сө зін мұн да да қол да на ды, тала бы бар кі сі 
қай дан бол са да із де ніп, бі лім алу ға ұм ты ла ды. Ав тор дың ор та 
жас қа кел ген де ауы лы нан екі-үш күн ат ар ба мен жү ріп, қа ла ға 
қатынағанын, кі тап ха на дан шық пай, өз бе ті мен із ден ге нін 
ес кер сек, ол өзі не жо ға ры талап қой ға нын түй сі не міз.

Кі сі де бар бол са талап,
Отыр мас ол бой ын ба лап.
Жү рер, әр қай дан із де нер,
Алар өз сүй ге нін қа лап.

Өлең 8 бу ын ды, қа ра өлең (а-а-б-а) ұй қа сы үл гі сін де жа зыл ған. 
Абай «Бі реу ден бі реу ар тыл са» өле ңі не ән де шы ғар ған.

		Білу

1. Өлең қан дай жан ға ар нал ған?
2. Бі лім ді адам қан дай бо лу ке рек?
3. Абай на дан адам ды қа лай си пат та ды?

Тү	сі	ну

1. Ав тор осы өлең мен не ні жет кіз гі сі кел ді? Неліктен?
2. Абай не се беп ті адамның мі нез-құ лық та рын сы на ды?
3. Ақын не лік тен «Оқы ған бі лер әр сөз ді» дей ді?

Білу

Түсіну

ңеуді ақын әр қазаққа ңеуді ақын әр қазаққа 
кіп, оны жақтыр

да лайық
ды, «кі

сында лай
гіш» те болады, «кі

гіш.
нып босқа

ған шерміш.

нада да қолда
лім алуға ұмты

нан екі-үш күн ат ар
дан шық

ры талап қойры талап қой

де бар болса талап,
мас ол бой

қай
Отырмас ол бой
Жүрер, әрқай
Алар өз сүй

ды, қара өлең (а-а-б-а) ұйды, қа
ден біреу ар

Өлең қанӨлең қан
2. Білімді адам қан
3. Абай на3.

1. Ав
2.
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Қолдану

1. Өлең ді мұ қи ят, ло ги ка лық ек пін мен кі ді ріс жа сап, мә-
нер леп оқып шық. Мұн да ғы сөз, сөз тір кес те рі нің лек си-
ка лық, об раз дық мә нін ашып, мә тін де гі жұм са лу мақ са-
тын тү сін ді ріп, «Ска нер леп оқу» әді сі бой ын ша жи на қы 
мә тін жа з.

2. «Жа зу шы ті лі нің сөз ді гін» құ рас ты рып, кес те ні тол тыр.

Тіл дік ерек ше лік те рі Мы сал дар

Таалдау

1. Топ тық жұ мыс. «FILA кес те сін тол ты ру» әді сі бой ын ша 
төрт адам нан тұ ра тын ша ғын топ тар ға бө лі ніп, өлең де гі 
кей іп кер лер жүйе сін жи нақ тап, тал даң дар. Тап сыр ма 
түр ле рін бө ліп алып, қо ры тын ды сын да жұ мыс та рыңды бі-
рік ті ріп, кес те ні тол ты рыңдар.
F / Де рек/ – шы ғар ма дан кей іп кер бей не сін аша тын де-

рек тер жи наңдар;
I / Пі кір/ – кей іп кер ту ра лы өз де рі ңнің ой-пі кі рілеріңді 

айтыңдар;
L / Сұ рақ/ – кей іп кер дің об раз дық тұл ға сын аша тын сұ-

рақ тарыңды қойыңдар;
A / Іс-әре кет/ – ав тор дың кей іп кер лер ді су рет теу де гі қол-

дан ған тә сі лін анықтаңдар.
2. Бі лім ді және на дан адам ның қа си ет те рін Венн диаграм-

масында салыстырып, «Клас тер» әді сі мен топ тас ты р.

 

Надан 
адам 

Білімді 
адам

3. Жұптық жұмыс. Шы ғар ма да ғы көр кем ау ыс ты ру лар ды: 
теңеу, метафора, эпитетті анық тап, талдаңдар.

Жинақтау

1. Бе ріл ген сұ рақ қа жау ап бе ру ба ры сын да үш дә лел кел тір.
Абай «Бі реу ден бі реу ар тыл са» өле ңін де ха лық қа не ні тү-

сін дір гі сі кел ді?

Қолдану

Талдау

Жинақтау

сап, мә
нің лекси-нің лек
лу мақса

ша жинақы 

тені толтыр.

Мысалдар

ру» әді

Талдау

сін толтыру» әді
ғын топтарға бө

тап, тал
да жұ

нақтап, тал
тындысын

рыңдар.
іпкер бей

лы өзралы өз

іпкердің об
тарыңды қойыңдар;

дың кей
тарыңды қойыңдар;

– автордың кей
лін анықтаңдар.

дан адамдан адам
масында салыстырып, «Класмасында салыстырып, «Клас

Білімді Білімді 
адам

Жұптық жұмыс. Шы
теңеу, метафора, эпитетті анықтеңеу, метафора, эпитетті анық

1. Бе
Абай «Бі

сін
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1-дә лел. ... .
2-дә лел. ... .
3-дә лел. ... .

2. «Оқы ған бі лер әр сөз ді» тақырыбына пост жасап, ақын 
идеясын өз ойыңмен жеткіз.

Бағалау

1. Өлең нің көр кем дік-эс те ти ка лық құн ды лы ғы н ба ғала.
2. Абай дың «Те гін де, адам ба ла сы адам ба ла сы нан ақыл, 

ғы лым, ар, мі нез де ген нәр се лер мен оз бақ. Онан бас қа 
нәр се ме нен оз дым ғой де мек тің бә рі де – ақы мақ тық» де-
ген пі кі рі не ба ға бер.

Бағалау

СуреттеАбайдыңхатыберілген.QR-codарқылыберілгенматериалды
тыңдап,онытақырыппенбайланыстыр.

Суретпен	жұмыс

ді» тақырыбына пост жасап, ақын ді» тақырыбына пост жасап, ақын 

н ба
нан ақыл, 

Бағалау

лығы
сы адам баласы

мен озбақ. Онан бас
– ақырі де

арқылы берілгенQR-cod арқылы
байланыстыр.
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 «Біреуден біреу артылса» өлеңі алғаш рет 1909 жылыСанкт-
Петербургтежарықкөрген«ҚазақақыныИбраһимҚұнанбайұғлының
өлеңі» атты жинақта жарияланған. 1933 жылғы «Толық жинақтан»
бастап,«Әсетке»аталыпкетіп,солайбасылыпкеледі.Басылымда-
рында аздаған текстологиялық өзгерістер кездеседі. Мүрсейіт қол-
жазбаларында, 1909, 1945 жылғы жинақтарда 5-шумақтың 4-жолы
«Небілсінөнерізденіп»делінсе,1933,1957,1977жылғыбасылым-
дардабұлжол«Неқылсынөнерізденіп»болыпберілген.

«Абай»энциклопедиясы

Ар	нау	өлең	–	түркіхалықтарыпоэзиясынатәнжанр.Арнауөлең
қазақ ауыз әдебиетінде, жазба әдебиетінде ерекше орын алған.
Арнау өлеңді қазақ әдебиеттану ғылымында алғаш енгізіп, ішкі
жанрлық түрге жіктеген А.Байтұрсынұлы: «Арнаудың өзі үш түрлі
болады:жарлайарнау,сұрайарнау,зарлайарнау».Арнауөлеңіштей
жанрлықтүргежіктелгенімен,белгілібірортаға,қауымға,жекеадамға
т.б.арналыпайтылатындықтан,ондаортақүндестік,біржанрғатән
ерекшелікайқынбайқалады.Арнауөлеңніңжіктелуінегізінен,тақы-
рыптықсипатына,яғникімге,қалайарналуынабайланысты.

Абайарнауөлеңдерінің көбінсынитұрғыдажазған:«Шәріпке»,
«Абыралыға»,«Жақсылыққа»т.б.

Ел-шежіре

Сыныптасдосыңаарнаужазыпкөр.

АхметовЗәки.Абайдыңақындықәлемі.–Алматы:Анатілі,1995.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Сенсыныптастарыңнанқандайқасиеттеріңменерекшеленесің?
Қандайқылықтарыңдытүзередің?Онықалайжүзегеасырасың?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

Санкт-
Құнанбайұғлының

жинақтан»
Басылымда-

Мүрсейіт қол-
4-жолы5-шумақтың 4-жолы

жылғы басылым

энциклопедиясы
берілген.

энциклопедиясы

поэзиясынатән жанр.
әдебиетінде ерекше
ғылымында

«Арнаудың
ғылымында

А.Байтұрсынұлы: «Арнаудың
зарлай арнау».

ортаға,
онда ортақ

өлеңніңАрнау өлеңнің
арналуынакімге, қалай

өлеңдерінің көбін сыни
«Жақсылыққа» т.б.«Жақсылыққа»

досыңа арнау

сыныптастарыңнан

үйрен

Сен сыныптастарыңнан
Қандай қылықтарыңды

Кітап

Ахметов
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Ақынкейбіройларынқарасөзбендежеткізген.
«Онсегізіншіқарасөзінде»неайттыекен?

	 ОН	СЕ	ГІ	ЗІН	ШІ	ҚА	РА	СӨЗ

«Он се гі зін ші қа ра сө зін де» (1893 ж.) 
Абай «адам ба ла сы адам ба ла сы нан 
не сі мен оза ды?» де ген мә се ле ні та ғы да 
ал ға тар та ды. Мұ ны талдау үшін Абай, 
ал ды мен, ки іну мә де ние ті не тоқ тала ды. 
Мә се ле ки ім нің ар зан, қым бат ты лы-
ғын да емес, кір сіз, сы пайы, та за жү ру дің 
кө ңіл ге қу ат бі ті ре тін ді гі мен тү сін ді ре ді. 
Кер без дің екі түр лі си па ты мен іш кі пси-
хо ло гия сын аша ке ле: «Те гін де, адам 
ба ла сы адам ба ла сы нан ақыл, ғы лым, 
ар, мі нез де ген нәр се лер мен оз бақ. Онан 
бас қа нәр се ме нен оз дым ғой де мек тің бә рі 
де – ақы мақ тық» де ген ой түйеді. Бұл 
сөз ді кө ңіл ге то қу үшін мә тін ді оқиық:

«Адам ба ла сы на жыр тық сыз, кір сіз, 
сы пайы ки ініп, һәм ол киі мін был ғап, 
был жы ра тып ки мей, та за ки мек – дұ рыс 
іс. Лә кин өз дәу ле ті нен ар тық ки ін бек не 
киі мі ар тық бол ма са да, кө ңі лі не қу ат 
тұ тып, тым ай нал дыр мақ – кер без дің ісі.

Кер без дің екі түр лі қы лы ғы бо ла ды: 
бі рі бет-пі ші нін, мұр тын, мү ше сін, 
жү рі сін, қас-қа ба ғын қол дан тү зе тіп, 
шын та ғын кө те ріп, қо лын та рақ тап әу ре 
бол мақ. Бі реуі атын, киі мін «ай ран іше-
рім» деп, со лар дың ар қа сын да сы пайы, 
жұ ғым ды жі гіт атан бақ қа, өзі нен іл ге рі-

лер ге елеу лі бо лып, өзі қа тар да ғы ның ішін күй ді ріп, өзі нен кей ін-
гі лер ге «әт тең, дү ние-ай, осы лар дың атын дай ат мі ніп, киі мін дей 
ки ім ки ген нің не ар ма ны бар екен?!» – дейтұ ғын бол мақ қа ой лан бақ. 
Мұ ның бә рі – мас қа ра лық, ақы мақ тық. Мұ ны адам бір ой ла ма сын, 
егер де бір ой ла са, қай та адам бол ма ғы – қи ын іс. «Кер без» де ген ді 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көркемшығармадағы
тұлғаныңерекшелігін
(слайд,ментальдікарта)
сипаттау;

• қарасөздердіидеялық
бөліктергебөлу;

• шығармадакөтерілген
мәселеніңәлеуметтік
рөлітуралысынихабар-
ламажасау.

Кербездік
Сыпайылық
Сәнқойлық

Тірек	сөздер

Лә	кин	–алайда,
бірақ

Кер	дең	–керенау,
паң,менмен

Сөзмаржан

Қазіргізамандағы
сәниндустриясының
адамзатқатигізгенәсері
жайлызерттепбіл.

Зертте

» (1893расөзінде»
сы адам ба
ген мәседы?» деген мә

ды. Мұны талдау үшін Абай, 
іну мәдениеті

нің арнің арзан, қым
да емес, кірсіз, сыпайы, та

тіретін
лі си

ат бі
дің екі түрлі си

сын аша ке
сы адам ба

нез де
семеқа нәрсе

– ақымақде – ақы
сөзді көңіл

«Адам ба
пайы кисыпайы ки

былжы
іс. Лә

керенау,

замандағы
индустриясының

тигізген

Зертте

индустриясының

ге елеулі бо

адамзатқа тигізген
жайлы зерттеп біл.

лерге елеу
гілерге «әт

ім киген
Мұның бә
егер
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осын дай кер, «кер дең не ме ден бе зің дер» 
де ген сөз ге ұқ са та мын. Те гін де, адам 
ба ла сы адам ба ла сы нан ақыл, ғы лым, ар, 
мі нез де ген нәр се лер мен оз бақ. Онан бас қа 
нәр се ме нен оз дым ғой де мек тің бә рі де – 
ақы мақ тық».

Пси хо лог тердің пі кі рін ше, ел ден 
ерек ше ки ініп, ерек ше қы лық жа сай-
тын дар – өзі не  се ні мі жоқ адам дар. Олар дың 
киі мі, қы лық та ры қор ға ныш қыз ме тін 
ат қа ра ды. Абай ар найы пси хо ло гия лық 
бі лі мі бол ма са да, осы ны іш кі түй сі гі мен 
аң да ған. Мұ ны ақын «кер без дік» деп атап, 
«Он се гі зін ші  сө зін де» ма ғы на сын ашып 
бе ре ді. Бой ын да не өне рі жоқ, не қа бі ле ті 
жоқ, не екі ау ыз сөз дің ба сын қо сып ай та 
ал май тұ рып, адам ның құр ғақ кер дең деуі 
«мас қа ра лық ты, ақы мақ тық ты» көр се те-
тін ді гін дә лел дей ді. Сол се беп ті де «Мұ ны 
адам бір ой ла ма сын, егер де бір ой ла са, 
қай та адам бол ма ғы – қи ын іс», – дей ді. 
Өзі не се ні мі жоқ адам дар дың қан дай әре-
кет ке ба ра ты ны бей мә лім.

Дос тың жы ла тып ай та тын қа ғи да сын бе рік ұс та ған Абай не 
нәр се ні айт са да, ашы нып, адам ның жа ны на ти гі зіп ай та ды. 
Өйт ке ні Абай за ма ны – бо дан дық тың за ма ны болғандықтан, бой-
күйез, сал ғырт бо лу ға жол жоқ еді. За ман ға іле су – сән қу ып, бой 
тү зеу емес, «ақыл, ғы лым, ар, мі нез де», яғ ни «ыс тық қай рат, 
нұр лы ақыл, жы лы жү рек те» тұр ған ды ғын на си хат ете ді.

		Білу

1. «Он се гі зін ші қа ра сөз дің» маз мұ ны не ту ра лы?
2. «Кер без» сө зі нің си но ним, ан то ним де рі қан дай?
3. Ав тор пай ым дау ын ша, кер без дің не ше тү рі бо ла ды екен?

Тү	сі	ну

1. Абай не ге кер без дік ті сы най ды?
2. Ав тор неліктен кер без дік ті ой ла ған адамның «қай та адам 

бол ма ғы – қи ын іс» дей ді?
3. Ақын пі кі рін ше, адам дар не ге бір-бі рі нен ақыл, ғы лым, 

ар, мі нез бен ға на оза ды?

Суреттегікербез
жігітпеносызаман-
дағыкербездердің
сипатынсалыстыр.
Ұқсастығыбарма?

Суретпен	жұмыс

Білу

Түсіну

дер» 
де, адам 
лым, ар, лым, ар, 

бақ. Онан басқа 
тің бәрі де

рінше, ел
лық жа
дар. Олар

ше қы
мі жоқ адамдар. Олар

ры қорғаныш қыз
найы психонайы пси

са да, осыны іш
ны ақын «кербез

сөзінде» ма
да не өнері жоқ, не қа
ыз сөздің ба

ның құр
жоқ, не екі ауыз сөз

рып, адамның құр
лықты, ақы

дейді. Сол се
адам бір ой

та адам болта адам бол
мі жоқ адамӨзіне сені

кетке бараты
тын қа

нып, адам
тып айтатын қа

са да, ашынып, адам
ны – бодандық

ға жол жоқ еді. Заға жол жоқ еді. За
зеу емес, «ақыл, ғылым, ар, мізеу емес, «ақыл, ғы

лы ақыл, жылы жүрек

«Он сегізінші қа
без» сө

тор пайым
«Кер
Автор пай

Абай не1. Абай не
2. Ав

бол
3. Ақын пі
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4. Та за, жа ра сым ды, ұқып ты ки іну мен кер без дік тің ай ыр-
ма шы лы ғын тү сін дір.

Қолдану

1. Қа ра сөз ді идея лық бө лік тер ге бө ліп оқы.
2. Топ тық жұ мыс. «Рес ми де бат» тә сі лі мен де бат ұй ым дас-

ты рың дар.
 Де бат та ғы рөл дер: қа зы лар; жақ тау шы та рап (топ тың үш 

мү ше сі); дат тау шы та рап (топ тың үш мү ше сі).
 Қа зы лар де бат ты қо ры тындылай ды. Олар пі кір талас ты 

тың дап, әр спи кер ге олар дың сөй ле ге ні не (дә лел де рі не), 
ұтымды пікір айтқандарына жә не бас қа топ тың дә лел-
де рі не қан ша лық ты дұ рыс жау ап бер ген де рі не (те ріс ке 
шы ға ру) қа рай ба ға бе ре ді.

 Жақ тау шы та рап: «Кер без дік, сән қой лық – адам зат қа 
қа жет ті нәр се».

 Дат тау шы та рап: «Кер без дік, сән қой лық – адам зат қа қа-
жет сіз нәр се».

Таалдау

1. Жұп тық жұ мыс. «Адам ба ла сы адам ба ла сы нан ақыл, 
ғы лым, ар, мі нез де ген нәр се лер мен оз бақ. Онан бас қа 
нәр се ме нен оз дым ғой де мек тің бә рі де – ақы мақ тық» 
де ген Абай сө зін талдаңдар. Ол үшін «Әң гі ме ле се тін әріп-
тес тер» әді сі ар қы лы өз жұбың мен:
• жа ңа оқыл ған мә се лелерді;
• өз де рі ңе же ңіл бо лып кө рін ген жайттарды;
• өз де рі ңе өте қи ын бо лып кө рін ген жайттарды 

талқылаңдар;
• ал да ғы уа қыт та білгілерің кел ген нәр се лер ту ра лы ақ-

па рат ал ма сың дар.
2. Қа ра сөз де гі тұл ға ның ерек ше лі гін слайд не ме се мен-

таль ді кар та ар қы лы си пат та.

Жинақтау

1. «За ман ға іле су ...» де ген ой ды аяқ тап жаз.
2. Қа ра сөз де кө те ріл ген мә се ле нің әлеу мет тік рө лі ту ра лы 

сы ни ха бар ла ма жа са.

Бағалау

Қа зір гі за ман да қан дай адам ды кер без дей міз?

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау

ыр-

бат ұйым

Қолдану

мен дебат ұй

рап (топшы тарап (топ
тың үш мүшесі).

ды. Олар пікір
не (дәлегені

не басқа топ
ап берген

дік, сәнқой

қойдік, сәнқой

мыс. «Адам баламыс. «Адам ба
ген нәрнез деген нәр

дым ғой де
зін талдаңдар. Ол үшін 

лы өз жұбың
зін талдаңдар. Ол үшін 

сі арқылы өз жұбың
ңа оқылған мәсе

ңіл боңіл бо
ңе өте қиріңе өте қи

талқылаңдар;
дағы уақыт
рат алмапарат ал

расөздегі тұл
ді карталь

1. «Заман
Қара

1.
2.
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Қазіргі заманда адамдар Абай сескенген кербездіктің шыңы-
нажетті.Жағдайларыжеткендербелгілібрендтерден(Chanel,Dior,
Hermesт.б.)киініп,жағдайыжетпегендербрендтердіңкөшірмесінкиіп
жүр.Бірөкінішітісі,оларбрендкетәуелдіекенінтүсінбейді.Дизайнер-
лік киім кимегендердіменсінбейді.Жарасымдыетіпстильменкиіну
менбрендкетабынудыңаражігінажыратаалмайтындаркөп-ақ.Дана
Абаймұндайкербездіктіңжалпыадамзаттықдерткеұласатынынбі-
ліп,сақтандырыпкеткендей.

РудаЗайкенова

Ло	ги	ка – «талдауға құрылған» – «сөз», «сөйлем», «ойлау»,
«ақыл»–ойлау,оныңформаларымензаңдылықтарытуралығылым.
Логика дәлелдеу мен теріске шығарудың белгілі бір әдіс-тәсілдері
қаралатынғылымитеорияларжиынтығынқұрайды.

Орысша-қазақшатүсіндірмесөздік
Абайшығармаларыныңішкімазмұныбірін-бірітолықтырып,бірін-

біріашып,бірте-біртеауқымыкеңейетүседі.«Ақынеңбектеріадам
менадамгершілік,ұждан,моральфилософиясынатөтелейқатынасы
бар, толып жатқан бөлек-бөлек бір көлемді әрі сапалы ойшылдық
пікірлерібарекенідаусыз».

МұхтарӘуезов

Абаймұрасындаерекшеорыналатынтанымменло	ги	камәселе-
лерітуралыпікіріңдіжаз.

Абай және қазіргі заман. Зерттеулер жинағы. (Құрастырған:
Б.Байғалиев).–Алматы:Ғылым,1994.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

ХХІ ғасыр оқушысы қалай киіну керек? Үнемі құбылғыш сәнге
ілесіпкиінумүмкінбе?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

шыңы-
Dior,(Chanel, Dior,

көшірмесін киіп
Дизайнер-

киінустильмен киіну
көп-ақ. Дана

ұласатынынұласатынын

Руда Зайкенова

«сөйлем»,«сөз», «сөйлем»,
заңдылықтары

белгілі
құрайды.

шығарудың
жиынтығын құрайды.

Орысша-қазақша
бірін-бірі

кеңейе
философиясынафилософиясына

көлемдібөлек-бөлек бір
даусыз».

ерекшемұрасында ерекше
пікіріңді жаз.

оқушысы

үйрен

ХХІ ғасыр
ілесіп киіну мүмкін

Кітап

Абай
Б.Байғалиев).
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Мақтаншақтыққандайжағдайғаәкелуімүмкін?

	 ЖИЫР	МА	БІ	РІН	ШІ	 
	 ҚА	РА	СӨЗ

Са на лы ғұ мы рын Се мей кі тап ха на-
сын да ғы түр лі ең бек тер ді, шы ғар ма-
лар ды оқу мен өт кіз ген Абай, ал ған ілі мін 
ой-са на сы на то қып, ха лық тың құ ла ғы на 
құй ғы сы кел ген. «То лық адам» қан дай 
бо лу ке рек деп сау ал қой ып, жұрт ты 
те ріс, нашар қы лық тар дан арылт қы сы 
ке ліп, әр түр лі ту ын ды ла рын да тол ға-
на ды.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• шығармадағыкөр-
кемауыстыруларды
анықтау;

• мәтіндегінысандарды
ұлттық,тарихиқұн-
дылықтұрғысында
бағалау;

Мақтаншақтық
Өзімшілдік

Тірек	сөздер

Мақтаншақболмау
үшінқандайәдіс-тәсіл-
дердіқолданааламыз?
Қосымшаақпараттарды
пайдаланыпзерттеу
жүргіз.

Зертте

QR-codарқылыберілгенматериалдытың-
дап,Абайдыңосыкітабыныңерекшелігінбіл.

Суретпен	жұмыс

мей кірын Семей кі
бектерді, шы

ген Абай, алкізген Абай, ал
қып, халық

ген. «Толық адам» қан
ал қойрек деп сауал қой

ріс, нашар қылықтар
лі тутүрлі ту

жұмыс

QR-cod арқылы
Абайдың

QR-cod
Абайдыңдап,

Мақтаншақ
қандай

Зертте

Мақтаншақ
үшін қандай
дерді
Қосымша
пайдаланып
жүргіз.
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«Жиыр ма бі рін ші қа ра сө зін де» мақ тан шақ тық ту ра лы ой тол-
ғай ды. Қа зір гі кез де «жұл дыз ау руы» де ген сөз жиі қол да ны лып 
жүр. Бұл да – мақ тан шақ тық тың бір па ра сы.

Ақын атал мыш қа ра сө зін де мақ тан шақ ты жік теп шы ға ды: 
«Аз ба, көп пе, адам ба ла сы бір түр лі мақ тан нан аман бол ма ғы – 
қи ын іс. Сол мақ тан де ген нәр се нің мен екі түр лі сін бай қа дым: 
бі реуі нің атын үл кен дік деп атай мын, бі реуін мақ тан шақ тық дей-
мін. Үл кен дік – адам іші нен өзін-өзі ба ға лы есеп қыл мақ. Яғ ни 
на дан атан бас ты ғын, же ңіл атан бас ты ғын, мақ тан шақ атан бас-
ты ғын, әдеп сіз, ар сыз, бай лау сыз, пай да сыз, сұ раншақ, өсек ші, 
өті рік ші, ал дам шы, ке сел ді – осын дай жа рам сыз қы лық тар дан 
сақ та нып, сол мі нез дер ді бой ына қор лық бі ліп, өзін он дай лар дан 
зор есеп те мек. Бұл мі нез – ақыл ды лар дың, ар лы лар дың, ар тық-
тар дың мі не зі. Олар өзім ді жақ сы де ме се, мей лі біл сін, жа ман 
де гіз бе сем екен деп азап та на ды». Жа сы ұл ғай ған ша ғын да өзі не 
өзі есеп бе ріп, «жа рам сыз қы лық тар дан сақ та ну ды» ақын жек 
көр мей ді.

Екін ші мақ тан шақ тар ды бі реу дің көз қа ра сы на тәу ел ді пен-
де лер қа та ры на жат қы за ды. «Екін ші, мақ тан шақ де ген бі реуі 
«де ме сін» де мей ді, «де сін» дей ді. Бай де сін, ба тыр де сін, қу де сін, 
пы сық де сін, әр дай ым не түр лі бол са да, «де сін» деп азап та нып 
жү ріп, «де ме сін ді» ұмы тып ке те ді. Ұмыт пақ тү гіл, әу елі іс екен 
деп ес кер мей ді».

Де ген мен ав тор олар ды да үш түр ге бө ле ді: «Мұн дай мақ тан-
шақ тар дың өзі үш түр лі бо ла ды. Бі реуі жат қа мақ та нар лық мақ-
тан ды із дей ді. Ол – на дан, лә кин на дан да бол са – адам. Екін ші сі 
өз елі нің ішін де мақ та нар лық мақ тан ды із дей ді. Оның на дан ды ғы 
то лық, адам ды ғы әб ден то лық емес. Үшін ші сі өз үйі не ке ліп айт-
па са, я ауы лы на ға на ке ліп айт па са, өз ге кі сі қос та май тын мақ-
тан ды із дей ді. Ол – на дан ның на да ны, лә кин өзі адам емес».

«Жат қа мақ тал сам екен» де ген елім «мақ та са екен» дей ді. 
«Елі ме мақ тал сам» екен де ген «ағайы ным мақ та са екен» дей ді. 
Ағай ын ның ішін де өзі мақ тау із де ген өзім ді өзім мақ тап же тем дей-
ді. Соң ғы мақ тан шақ тық ты пси хо лог тер нар цис сизм деп атай ды.

Мі не, осын дай на дан ның на да ны нан тү ңіл ген ақын:

Құ ла ғын сал мас,
Ті лің ді ал мас,
Көп на дан нан тү ңіл дім, –

деп күйі не ді.

лы ой тол-
нылып 

теп шығады: 
нан аман болмағы

қадым: сін байқа
шақтық дей

лы есеп қылмақ. Яғ
шақ атан

лы есеп қыл
ғын, мақтаншақ атан

сыз, сұраншақ, өсек
сыз қырамсыз қы

ліп, өзін он
дың, арлылар

се, мейлі білмесе, мей
сы ұлғайған ша
дан сақтардан сақ

дің көзқа
ші, мақ

ді. Бай де
лі болса да, «делі бол

ді. Ұмыттып кетеді. Ұмыт

ды да үш түр
ды. Бі

тор оларды да үш түр
дың өзі үш түрлі болады. Бі

– надан, ләкин на
нарлық мақнар

ден тоғы әбден то
на ғана ғана ке

ді. Ол – надан
талсам екен» деқа мақ

талсам» екен де
ның ішінде өзі мақ

таншақ
ның ішін

ғы мақтан
не, осындай на

деп күйі
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Атақ-даңқ ты, та ны мал ды лық ты абы-
рой мен алып жү ре тін – жі гіт тің жі гі ті 
ға на. Қа зақ «се міз дік ті қой ға на кө те-
ре ді» деп бе кер айт па са ке рек. Ең қор қы-
ныш ты сы – бі реудің мақ та ғанына есі ріп, 
бір де ңе ні бүл ді руі, қыл мыс жа сауы.

		Білу

1. Бе ріл ген қа ра сөз ді оқып шы ғып, маз мұ нын жаз.
2. Мақ тан шақ деп қан дай адам ды ай та мыз?
3. Абай мақ тан шақ тың қан ша тү рін сипаттаған?

Тү	сі	ну

1. Не лік тен қа ра сөз де «Мақ тан» сө зі бір не ше рет қол даныл-
ған?

2. Не се беп ті Абай: «Адам ба ла сы ның мақ тан нан аман бол-
ма ғы – қи ын іс», – дей ді?

3. Абай дың мақ тан ды екі ге бө луі нің се бе бі не де?

Қолдану

1. Жұп тық жұ мыс. Мақ тан шақ адам ның бой ынан та бы ла-
тын қылықтарды те ріп жа зың дар.

Мақтаншақ
адам

2. Ав тор дың мақ тан шақ адам да рды жік те ге ні бой ын ша 
кес те құ рас тыр.

3. «Кейс-ста ди» әді сі ар қы лы сұ рақ тар ға жау ап бер.
1) Мақ тан ған ке зің бол ды ма?
2) Ата-анаң, ту ыс та рың се ні мақ тан тұ та ма?
3) Се ні ай на лаң да ғы лар (достарың, сыныптастарың) жиі 

мақ тай ма?

Нар	цис	сизм	–адам-
ныңөз-өзінешектентыс
сүйіспеншілігі

Ләкин	–бірақ,деген-
мен,алайда

Сөзмаржан

Білу

Түсіну

Қолдану

ты абы-
тің жігіті 

на көте-ті қой ғана кө
рек. Ең қорқы
ғанына есіріп, 

сауы.мыс жасауы.

Білу

мұнын жаз.
мыз?

Білу

тамыз?
рін сипаттаған?рін сипаттаған?

тан» сөзі бірне

ның мақті Абай: «Адам баласының мақ

луінің се

шақ адаммыс. Мақтан
тын қылықтарды теріп жа

дың мақАвтордың мақ
кесте құ

3. «Кейс-ста
1) Мақ

3.

3) Се
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Таалдау

1. «Жиыр ма бі рін ші қа ра сөз  де гі» көр кем ау ыс ты ру –  гра да-
цияны анық та. Оның қызметін талдап түсіндір.

Қа ра сөз дегі градация

мысалы
Атқарып тұрған қызметі

2. Қа ра сөз маз мұ нын талдап, кес те ні тол тыр.

Қа ра сөз ден қан дай әлеу мет тік-

қо ғам дық мә се ле лер бай қа дым?

Оны қай үзін ді лер мен 

дә лел дей ала мын?

Жинақтау

1. Топ тық жұ мыс. Қа ра сөз ді «Төрт сөй лем» әді сі ар қы лы 
қор ытын ды лаң дар.
Пі кір. Қа ра сөз дің маз мұ ны на өз пі кір ле рің ді жа зың дар 

(1 сөй лем).
Дә лел. Өз ой ла рың ды ар гу мент пен дә лел дең дер (1 сөй-

лем).
Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы сал 

кел ті рің дер (1 сөй лем).
�о ры тын ды. Өзін дік қоры тын ды шы ға рың дар (1 сөй-

лем).
2. Интернеттен мақ тан шақ тық ту ра лы ма қал-мә телдер та-

уып, бүгінгі тақырыпты презентациямен түйінде.

Бағалау

1. Өз ор таң да ғы адам дар да мақ тан шақ тық қа си ет бар  ма? 
Олар ту ра лы не ай тар едің?

2. Қа ра сөз дің ұлт тық және та ри хи құн ды лықтарын ашатын 
нысандарды анықтап, олардың қызметтеріне ба ға бер.

Нарциссизм–	адамның өзін-өзі әсіре жақсы көруі. Нарцистер-
ге үлкенөзімшілдік тән.Олардыңәдетте,отбасындажәне қоғамда

Талдау

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

 града

Атқарып тұрған қызметі

тыр.

Оны қай үзінділерОны қай үзін

дәлелдей ала

ді «Төрт сөй

нына өз пі

гументрыңды аргу

ріңді өмірлерің
лем).

. Өзіндік қоры

Интернеттен мақИнтернеттен мақ
уып, бүгінгі тақырыпты презентациямен түйінде.

Өз ортаңдағы адам
Олар туралы не ай

дің ұлт
Олар ту
Қарасөздің ұлт
нысандарды анықтап, олардың қызметтеріне ба

Нарциссизм

Білгенге

ге үлкен
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өзгелерментілтабысуықиынғасоғыпжатады.Себебіоларөздерінен
басқалардымойындамайды.

https://www.yoair.com/kk/blog

Гра	да	ция – алдыңғы сөзден соңғы сөздің, алдыңғы ой-пікірден
кейінгілебіздің,әдепкіқұбылыстанекіншіқұбылыстыңекпінқуатының
күшейіп, өсіп отыруы. Бұл көркемдік тәсіл құрылысы, жүйесі ұқсас
бірыңғай сөйлемдердің іріктеліп шығуына, ой-пікірдің өткір, әсерлі
айтылуынамүмкіндікбереді.Мысалы,Абайдың«Отызжетіншісөзін-
дегі»:«Биікмансап–биікжартас,ерінбейеңбектепжыландашығады,
екпіндепұшыпқырандашығады»сөйлеміградацияғажатады.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

Пси	хо	ло	гизм–адамөміріндегіболыпжатқан іс-әрекет.Әдеби-
еттегі психологизмнің негізгі қызметі – өмірлік шындық пен көркем
шындықтыңжандытамырластығынсақтау.Әдебиеттегідаралаумен
жинақтау, ұлттық, жалпыхалықтық, дерек пен қиялдап қосу, автор
бейнесіт.б.осыбағытқажатады.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

Абайдыңадампсихологиясыныңшебербілгіріекеніндәлелдейтін
5сөйлемжаз.

Абайды оқы, таңырқа. (Құрастырып, алғы сөзі мен түсініктеме-
лерінжазғанМ.Мырзахметұлы).–Алматы:Анатілі,1993.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Мақтанменабыройдыңаражігінқалайажыратасың?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

өздерінен

https://www.yoair.com/kk/bloghttps://www.yoair.com/kk/blog

ой-пікірден
қуатының

алдыңғы
құбылыстың екпін қуатының

құрылысы, жүйесі
ой-пікірдің өткір,ой-пікірдің

Абайдың «Отыз
еңбектеп жылан

сөйлемі градацияға
Әдебиеттану терминдерінің

жатқанөміріндегі болып жатқан
қызметі – өмірлік

сақтау.
жалпыхалықтық, дерек

жатады.
ӘдебиеттануӘдебиеттану

психологиясыныңпсихологиясының

Мақтан мен

Хакімнен үйрен

Мақтан

Кітап – білім

Абайды
лерін

Кітап
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Жаныңдытолғантатынсұрақтаркөппе?
«Жетіншіқарасөзді»оқы...

	 ЖЕ	ТІН	ШІ	ҚА	РА	СӨЗ

Абай 1891 жы лы жаз ған «Же тін ші 
�а ра сө зін де» жан мен тән құ ма ры ту ра лы 
ұғым дар ға си пат та ма бе ре ді. Ба ла мі не-
зі нің өз ге ріс ке тү су сыр ла ры, ғы лым, 
бі лім тәр бие сі, дү ние нің кө рін ген һәм 
кө рін бе ген сыр ла рын бі лу ту ра лы ақын 
бір не ше ке сім ді пі кір ай та ды.

Сөз дің өзін оқиық: «Жас ба ла ана дан 
ту ған да екі түр лі мі нез бен туа ды: бі реуі – 
іш сем, же сем, ұй ық та сам деп тұ ра ды. 
Бұ лар – тән нің құ ма ры, бұ лар бол ма са, тән 
жан ға қо нақ үй бо ла ал май ды. Һәм өзі 
өс пей ді, қу ат тап пай ды. Бі реуі – біл сем екен 
де мек лік. Не көр се, со ған тал пы нып, жал-
тыр-жұл тыр ет кен бол са, оған қы зы ғып, 
ау зы на са лып, дә мін та тып қа рап, та ма-
ғы на, бе ті не ба сып қа рап, сыр най-кер ней 
бол са, дау ысы на ұм ты лып, онан ер же тің кі-
ре ген де, ит үр се де, мал шу ла са да, бі реу 
күл се де, бі реу жы ла са да, тұ ра жү гі ріп, «ол 
не ме не?», «бұл не ме не?» деп, «ол не ге үйте-
ді?» деп, «бұл не ге бүйте ді?» деп, кө зі көр-
ген, құ ла ғы ес ті ген нің бә рін сұ рап, 
ты ныш тық көр мей ді. Мұ ның бә рі – жан 
құ ма ры, біл сем екен, көр сем екен, үй рен сем 
екен де ген». Ав тор осы қа ра сө зін де де адам 
пси хо ло гия сын зерт теп, жан мен тән нің 
бай ла ны сы на үңі ле ді. Адам ның хай уан нан 
ай ыр ма шы лы ғын көр се те ді.

«Дү ние нің кө рін ген һәм кө рін бе ген 
сы рын тү гел деп, ең бол ма са, де не леп біл-
ме се, адам дық пен ор ны бол май ды. Оны 
біл ме ген соң, ол жан адам жа ны бол май, 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көркемшығармадағы
кейіпкерлерәрекеті
арқылыкөркеммәтіндегі
өзектіойдыайқындау;

• шығармаларғаортақ
негізгіойқазығын
анықтау,ой-толғам-
дарды(ментальдікарта,
кластерденысандарда)
жинақтау;

• мәтінніңкөркемдік-эсте-
тикалыққұндылығына
бағаберу.

Ізденімпаздық
Құмарлық

Тірек	сөздер

«Саналыадам»деген
сөздібүгінгітақырыппен
байланыстызертте.

Зертте

Қандай сұрағың көп?
Сұрақтарыңа жауапты
қайдантабасың?

Хакімнен	үйрен

Желы жазған «Же
» жан мен тән құ ры ту

реді. Бама бе
су сырла
ниенің кө

рын біларын бі
ді пікір ай

дің өзін оқиық: «Жас ба
нез

дің өзін оқиық: «Жас ба
да екі түрлі мі

сем, ұй
нің құма

ға қонақ үй бо
ат тапді, қуат тап

лік. Не көрмеклік. Не көр
тыр-жұлтыр ет

зына са
на, бе

ау
ғына, бе
болса, дау
регенре
күл
не

үйрен

сұрағың көп?
жауаптыСұрақтарыңа

табасың?

«Саналы

Зертте

сөзді бүгінгі
байланысты
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хай уан жа ны бо ла ды. Әзел де Құ дай Та ға ла хай уан ның жа ны нан 
адам ның жа нын ірі жа рат қан, сол әсе рін көр се тіп жа рат қа ны. 
Сол қу ат жет пе ген, ми тол ма ған ес сіз ба ла күн де гі «бұл не ме не, ол 
не ме не?» деп, бір нәр се ні сұ рап біл сем екен де ген де, ұй қы, та мақ 
та есі міз ден шы ғып ке те тұ ғын құ ма ры мыз ды, ер жет кен соң, ақыл 
кір ген де, ор нын тау ып із де ніп, кі сі сін тау ып сұ ра нып, ғы лым 
тап қан дар дың жо лы на не ге сал май ды еке міз?» – деп, адам ның 
ер жет ке сін не ге із де нім паз қа бі ле тін жо ғал тып ала ты ны на өкі-
не ді. Та ным дық қа бі лет тер ді да мы ту дың ор ны на да ла да ғы та мақ 
із де ген «қар ға дай қарқылдап», тән ге ба ғы нып кет тік деп күй зе-
ле ді.

«Сол өріс те тіп, өрі сі міз ді ұзар тып, құ мар ла нып жи ған қа зы-
на мыз ды кө бейт сек ке рек, бұл жан ның та ма ғы еді. Тән нен жан 
ар тық еді, тән ді жан ға бас ұр ғыз са ке рек еді. Жоқ, біз олай қыл-
ма дық, ұзақ тай шу лап, қар ға дай бар қыл дап, ау ыл да ғы боқ тық тан 
ұза ма дық. Жан біз ді жас кү ні міз де би леп жүр екен. Ер жет кен 
соң, күш ен ген соң, оған би лет пе дік. Жан ды тән ге бас ұр ғыз дық, 
еш нәр се ге кө ңіл ме нен қа ра ма дық, көз бен де жақ сы қа ра ма дық, 
кө ңіл ай тып тұр са, сен бе дік. Көз бен көр ген нәр се нің де сыр тын 
көр ген ге-ақ той дық. Сы рын қа лай бо ла ды деп кө ңіл ге сал ма дық, 
оны біл ме ген кі сі нің не сі ке тіп ті дей міз. Бі реу кет ке нін айт са да, 
ұқ пай мыз. Бі реу ақыл айт са: «Ой, тә ңі рі-ай, кім нен кім ар тық 
дей сің?» – дей міз, ар ты ғын біл мей міз, ай тып тұр са – ұқ пай мыз.

«Болжау»әдісіменсуретмазмұнынтүсіндір.БалаАбайдыңқонақтары
кімдерболуымүмкін?

Суретпен	жұмыс

нан 
ратқаны. 

не, ол гі «бұл неме
де, ұйқы, тамақ 

кен соң, ақыл 
нып, ғыранып, ғы

– деп, адам
тыны

да
тып ала

нына далада
нып кеттік деп күй

марланып жи
ның тамағы еді. Тән

рек еді. Жоқ, біз олай қылрек еді. Жоқ, біз олай қыл
қылдап, ау

леп жүр екен. Ер
ды тән

де билеп жүр екен. Ер
дік. Жан

дық, көзбен де жақ
бен көр

лай бо
ті дейтіпті дей

са: «Ой, тәреу ақыл айтса: «Ой, тә
ғын білмей

сурет мазмұнынсурет
мүмкін?
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Кө кі рек те сәу ле жоқ, кө ңіл де се нім 
жоқ. Құр көз бе нен көр ген біз дің хай уан 
мал дан не міз ар тық? Қай та, ба ла кү ні-
міз де жақ сы екен біз. Біл сек те, біл ме сек 
те, біл сек екен де ген адам ның ба ла сы 

екен біз. Ен ді осы күн де хай уан нан да жа ман быз. Хай уан біл-
мей ді, бі ле мін деп талас пай ды. Біз түк біл мей міз, біз де бі ле міз 
деп на дан ды ғы мыз ды бі лім ді лік ке бер мей талас қан да, өлер-ті рі-
ле рі міз ді біл мей, кү ре та мы ры мыз ды ады рай тып ке те міз».

«Же тін ші сөз ді» әр бір адам ба ла сы мә ні сі не үңі ліп оқып, 
жат тап ал са, ақын нұс қа ған жол мен жүр се, адамзат қоғамы 
кемелдіктің шыңына жетер еді.

		Білу

1. Қарасөз дегі бала сипаты шындыққа жанаса ма?
2. Жас бала қандай болады?
3. Ав тор пай ым дау ын ша, тән жан ға қо нақ үй бо лу үшін 

қан дай шарт орын да лу ке рек?

Тү	сі	ну

1. Не се беп ті ба ла екі түр лі мі нез бен туа ды?
2. Ав тор не ге «хай уан ның жа ны» жә не «адам ның жа ны» 

деп бө ле ді?

Қолдану

1. Жұп тық жұ мыс. Қа ра сөз де гі кей іп кер лер әре ке ті ар-
қы лы көр кем мә тін де гі өзек ті ой ды ай қын дап, кес те ні 
тол ты рың дар:

Ба ла кез де  Жан құ ма ры  Тән құ ма ры 

2. Кес те ден кей ін жи нақ та ған ой ың ды «ПОПС фор му ла сы» 
әді сі бой ын ша дәп тер ге жаз.

 Бі рін ші сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...».
 Екін ші сөй лем: «Се бе бі мен оны бы лай тү сін ді ре мін ...».
 Үшін ші сөй лем: «Оны мен мы на де рек тер мен, мы сал дар-

мен дә лел дей ала мын ...».
 Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры-

тын ды ше шім ге кел дім: ...».

Білу

Түсіну

Қолдану

Әзел	де	–әуелде,
баяғыда,обаста.

Сөзмаржан нім 
дің хайуан 

ні-ла кү
сек те, білмесек 

ның баласы 
уан білбыз. Хайуан біл

міз, біз де біле
да, өлер-ті

міз».
қанда, өлер-ті

тып кетеміз».
сіне үңіліп оқып, 

се, адамзат қоғамы мен жүрсе, адамзат қоғамы 

дегі бала сипаты шындыққа жанаса ма?

ға қоша, тән жанға қо
рек?

незлі мінез
ның жаны» жәуанның жа

мыс. Қара
тіндекем мә

дар:

ла кезде 

ден кей
сі бойын

Кесте
әдісі бой
Бірінші сөй
Екінші сөй
Үшінші сөйҮшін
мен дә
Соң
тын
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Таалдау

1. Топ тық жұ мыс. Үш топ қа бө лі ніп, ұсы ныл ған та қы рып 
бой ын ша ав тор бей не сі не қа тыс ты се беп тер мен дә лел дер 
тау ып, қор ғаң дар.
1-топ: Ав тор – оп ти мист.
2-топ: Ав тор – реа лист.
3-топ: Ав тор – пат риот.

2. Жұптық жұмыс. «Дер бес пі кір ай ту» әді сі бой ын ша «Же-
тін ші сөз ді» тал дап, ой ла рың ды ор та ға са лың дар.
1) Өзін дік пі кір (ой, идея. 1 сөйлем).
2) Дә лел (2 сөйлем).
3) Өз пі кі рін ай ғақ тай тын мы сал (2 сөйлем).
4) Өз пі кі рі не қар сы пікір (1 сөйлем).
5) Қар сы пікірді жоқ қа шы ға ра тын мы сал (2 сөйлем).
6) Қо ры тын ды (2 сөйлем).

Жинақтау

1. Топтық жұмыс. «Үш сұ рақ» тә сі лі бой ын ша сұ рақ тар ға 
жау ап бе ріп, та қы рып ты қо ры тын ды лаңдар.
1) Абай дың осы қа ра сөз ді жа зу да ғы мақ са ты не де деп 

ой лай сың дар?
2) Ав тор дың: «Жан біз ді жас кү ні міз де би леп жүр екен» 

де ге ні мен ке лі се сің дер ме? Пі кір ле рің ді дә лел дең дер.
3) «Же тін ші қарасөз дің» адамзат үшін маңызы неде? 
• Пі кір. Ақын ның идея сын бір сөй лем мен жет кі зің дер.
• Дә лел. Қа ра сөз ден үзін ді кел ті ре оты рып, өз пі кір ле-

рің ді бір сөй лем мен дә лел дең дер.
• Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы сал 

кел ті рің дер.
• �о ры тын ды. Та қы рып бой ын ша қо ры тын ды шы ға-

рың дар.
2. «Жиырма бірінші» және «Жетінші қа ра сөздерге » ор тақ 

не гіз гі ой қа зы қты анық тап, ой-тол ғам дар ды (мен таль ді 
кар та , клас терде) ны сан дар да жи нақ та.

Бағалау 

1. Бі лу ге, ру ха ни өсу ге ұм тыл ма ған адам ның қо ғам да ғы ор-
ны ту ра лы өз ой ың қан дай?

2. Қа ра сөз дің көр кем дік-эс те ти ка лық құн ды лы ғы на ба ға 
бер.

Талдау

Жинақтау

Бағалау

ған тақырып 
лелдер тер мен дәлел

сі бойын
дар.

ту» әдісі бой
ға салыңдар.

сал (2 сөйлем).
сы пікір (1 сөйлем).

ратын мы

рақ» тәсілі бой
рытын

сөзді жа

ді жас күдың: «Жан бізді жас кү
лісесіңдер ме? Пі

ші қарасөздің» адамзат үшін маңызы неде
ның идея

ші қарасөз
 Ақынның идея
 Қарасөзден үзін

ді бір сөйлеммен дәді бір сөйлем
кірсал. Пі

тіріңдер.
рытынды.

дар.рыңдар.
Жиырма бірінші

гі ой қа
, клас

негіз
карта, клас

Білу1.

2. Қа
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«Жетіншісөз»–Абайдыңжантуралытолғанысы.Адамжанымен
хайуанжанытуралытүсінік.

Балажаныбілімгеқұмаркеледі.
Ересекболғанданегесолбаланың«білсемдеген»құмарлыққа-

сиетінсөндіріпаламыз?
Олжанныңтамағыеді.
Бізтәнсұранысынқамдапжүріп,жантамағытуралынегеұмыта-

мыз?Бізсұранып,ізденіп,ғылымтапқандарданүлгіалып,жантама-
ғыннегеқамдамаймыз?

Бұлсөз–кезкелгенадамның,кезкелгенмемлекеттіңдаму,жеті-
лубағдарламасыдесеболарлықсөз.

СайынНазарбекұлы

Тас	тих	–философиялықтрактат.БұғанАбайдыңфилософиялық
ойларын,дүниеге көзқарастарынбілдіретін ғылымипікірлерайтқан
эсселеріжатады.Мысалы,«Жетіншісөз»,«Онжетіншісөз»,«Қырық
үшіншісөз»,«Қырықбесіншісөз».

ХанғалиСүйіншәлиев

Абайдың «Хайуан малдан неміз артық?» деген сұрағына өз
ойыңменжауапжазыпкөр.

Қасқабасов С. Абай және ұлттық идея // Егемен Қазақстан. –
2005.–2шілде.–4-б.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Сенің тәнің мен жаныңның арасында қандай байланыс бар?
Таразығатартса,қайжағыбасымболуымүмкін?Неліктен?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

мен

құмарлық қа-

неге ұмыта
жан

туралы
үлгі алып, жан

мемлекеттің даму,мемлекеттің

Сайын Назарбекұлы

Бұған Абайдың
білдіретін

«Жетінші сөз»,
сөз».

малданмалдан
көр.жазып

тәнің
тартса,

Хакімнен үйрен

Сенің
Таразыға тартса,

Қасқабасов

Кітап

2005.
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Міне,сен«Бірғылымнанбасқаныңкеселікөпасқанға»тарауын
аяқтадың.

Небілдің?Неүйрендің?Кәне,өзіңдісынапкөр.

	 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР

Қай талау тап сыр ма ла ры

Топ	тық	жұ	мыс

1. «Адам ның адам нан ай ыр ма шы лы ғы не де?» де ген са-
уал ды «Үл кен шең бер» әді сі мен тал дап кө рің дер.
1) Шең бер де отыр ып, әрқайсысыларың осы сұ рақ қа 

жау ап жа зыңдар.
2) Өз жау ап та рыңды кезекпен оқыңдар. Қалғандарың 

бұл жау ап тар ды сы на май тың дай сыңдар. Бі рақ атал-
мыш жауаптарды тақ та ға жа зы лып тұ ра тын ор тақ 
ше шім ге қо су, қос пау ды дау ыс қа са ла сыңдар.

3) Ең со ңын да қо ры тын ды шы ға рыңдар.
2. Тө мен де гі өлең шу мақ та ры ақын ның қай шы ғар ма сы мен 

үн дес? Пі кір ле рің ді дә лел дең дер.
Өсек, өті рік, мақ тан шақ,
Ерін шек, бе кер мал шаш пақ.

Абай

Жұп	тық	жұ	мыс

Кес те ні тол ты рың дар.

Абай – ру ха ни 

ба ғыт бе ру ші 

Абай дың ру ха ни ба ғыт бе ру ші 

еке ні не 3 дә лел кел тір

3 дә лел ге 

3 де рек кел тір

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Топ	тық	жұ	мыс

Жұптық	жұ	мыс

тарауын

Топ

шылығы не
мен талдап кө

ып, әрқайсысыларың осы сұып, әрқайсысыларың осы сұ

рыңды кезекпен оқыңдар. Қалғандарың 
май тың

мыш жауаптарды тақта
ды даупауды дау

ды шырытынды шы
гі өлең шумақтары ақын

ді дәлел
рік, мақ

рің
Өсек, өтірік, мақ
Еріншек, бе

ні толтытені тол

Абай – ру

ғыт беру

Абай

бағыт бе
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Же	ке	жұ	мыс

1. «Адам ба ла сы адам ба ла сы нан қа лай озбақ?» де ген та қы-
рып та дәлелдемелік эс се жаз.

2. Ақын шы ғар ма ла ры ндағы адам ға тән жақ сы, жа ман әре-
кет тер ді са лыс ты ра оты рып, адам шы лық тың жо лын нұс-
қай тын ой-пай ым да ры ның тәр бие лік ма ңы зын түй ін де.

3. Тест сұ рақ та ры на жау ап бер.
1. «Жетінші қа ра сө з дегі» із де нім паз кім?

A) Ақ са қал
B) Шә кірт
C) Ға лым
D) Оқу шы
E) Жас ба ла

2. Адам ба ла сы адам ба ла сы нан не ше нәр се мен оза ды?
A) 4 нәр се мен
B) 5 нәр се мен
C) 7 нәр се мен
D) 3 нәр се мен
E) 2 нәр се мен

3. Не ге адамның көзі ашық болуы ке рек?
A) Бі лім ді бол ға ндықтан
B) Ақыл ды бол ға ндықтан
C) Ай ла кер бол ға ндықтан
D) Адам бол ға ндықтан
E) Көп ті көр ге ндіктен

4. «Жиыр ма бі рін ші сөз де гі» қа зақ ты оң дыр май тын не?
A) Жал қау лық
B) Бі лім сіз дік
C) Жұ ба ну шы лық
D) Талап сыз дық
E) Мақ тан шақ тық

5. «Кер дең не ме ден без» үзінді қай қа ра сөз ден алын ған?
A) «Же тін ші сөзден»
B) «Он се гі зін ші сөзден»
C) «Жиыр ма бі рін ші сөзден»
D) «Бі рін ші сөзден»
E) «Бе сін ші сөзден»

Же	ке	жұ	мыс

ген тақы

сы, жаман әре
лын нұс

зын түйінде.зын түй

паз кім?

нан неше нәр

ге адамның көзі ашық болуы ке
ндықтан
ндықтанғандықтан

кер болғандықтан
ндықтан
ндіктен

ғандықтан
ті көргендіктен

ма бірінші сөз
лықлық
діклімсіз

C) Жұ нушылық
D) Талапсыздық

таншақE) Мақ
«Кердең не
A) «Же
B) «Он се
A) «Же
B) «Он се
C) «Жиыр
D) «Бі
E) «Бе
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Халықаралық зерттеулер форматындағы  
тапсырма үлгілері

1. Өлеңді мұқият оқып, төмендегі тапсырмаларды орында.

Біреуден біреу артылса, 
Өнер өлшеніп тартылса, 
Оқыған, білген – білген-ақ, 
Надан – надан-ақ сан қылса.

Оқыған білер әр сөзді, 
Надандай болмас ақ көзді. 
Надан жөндіге жөн келмей, 
Білер қайдағы шәргезді.

1) Өлең үзіндісі не туралы?
А) Өнерді таразыға тарту туралы
В) Жақсы адам туралы
С) Өнерлі туралы
D) Надан туралы

2) Үзінді идеясына сай нақыл сөз, мақалды тап:
А) Өнерлінің қолы алтын
В) Өнерпаз болсаң, арқалан
С) Өнерлі өрге жүзер
D) Ата өнері – балаға мұра

2. Мәтінді мұқият оқып, тапсырмаларды орында.
Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол 

киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек – дұрыс іс. Ләкин 
өз дәулетінен артық киінбек не киімі артық болмаса да, көңіліне 
қуат тұтып, тым айналдырмақ – кербездің ісі. 

Кербездің екі түрлі қылығы болады: бірі бет-пішінін, мұртын, 
мүшесін, жүрісін, қас-қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, 
қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін «айран ішерім» 
деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа, 
өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардағының ішін күйдіріп, 
өзінен кейінгілерге «әттең, дүние-ай, осылардың атындай ат 
мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен?!» – дейтұғын 
болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі – масқаралық, ақымақтық. Мұны 
адам бір ойламасын, егер де бір ойласа, қайта адам болмағы – қиын 
іс. «Кербез» дегенді осындай «кер», «кердең немеден безіңдер» 

Өлеңді мұқият оқып, төмендегі тапсырмаларды орында.

Надан – надан-ақ сан қылса.

Надандай болмас ақ көзді. 
Надан жөндіге жөн келмей, 
Білер қайдағы шәргезді.

Өнерді таразыға тарту туралы

Үзінді идеясына сай нақыл сөз, мақалды тап:Үзінді идеясына сай нақыл сөз, мақалды тап:
Өнерлінің қолы алтын
Өнерпаз болсаң, арқалан
Өнерлі өрге жүзер
Ата өнері – балаға мұра
Өнерлі өрге жүзер
Ата өнері – балаға мұра

Мәтінді мұқият оқып, тапсырмаларды орында.Мәтінді мұқият оқып, тапсырмаларды орында.
Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол 

киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек – дұрыс іс. Ләкин 
өз дәулетінен артық киінбек не киімі артық болмаса да, көңіліне 
қуат тұтып, тым айналдырмақ – кербездің ісі. қуат тұтып, тым айналдырмақ – кербездің ісі. 

Кербездің екі түрлі қылығы болады: бірі бет-пішінін, мұртын, 
мүшесін, жүрісін, қас-қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, 
қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін «айран ішерім» 
мүшесін, жүрісін, қас-қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, 
қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін «айран ішерім» 
деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа, 
өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардағының ішін күйдіріп, 
өзінен кейінгілерге «әттең, дүние-ай, осылардың атындай ат 
өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардағының ішін күйдіріп, 
өзінен кейінгілерге «әттең, дүние-ай, осылардың атындай ат 
мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен?!» – дейтұғын 
болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі – масқаралық, ақымақтық. Мұны болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі – масқаралық, ақымақтық. Мұны 
адам бір ойламасын, егер де бір ойласа, қайта адам болмағы – қиын 
іс. «Кербез» дегенді осындай «кер», «кердең немеден безіңдер» 
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деген сөзге ұқсатамын. Тегінде, адам баласы адам баласынан ақыл, 
ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен 
оздым ғой демектің бәрі де – ақымақтық. 

1) Берілген мақал-мәтелдердің қайсысы үзінді идеясына 
сәйкес келеді?
А) Адам көркі – шүберек.
В) Кісінің кісілігі,
 Киімінде емес, білімінде.
С) Тар киім – тозғақ.
D) Жамаулы киім де жаңбырға жарайды.

2) «Кербез» сөзінің «Он сегізінші қарасөздегі» мағынасы:
А) Кердең немеден безу
В) Сыпайы киіну
С) Кері безу
D) Сәнді киіну

3. Мәтінді мұқият оқып, тапсырмаларды орында.
Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады: біреуі – 

ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар – тәннің құмары, 
бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, 
қуат таппайды. Біреуі – білсем екен демеклік. Не көрсе, соған 
талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына 
салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай-
керней болса, дауысына ұмтылып, онан ержетіңкірегенде, ит үрсе 
де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, 
«ол немене?», «бұл немене?» деп, «ол неге үйтеді?» деп, «бұл 
неге бүйтеді?» деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, 
тыныштық көрмейді. Мұның бәрі – жан құмары, білсем екен, 
көрсем екен, үйренсем екен деген.

1) Сергіту жаттығуларын жасау ненің құмары? Ойыңды 
дәлелдеп жаз.

 ... құмары, себебі ... ... ... .
2) Ән тыңдау ненің құмарына жатады?
 ... құмары, себебі ... ... ... .
3) Жас бала анадан туғанда неге екі түрлі мінезбен туады?
Ересектердің естелігі бойынша бала кезіңдегі қылықтарыңды 

біліп ал. Өз балалық шағыңнан мысалдар келтіре отырып, сұраққа 
толық жауап жаз.

деген сөзге ұқсатамын. Тегінде, адам баласы адам баласынан ақыл, 
ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен 

Берілген мақал-мәтелдердің қайсысы үзінді идеясына 

Жамаулы киім де жаңбырға жарайды.
«Кербез» сөзінің «Он сегізінші қарасөздегі» мағынасы:

Мәтінді мұқият оқып, тапсырмаларды орында.
Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады: біреуі – 

ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар – тәннің құмары, 
бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, 
қуат таппайды. Біреуі – білсем екен демеклік. Не көрсе, соған қуат таппайды. Біреуі – білсем екен демеклік. Не көрсе, соған 
талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына 
салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай-
керней болса, дауысына ұмтылып, онан ержетіңкірегенде, ит үрсе 
салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай-
керней болса, дауысына ұмтылып, онан ержетіңкірегенде, ит үрсе 
де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, 
«ол немене?», «бұл немене?» деп, «ол неге үйтеді?» деп, «бұл «ол немене?», «бұл немене?» деп, «ол неге үйтеді?» деп, «бұл 
неге бүйтеді?» деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, неге бүйтеді?» деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, 
тыныштық көрмейді. Мұның бәрі – жан құмары, білсем екен, 
көрсем екен, үйренсем екен деген.

Сергіту жаттығуларын жасау ненің құмары? Ойыңды 
дәлелдеп жаз.
... құмары, себебі ... ... ... .
дәлелдеп жаз.
... құмары, себебі ... ... ... .
Ән тыңдау ненің құмарына жатады?
... құмары, себебі ... ... ... .
Жас бала анадан туғанда неге екі түрлі мінезбен туады?
... құмары, себебі ... ... ... .

3) Жас бала анадан туғанда неге екі түрлі мінезбен туады?
Ересектердің естелігі бойынша бала кезіңдегі қылықтарыңды 

біліп ал. Өз балалық шағыңнан мысалдар келтіре отырып, сұраққа біліп ал. Өз балалық шағыңнан мысалдар келтіре отырып, сұраққа 
толық жауап жаз.
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ІІІ	ТАРАУ

АБАЙ	−	
АҚЫЛ	ДЫҢ	
БОЙТҰ	МА	РЫ

До сым, сен осы та рау да:
• Абай дың шығармаларындағы тұл ға лық 

ке мел дік ту ра лы ой ла рын өмір лік ұс та ным 
тұр ғы сын да та ра зы лау ды;

• олар ды өз көз қа ра сың мен өмір лік ба ғыт-
та ры ңа не гіз ету ді үй ре не сің.

ТАРАУТАРАУ

ДЫҢДЫҢДЫҢ
МАБОЙТҰМАБОЙТҰ

сым, сен осы таДосым, сен осы та
• Абайдың шығармаларындағы тұл

кемел
тұр
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Бұлөлеңніңидеясықандайекен?Оқыпкөрейік.

	 «СЕН	БЕ	ЖҰРТ	ҚА,	ТҰР	СА	ДА	 
	 ҚАН	ША	МАҚ	ТАП»	ӨЛЕ	ҢІ

«Сен бе жұрт қа, тұр са да қан ша мақ-
тап» – Абайдың әр қай сы сы 4 тар мақ ты 3 
шу мақ тан тұ ра тын 11 бу ын ды қа ра өлең 
үл гі сін де жазылған өлеңі (1896 ж.).

Ақын ау ыл жас та ры ның аң ғал ды ғы 
мен аң қау лы ғын кө ріп, ой сал ғы сы кел-
ген. Шә кі рт те рі нің бі рі – Көк бай Жа на-
тай ұлы аң ғал ды ғы мен жа ла ға ұшы рап, 
ай дал ға лы жат қан же рі нен Абай ара ша 
тү сіп, алып қа ла ды. Көк бай со дан бас тап, 
25 жыл бойы ақын ның жа нын да бо ла ды. 
Ақын осын дай жас шә кі рт те рін, се рік-
те рін өмір ге де, өлең ге де, өнер ге де бау-
лы ған.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• өлеңдімәнерлеп(логи-
калықекпінменкідіріс
жасай)оқуарқылысөз,
сөзтіркестерініңлекси-
калық,образдықмәнін
ашып,мәтіндегіжұмсалу
мақсатынтүсіну;

• шығармадағыкөркемдік
құралдардыанықтау.

Өзіңесен
Еңбегіңесен

Тірек	сөздер

СуреттегіАбайдыңЖидебайдағымузей-үйі.https://e-history.kz/kz/video/
show/16576/сілтемесіарқылыақынмұраларыментереңіректаныс.

Суретпен	жұмыс

са да қанша маққа, тұрса да қан
сысы 4 тар

ынды қатын 11 бу
де жазылған өлеңі (1896 ж.).

ыл жастарының аң
ріп, ой салғын көріп, ой сал

нің бірі – Көк
ғымен жа

қан же
ғалды

лы жатқан же
сіп, алып қалады. Көк

25 жыл бойы ақын
Ақын осындай жас шә

ге де, өлеңрін өмірге де, өлең
лыған.

Жидебайдағы
арқылы
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Өле ңн ің идеясы – әр бір адам өз ақы лы на сүй еніп, адалдықпен 
ең бек етіп қа на мақ сат қа же те ала ды деген ойды түсіндіру. Әр бір 
адам өзін-өзі, от ба сын асы рау ға мін дет ті.

Сен бе жұрт қа, тұр са да қан ша мақ тап,
Әу ре ете ді іші не қу лық сақ тап.
Өзі ңе сен, өзің ді алып шы ғар,
Ең бе гің мен ақы лың екі жақ тап.

Ақын бі реу дің мақ та ға ны на елі гіп, дан дай сып ке ту ден ау лақ 
бо лу ке рек еке нін өси ет ете ді. Ақ кө ңіл, аң ғал адам сы рын біл-
мей тін жан ның қи тұр қы мі не зі не ал да нып қа ла ды.

Өзің ді сен гіш тік пен әу ре ет пе,
Құ мар паз боп мақ тан ды қу ып кет пе.
Жұрт пен бір ге өзің ді қо са ал да сып,
Сал пыл дап са ғым қу ған бой ыңа еп пе?

Мұн да ғы «са ғым» сө зі бе кер алы нып тұр ған жоқ. Са ғым – 
еш қа шан жет кіз бей тін елес. Ав тор «Сал пыл дап са ғым қу ған» 
деп, іс-әре кет ті елес те ту ар қы лы сө зі не оқыр ман ды оңай сен ді ріп 
отыр, яғ ни уа қы тын бос қа өт кіз бей, пай да лы іс ке жұм са ған жөн.

Қай ғы кел се қар сы тұр, құ лай бер ме,
Қы зық кел се, қы зық па, оң ғақ қа ер ме.
Жү ре гі ңе сүң гі де, тү бін көз де,
Со нан тап қан шын асыл, тас тай көр ме.

Жал пы өмір дің қуа ны шы мен қай-
ғы сы қо са жү ре ті ні ақи қат бол ған дық тан, 
қи ын дық кез дес се, мой ып, сы нып кет-
пей, қы зық қа да елі ріп бой ұрып кет пей, 
адам жұрт тың мақ тау сө зі не де ер мей, 
өзі не, өзі нің адал ең бе гі мен ақы лы на 
се нуі ке рек. «Жү ре гі ңе сүң гі» деп, үне мі 
бі лі мі мен ақы лы на сүй ену ке рек ті гін 
мең зей ді.

Құ	мар	паз	–қызық-
қыш,алданғыш

Оң	ғақ	–тұрақсыз,
опасыз

Сөзмаржан

Өлеңніңидеясынақандаймақал-мәтел,нақылсөздерсәйкескеледі?Неге?

Зертте

еніп, адалдықпен 
ды деген ойды түсіндіру. Әрбір 

дайсып кету
ғал адам сыңіл, аңғал адам сы

нып қа ды.

ре етпе,
ды қуып кет

са алда
ыңа еп пе?

ді қоса ал
ғым қуған бойыңа еп пе?

кер алынып тұр
тін елес. Автор «Сал

лы сөзілы сө
бей, пайқа өткізбей, пай

се қарсы тұр, құ
се, қызық

ғы келсе қар
зық келсе, қы

гіңе сүңгі де, тү
қан шын асыл, таснан тапқан шын асыл, тас

паз – қызық
алданғыш

тұрақсыз,

Сөзмаржан

алданғыш
ғақ – тұрақсыз,

опасыз

Өлеңнің
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		Білу

1. Ақын бұл өлең де не ту ра лы айт ты?
2. Адам кім ге се нуі ке рек?
3. Өзің кім ге се не сің?

Тү	сі	ну

1. Ақын не лік тен жұрт қа сен беу ке рек ті гін айт қан?
2. Абай не ге «Өзің ді сен гіш тік пен әу ре ет пе» дей ді?
3. Қай ғы кел се, неліктен қар сы тұ ру ке рек?

Қолдану

1. Жұп тық жұ мыс. Өлең ді кезекпен ло ги ка лық ек пін мен 
кі ді ріс жа сай оты рып, мә нер леп оқыңдар. Сөз, сөз тір-
кес те рі нің лек си ка лық, об раз дық мә нін ашып, мә тін де гі 
жұм са лу мақ са тын тү сін ді рің дер.

2. «Сен бе жұрт қа, тұр са да қан ша мақ тап» өле ңі нің маз-
мұ ны бой ын ша ашық жә не жабық сұ рақ тар құ рас тыр.

Ашық сұ рақ тар Жабық сұ рақ тар

Таалдау

1. Топ тық жұ мыс. «Дой бы» әді сі бой ын ша өлең ді тал даң-
дар. Ол үшін екі топ қа бө лі нің дер. Екі оқу шы дой бы 
тақ та сын да ғы тас тар ды сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып, 
жыл жы та ды. Үшін ші оқу шы олар дың жау ап та рын же-
тіс тік кри те рий ле рі бой ын ша ба ға лап, тек се реді.
1) Өлең нің идея сы мен маз мұ ны қан дай?
2) Қай сөз дер та қы рып маз мұ нын ай қын дай ды?
3) Ақын  адам ның қан дай қы лық та рын си пат тап көр се те ді?
4) Өлең нің со ңын да ақын қан дай бай лам ға кел ді?
5) Ав тор не іс теу ге кеңес берді?
6) Өлең нің қай жол да ры ерек ше әсер ет ті?

2. Шы ғар ма да ғы көр кем дік құ рал дар ды анық тап, олардың 
қызметін талда.

Жинақтау

«Сен бе жұрт қа, тұр са да қан ша мақ тап» өле ңін «Жиыр ма 
бі рін ші» жә не «Же тін ші қа ра сөз де рі мен» бай ла ныс ты рып, 
салыстырмалы эс се жаз.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

қан?
ді?пе» дей

рек?

Қолдану

ді кезекпен ло калық ек
леп оқыңдар. Сөз, сөз тір

нін ашып, мәдық мәнін ашып, мә
дер.
ша мақ

не жабық сұ
са да қанша мақ

не жабық сұ

мыс. «Дойбы» әді
қа бө

мыс. «Дой
дар. Ол үшін екі топқа бө

ғы тастарды сұ
ды. Үшінші оқуды. Үшін

рийлетерий
нің идеясы мен маз

Қай сөздер та
 адамның қанАқын адам

Өлеңнің со
тор не іс

нің қай жол
Ав

6) Өлең
Шығарма
қызметін талда.қызметін талда.

«Сен
бірін
салыстырмалы эс
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Бағалау

Өзім шіл дік пен се нім ді лік тің ай ыр ма шы лы ғы не де?

Сенімділіктабысқажетугедегенқұлшыныстыарттырады,бойға
қуатбереді,әбденайқындалғанәмірберугенемесежекеіс-қимылға
шақырады,яғнидереуәрекетжасауғаитермелейді.

БауыржанМомышұлы

Өгіздіөргесалма–қанатыңталар,
Наданғакөзіңдісалма–сағыңсынар.
Досыңаөтірікайтпа–сеніміңкетер,
Дұшпанғасырыңдыайтпа–түбіңежетер.

Төлеби

Абай	пе	да	го	ги	ка	сы–тәрбиелеуілімініңәрітереңі,әрітұнығы.
Олбірнешебаулудантұрады:елдікке,ерлікке,отаншылдыққабаулу;
кісілігі мол кісі болдыру, адамшылыққа баулу; имандылыққа баулу;
өнер,білім-ғылымғабаулу;өміргедайындау,еңбеккебаулу.

https://bilimdinews.kz/

«Басұстаз»дегентақырыптаойтолғаужаз.

ЫсқақовӘ.Абайдыңөміржолы //Жүрегіңнің түбіне тереңбой-
ла.–Алматы:Жазушы,1995.

Бағалау

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Бұлөлеңненнетәлімалдың?Сенімқалайпайдаболады?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

де?

арттырады, бойға
іс-қимылғанемесе жеке

итермелейді.
Бауыржан Момышұлы

жетер.

тәрбиелеутәрбиелеу
елдікке,тұрады: елдікке,

болдыру, адамшылыққа
баулу; өміргебаулу;

ұстаз» деген тақырыпта

үйрен

Бұл өлеңнен

Хакімнен

Кітап

Ысқақов
ла.
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Адамөзжолынқалайтабады?Қандайболуыкерек?

	 «ӘСЕМ	ПАЗ	БОЛ	МА	ӘР	НЕ	ГЕ»	 
	 ӨЛЕ	ҢІ

Абай дың «Әсем паз бол ма әр не ге» 
өле ңі – өте ке ңі нен та рал ған шы ғар ма ла-
ры ның бі рі.

Әсем паз бол ма әр не ге,
Өнер паз бол саң, ар қа лан.
Сен де – бір кір піш, дү ние ге
Ке ті гін тап та, бар қа лан!
Өлең нің осы төрт жо лы қа зақ хал-

қы ның ұр пақ тәр бие сін де гі бағ дар ламасы 
се кіл ді.

Хакім өз шығармаларын да ж� рек ті� 
маңызын кө те ріп ма дақ тайды.  Ж� рек ті 
адам зат ба ла сы ның бой ын да ұя ла йтын 
ең асыл қа си ет тер: мейі рім, ра хым, әді-
лет, шаф хат, ар-�ят ата луы ның қай нар 
кө зі, құт ты ме ке ні ре тін де қа рау ымен де 
да ра ла на ды. Осы се беп тен де өзі нің адам-
гер ші лік не ме се то лық адам ха қын да ғы 
не гіз гі ой бай лам да рын, өнер ті лі мен 
же ліс ті де жүй елі түр де үз дік сіз уа ғыз дап, 
тың дау шы ла ры ның са на сы на шым-
шым дап сің ді ре бе ру ді мақ сат тұт қан. 

«Әсем паз бол ма әр не ге» дей тін өле ңі нің бас ты идея лық маз-
мұ нында ұлы ақын ның зор адам гер ші лік мұ рат та ры ның ті ке лей 
кө рі ні сін өте ұтым ды об раз ды бе ре ал ған.

Қайрат пен ақыл жол та бар,
Қаш қан ға да қу ған ға,
Әді лет, шаф хат кім де бар,
Сол жа ра сар ту ған ға, –

де ген де гі әді лет, шаф хат сөз де рі ж� рек ті� ба ла ма сы ре тін де 
бе рі ліп тұр. Осы та ны мын аны ғы рақ әрі тү сі нік ті рек бол сын 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• мәтіндердіинтона-
цияныңқұрамдасбөлік-
терінсақтайотырыпоқу;

• лирикалықшығарма-
лардыкомпозициялық
құрылымынаталдау;

• шығармаобраздарын
ұлттықсипаттың
ашылуытұрғысынан
бағалау.

Әсемпаз
Өнерпаз

Тірек	сөздер

Ақынның«Алдың–
жалын,артың–мұз,
бараредіңқайжаққа?»
дегенсұрағынақалай
жауапберередің?

Зертте

ма әрпаз болма әр
ралған шы

ма әрнеге,
саң, арқа

Сен де – бір кірпіш, дү
гін тап та, бар қа
нің осы төрт жо

гін тап та, бар қа
нің осы төрт жо

пақ тәрбие

Хакім өз шығармаларын
маңызын көтемаңызын кө

зат балаадамзат ба
ең асыл қа
лет, шаф

зі, құт
лет, шаф
көзі, құт
да ла
гершігер
не
же

паз болма әр
нында ұлы ақын

сін өте ұтым
нында ұлы ақын

сін өте ұтым

дегендегі 
беріліп тұр. Осы та
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де ген дей, қа зақ қау ымы ның әлеу мет тік тұр мы сы нан нақ ты   мы сал 
кел ті ре оты рып, та ны ту ға ұм тыл ған:

Ал дың ғы екеу соң ғы сыз
Бі те қал са қа зақ қа,
Ал дың – жа лын, ар тың – мұз,
Ба рар едің қай жақ қа? –

де у арқылы ал дың ғы екеу дің – ақыл мен қай рат тың соң ғы сыз, 
яғ ни әді лет, шаф хат сыз қа зақ тың бой ына бі те қал ған қа си ет тер 
бо ла қал са, ол нәр сіз, дәм сіз, адам шы лық си пат тан құ ра ла қан 
қал ды рар еді дейді. 

Абай ақыл мен қай рат еке уі әді лет, шаф хат қа, яғ ни жү рек ке 
сүй ен бе се, оның ыр қы нан тыс әре кет ет се, ол із гі лік тен, жақ сы-
лық тан ал шақ тап, адам шы лық тың асыл мұ рат та ры на қыз мет 
етуі екі талай де ген ді ұсы нып отыр. Осы ой дың не гі зі оның бірнеше 
шы ғар ма сын да бас ты орын ал ған. 

Хакім жастарға жүрегіңе сүйенбесең, «алдың – жалын, 
артың – мұз» болып, барар жерің болмай қалады дейді.

Ақынның жастарды білім алуға, адамгершілікке үндеген 
өсиеттері шығыстың атақты ғұламалары Әлішер Науаи, 
Ғұламаһи Дауани, әл-Фараби және орыстың алдыңғы қатарлы 
ойшылдарының идеяларымен сабақтасады. Оның ақыл-кеңестері 
тек қазақтарға ғана емес, барлық жанға үлгі:

Пай да ны көр сең, бас ұрып,
Мақ тан ды із деп, қай ғы ал ма.
Мі нің ді ұр лап жа сы рып,
Май дан ға түс пей, бәй ге ал ма.

Өзің де бар мен көз ге ұрып,
Ар ты лам де ме өз ге ден.
Күн дес ті гін қоз ды рып,
Азап қа қал ма ез бе ден, –

деп, ақын бар шы нын жай ып сал ған. Жұрт тың «күн дес ті гін» қоз-
дыр ған ша, «ақы рын жү ріп, анық бас саң», ең бе гің еш бол май ды. 
Бар біл ге нің ді ұр пақ қа үй рет де ген өси ет ай та ды:

Ақы рын жү ріп, анық бас,
Ең бе гің кет пес да ла ға.
Ұс таз дық қыл ған жа лық пас
Үй ре ту ден ба ла ға.

сал 

тың соң
ған қа

раттың соң
те қалған қа

лық сипаттан құ

лет, шафхатқа, яғ
се, ол ізгі

тың асыл мұрат
нып отыр. Осы ойдың не

Хакім жастарға жүрегіңе сүйенбесең, «алдыңХакім жастарға жүрегіңе сүйенбесең, «алдың
– мұз» болып, барар жерің болмай қалады дейді.

Ақынның жастарды білім алуға, адамгершілікке үндеген 
өсиеттері шығыстың атақты ғұламалары Әлішер Науаи, 
Ғұламаһи Дауани, әл-Фараби және орыстың алдыңғы қатарлы Ғұламаһи Дауани, әл-Фараби және орыстың алдыңғы қатарлы 
ойшылдарының идеяларымен сабақтасады. Оның ақыл-кеңестері ойшылдарының идеяларымен сабақтасады. Оның ақыл-кеңестері 
тек қазақтарға ғана емес, барлық жанға үлгі:

ны көрПайданы көр
Мақтанды із

ніңді ұрнің
МайданМай

Өзіңде бар
Ар
Күн

деп, ақын бар шыдеп, ақын бар шы
ғанша, «ақы

Бар білгеніңді ұрБар біл
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Сол се беп ті ақын «әр не ге әсем паз бол май, ақы рын жү ріп, анық 
бас саң, дү ние нің ке ті гі не кір піш бо лып қа лан саң», біл ге нің ді 
ұр па ғы ңа үй рет сең, өмір дің мә ні сі сол деп үн дей ді. «Әсем паз 
бол ма әр не ге...» – Абай дың 1894 жы лы жаз ған өле ңі. Әр қай сы сы 
4 тар мақ ты 6 шу мақ тан тұ ра ды. Өлең 7, 8 бу ын ды ша лыс ұй қас 
үл гі сін де жа зыл ған. Өлең маз мұ ны қа зақ хал қы ның ұғым-тү сі-
нік те рі мен, дәс түр лі дү ни ета ны мымен ты ғыз бай ла ныс ты.

		Білу

1. Ав тор өлең ді кім дер ге ар нап жаз ды?
2. Өлең нің бас ты идея сы қан дай?
3. Әсем паз де ген кім?

Тү	сі	ну

1. Ақын не се беп ті «Сен  де бір кір піш дү ние ге, ке ті гін тап 
та, бар қа лан» де ді?

2. Не лік тен «Май дан ға түс пей, бәй ге ал мау» керек?

Культ	–	бұлжерде:ерекшеқұрметкеие
Шафхат–	аяу,рақымету
Гуманистік	–	адамгершіліктұрғыда

Сөзмаржан

QR-codарқылыберілгенматериалдытыңдап,Абайескерткішініңерек-
шелігінбіл.

Суретпен	жұмыс

Білу

Түсіну

ріп, анық 
геніңді 

паз «Әсем
ңі. Әрқайсысы 

лыс ұйқас 
ның ұғым-түның ұғым-тү

нысты.

ескерткішінің

ерекшежерде: ерекше
рақым ету

адамгершілік

тор өлеңАвтор өлең
Өлеңнің бас
Әсемпаз де3.

1. Ақын не се
та, бар қа

2.
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3. Абай өлең де рі нің кей бір сөз де рі мен сөз тіркестері не лік-
тен афо ри зм ге ай на лып кет кен?

Қолдану

1. Өлеңді интонацияның құрамдас бөліктерін сақтай оты-
рып оқы. Өлең ті лі ту ра лы «FILA» кес те сін тол ты р.

 F (Facts) Де рек – өлең нің ше бер ті лін көр се те тін де рек тер 
жи нау;

 I (Ideas) Пі кір – өлең де гі ме та фо ра лар ту ра лы өз ің нің ой-
пі кір ің;

 L (Learning issues) Сұ рақ – ақын ның ой ын аша тын сұ рақ-
тар;

 A (Action) Іс-әре кет – ақын ның өлең де гі қол дан ған тә сі лі.
2. Өлең маз мұ ны бой ын ша тү сі нгенің ді ті рек сыз ба ар қы лы 

көр се тіп, маз мұн дап бер.

Таалдау

1. Жұп тық жұ мыс. «Тал дап бі лу» әді сі бой ын ша өлең жол-
да рын дау ыс тап оқыңдар. Өлең ге қыс қа ша си пат та ма 
бе ре оты рып, кес те ні тол ты рың дар.

 Тал қы лау шы
Өлең нің та қы ры бын, идея сын, ма ғы на сын 
ай та ды.

 Бел гі леу ші
Өлең маз мұ ны бой ын ша сұ рақ тар дай ын-
дай ды.

 Бай ла ныс ты ру шы 
Өлең нің ма ғы на сын өмір мен бай ла ныс ты-
ра ды.

 Топ ше ше ні Өлең нің маз мұ ны на сәй кес өз ой ын ай та ды.

Қоры тын ды лау шы Өлең нің құн ды лы ғын айт ып, ба ға бе ре ді.

2. Топ тық жұ мыс. «Ше ринг» әді сі ар қы лы шең бер бойы мен 
оты рып, жүр гі зу ші бас тап, ке зек пен өлең де гі ав тор лық 
идея ның өмір шын ды ғы мен бай ла ны сын тал даң дар.

3. Өлеңнің композициялық құрылымына талдау жаса.

Жинақтау

Өлең идея сын ма қал-мә тел мен түй ін деп жа зың дар.

Бағалау

Абай дың бұл өле ңі нде шығарма образдары ұлттық си-
патта ашылған ба? Бағаңды бер. 

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау

лік-

Өлеңді интонацияның құрамдас бөліктерін сақтай оты
р.

Қолдану

сін толтыр.
тетін дерек

лы өзлар туралы өз

ын ашаның ой

ның өлеңдегі қол
ді тінгеніңді тірек сыз

дап білу» әді
тап оқыңдар. Өлең

ні толтырың

нің танің таӨлеңнің та
айтады.
Өлең маз

ды.дай

рушы
Өлең
ра
ӨлеңТоп шеше

лаушы

тық жұмыс. «Шетық жұ
рып, жүр
ның өмір шын

Өлеңнің композициялық құрылымына талдау жаса.
идея
Өлеңнің композициялық құрылымына талдау жаса.

Өлең идея
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Әсем	паз–жекеадамныңсәнқойлығын,әуесқойлығынбілдіретін
сөз.Әсемпазадамсыртқысән-салтанатқаәуестеніп,сұлулықтыңішкі
болмысынамәнбермеуіменерекшеленеді.Әсемдіктіңішкідүниесін
емес,сыртқыпішінінғанабағалайтынадамдардыңәдеттекөрсеқы-
зарлыққа,мінсізүлгіге,формағақұмарлығыбасымболады.

Әсемпаздықтыңмәні қоғамға байланысты өзгеріп отырады.Бір
кездеріқазақортасысал-серілердідеәсемпаздепатаған.

Қазақтыңэтнографиялықкатегориялар,
ұғымдарменатауларыныңдәстүрліжүйесі.Энциклопедия

Пси	хо	ло	гия	лық	 па	рал	ле	лизм – адамның көңіл күйін табиғат
құбылыстарыменсалыстыранегіздеу.Бұлтәсіл–Абайғатәнжайт.
Образдың мінез-құлқын, ішкі жан дүниесін, рухани әлемін және ол
тіршілікететінортаментартыстабиғатынашудақызметатқарады.

Қазақәдебиеті.Анықтамалық

ТақырыптуралыАбайатаңменсөйлесіпотырғаныңдыелестетіп,
көңілкүйіңдіоғанбаяндапжазыпкөр.

1. Абайтілісөздігі.Алматы:Ғылым,1968.
2. Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атаула-

рыныңдәстүрліжүйесі.Энциклопедия.–Алматы:DPS,2011.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Қандай мамандықтың иесі болғың келеді? Неге икемің бар?
Қазірденбастапосыбағыттаізденебер.

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

білдіретін
ішкісұлулықтың ішкі

дүниесін
көрсеқы-

болады.
отырады. Бір

категориялар,
атаған.

этнографиялық категориялар,
жүйесі. Энциклопедия

адамның көңіл
тәсіл
рухани

Бұл
дүниесін, рухани

табиғатын ашуда
Қазақ әдебиеті.

атаңменАбай атаңмен
баяндап жазып

мамандықтың
осы бағыттабастап

бұлағы

Абай тілі сөздігі.
Қазақтың

Кітап білім бұлағы

Абай
2. Қазақтың

рының
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Қалайақылдыадамболамыз? 

	 ОН	БЕ	СІН	ШІ	ҚА	РА	СӨЗ

Абай дың да ныш пан ды ғы сон да – ол 
қо ғам да муы ның қай шы лы ғын тү сін-
ді ріп қа на қой ған жоқ, одан шы ғу дың 
жо лын нұс қа ды. Осы ар қы лы тек қа зақ 
қа на емес, бү кіл адам зат ба ла сы құ лақ 
аса тын дай ақыл айт ып, адам ға тән өмір 
сү ру қа ғи да ла рын үй рет ті. Адам ды екі ге 
жа ра тын бір-бі рі не қа ра ма-қар сы «Адам 
емес» жә не «Адам си яқ ты адам» де ген 
ұғым дар дың мән-ма ғы на сын ашып бер ді.

Бұл жол да Абай ғы лым, бі лім, өнер 
та қы ры бы на ерек ше ден қой ып, шы ғар-
ма ла ры ның не гіз гі ар қауы на ай нал-
дыр ды. Оның «Ғы лым тап пай, мақ-
тан ба», «Жа сым да ғы лым бар деп 
ес кер ме дім», «Ин тер нат та оқып жүр» 
си яқ ты өлең де рі мен «Се гі зін ші», «Он 
же тін ші», «Жиыр ма бе сін ші», «Отыз 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• шығармаданқажетті
дәйектердіжинау,негізгі
ойтүйіндерінанықтау;

• қарасөздердіидеялық
бөліктергебөлу;

• шығармаобраздарын
ұлттықсипаттың
ашылуытұрғысынан
бағалау.

Ақылдыкісі
Естікісі
Есепалу

Тірек	сөздер

Ақынтағықайшығармасындаақылдылықтуралысөзқозғайды?Интер-
неттеніздеп,олардағыортақойдыдәптеріңежаз.

Суретпен	жұмыс

ғы сон
ғын тү

панды
ның қайшылығын тү

ған жоқ, одан шы
ды. Осы арқылы тек қады. Осы ар
кіл адамзат ба

дай ақыл айтып, адам
рын үйларын үйрет

тын бір-біріне қа
не «Адам си

дың мән-ма
не «Адам си

дың мән-ма
Бұл жолда Абай ғы

на ерек
рының не

ды. Оның «Ғыды. Оның «Ғы
ба», «Жатанба», «Жа

ескермедім», «Ин
сияқты өлең

тінші», «Жиыр
си
жетін

шығармасында
олардағы ортақ

жұмыс
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екін ші қа ра сөз де рін де» т.б. шығармаларында ғы лым, бі лім та қы-
ры бын адам гер ші лік, иман ды лық, адал дық, па ра сат ты лық, 
ең бек қор лық, қа йырым ды лық ой ла ры мен ұш тас тыр ды.

Абай дың ғы лым, бі лім, өнер та қы ры бы на ар нал ған шы ғар ма-
ла ры ту ра лы айт қан да, ең ал ды мен, «Өзің нен өзің есеп ал!» де ген 
сө зін үне мі ес те ұс тау ке рек. Мы са лы, «Он бе сін ші қа ра сө з де» 
Абай адам ның өзін-өзі тәр бие леуі, жақ сы-жа ман нәр се нің пар-
қын пай ым дауы, адам ның өмі рі ту ра лы, өза ра қа рым-қа ты нас 
мә де ние ті, ақыл ды жә не ақыл сыз кі сі нің пар қы, өмір ге қы зы ғу-
шы лық, мас тық, есер лік си яқ ты ұғым-тү сі нік тер ді ба ға лай ке ле: 
«Кү нін де бір мәр те, бол ма са жұ ма сын да бір, ең бол ма са, ай ын да 
бір өзің нен өзің есеп ал!», – дей ді.

1893 жы лы жа зыл ған Абай дың осы «Он бе сін ші қа ра сө зін» 
то лық оқиық.

«Ақыл ды кі сі мен ақыл сыз кі сі нің, ме нің бі луім ше, бір бел гі лі 
пар қын көр дім.

Әуелі – ол пен де адам бо лып жа ра тыл ған соң, дү ние де еш бір 
нәр се ні қы зық көр мей жү ре ал май ды. Сол қы зық ты нәр се сін 
із де ген ке зі өмі рі нің ең қы зық ты уа қы ты бо лып ой ын да қа ла ды. 
Сон да ес ті адам орын ды іс ке қы зы ғып, құ мар ла нып із дей ді екен-
да ғы, кү нін де айт са – құ лақ, ой ла са – кө ңіл сүй сін ген дей бо ла ды 
екен. Оған бұл өт кен өмір дің өкі ні ші де жоқ бо ла ды екен.

Екін ші – есер кі сі ор нын тап пай, не бол са сол бір ба ян сыз, 
ба ға сыз нәр се ге қы зы ғып, құ мар бо лып, өмі рі нің қы зық ты, қым-
бат ты ша ғын ит қор лық пен өт кі зіп ала ды екен-да ғы, кү нін де өкін-
ге ні пай да бол май ды екен. Жас тық та бұл қы зық тан соң жә не бір 
қы зық тау ып ала тын кі сім сіп, жас ты ғы тоз бас тай, буы ны бо са-
мас тай кө ріп жү ріп, бі рер қы зық ты қу ған да-ақ мой ны қа тып, 
буы ны құ рып, екін ші талап қа қай рат қы лу ға жа ра май қа ла ды 
екен.

Үшін ші – әр бір нәр се ге қы зық пақ тық. 
Ол өзі бой ға құ мар лық пай да қы ла тын 
нәр се екен. Әр бір құ мар лық өзі не бір дерт 
бо ла ды екен, әр түр лі құ мар бол ған нәр-
се ге жет кен де, яки әне-мі не, же тер-
жет пес бо лып жүр ген де, бір түр лі мас тық 
пай да бо ла ды екен.

Әр бір мас тық бой дан оғат ты көп 
шы ға рып, ақыл дың кө зін бай лап, 
тө ңі рек те гі қа рау шы лар дың кө зін 
ашып, «ана ны-мы на ны» де гі зіп, бой ды 

Қандайбелгілітұл-
ғаларөзіне-өзіесеп
беріп,күнделікжазған?

Зертте

Пар	қы	–бұлжерде:
"түрі"дегенмағынада

Оғат	–оғаш,ерсі

Сөзмаржан

қы-
тылық, 

ған шығарма
нен өзің есеп ал!» деген 

сөзші қара
ман нәрсенің пар

рым-қа
ге қы

ра қарым-қа
қы, өмірге қы
терді бағалай ке

да бір, ең болмада бір, ең бол

дың осы «Он бесінші қа

нің, менің білуім

ған соң, дүлып жаратылған соң, дү
майды. Сол қы

ты бо
зығып, құ

са – көлақ, ойласа – кө
ші де жоқ бодің өкіні

сі орнын таппай, не бол
ғып, құмар бо

кізіп ала
ғып, құ

лықпен өткі
ды екен. Жас
тын кісімсіп, жастын кісім
ріп, бірер қыріп, бі

рып, екінші талап

белгілі тұл
есеп
жазған?

Зертте

белгілі
өзіне-өзі есеп
күнделік жазған?

Сөзмаржан

Парқы
деген

Сөзмаржан

"түрі" деген
Оғат
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сы на та тұ ғын нәр се екен. Сол уа қыт та ес ті кі сі үл кен есі шық пай, 
ақыл ды қол дан жі бер мей, бой ын сы нат пай жү ріп, із де не ді екен. 
Есер кі сі ер-то қы мын тас тап, бөр кі тү сіп қа лып, ете гі аты ның құй-
ры ғын жау ып ке тіп, екі кө зі ас пан да, жын ды кі сі ше ша ба бе ру ді 
бі ле ді екен, со ны көр дім.

Егер де ес ті кі сі лер дің қа та рын да бол ғың кел се, кү нін де бір 
мәр те, бол ма са жұ ма сын да бір, ең бол ма са, ай ын да бір өзің нен өзің 
есеп ал! Сол ал дың ғы есеп ал ған нан бер гі өмі рің ді қа лай өт кіз дің 
екен, не бі лім ге, не ахи рет ке, не дү ние ге жа рам ды, кү нін де өзің 
өкін бес тей қы лық пен өт кі зіп пі сің? Жоқ, бол ма са, не қы лып 
өт кіз ге нің ді өзің де біл мей қа лып пы сың?», – дей ді.

Да на ұс таз дың бұл айт қан сөз де рін тү сі ніп, өмір лік бағ дар ла ма 
ре тін де ұс тан ған адам ең бек қор, адал, бі лім ді, мейі рім ді бо ла ды.

		Білу

1. Абай кі сі лер ді қа лай бө ле ді?
2. Есер де ген қан дай адам?
3. Ес ті кі сі қан дай бо ла ды екен?

Тү	сі	ну

1. Не се беп ті ав тор кі сі лер ді бө ле ді?
2. Не лік тен ес ті кі сі де өкі ніш аз бол ады?
3. Адам ның өз-өзі нен есеп алуы не үшін қа жет?

Қолдану

1. Қа ра сөз ді идея лық бө лік тер ге бөліп оқы.
2. «Ақыл ды», «ақыл сыз» сөз де рі нің си но ним де рін жаз.

Таалдау

1. Ақыл ды кі сі мен ақыл сыз кі сі нің Абай айт қан си па тын 
Венн диаг рам ма сын да тал дап, са лыс тыр.

2. Топ тық жұ мыс. «Он бе сін ші сөз ді» оқып, «Рөл де гі оқу-
шы лар» әді сі мен тал даң дар.

 1-�а дам: топ мү ше ле рін рет тең дер.
 Ба ян дау шы – қа ра сөз дің та қы ры бына, идея сы на тал дау 

жа сай ды.
 Сөз тап қыш – қа ра сөз де кез дес кен зат есім дер ге тү сі нік 

бе ре ді.
 Бей не леу ші-су рет ші – қа ра сөз дің маз мұ ны бой ын ша су-

рет тер са ла ды.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

пай, 
ді екен. 

ның құй-
ді 

гі атының құй
ше шаба беру

нінде бір се, кү
да бір өзіңнен өзің 
ді қалай өт
ды, күнін

ріңді қа
рамды, кү

сің? Жоқ, болмаса, не қы
сың?», – дейді.сың?», – дей

ніп, өмір
лімді, мейі

лай бөледі?
дай адам?

ды екен?

лерді бөтор кісілер
ті кісіде өкі

ның өз-өзінен есеп алуы не үшін қаның өз-өзі

ді идеялық бөді идея
ды», «ақыл«Ақылды», «ақыл

ды кісі мен ақылАқылды кі
Венн диаграм

тық жұ
лар» әді

Топ
шылар» әді
1-�адам:
Баяндау
жасай

бе
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 Дә не кер – қа ра сөз дің мә ті нін қа зір гі өмір мен ұш тас ты-
ра ды.

 2-�а дам: бе ріл ген тап сыр ма лар ды топ ішін де тал қы лаң дар.
 3-�а дам: тал қы лан ған тап сыр ма лар дан та ныс ты ры лым 

жа сап, қор ғаң дар.

Жинақтау

1. «Он бе сін ші қа ра сөз ден» қа жет ті дәй ек тер ді жи нап, 
не гіз гі ой тү йін де рді анық тап, презентация жаса.

2. ХХІ ға сыр да ғы бі лім ді кі сі нің си па тын жаз.

Бағалау

1. Жұп тық жұ мыс. Шы ғар ма об раз да рын ұлт тық си пат тың 
ашы луы тұр ғы сы нан мысал келтіре отырып ба ға лаң дар.

2. Бір ап та да не іс те генің ту ра лы өз-өзі ңе есеп бе ріп, дәп те-
р і ңе жа зып, нә ти же сін ақын пі кі рі мен са лыс ты р. Ақын-
ның пі кі рі мен ке лі се сің бе? Өз өмір ің де кім ді бі лім ді, 
кім ді талап ты са най сың ? Талап та рың мен қа ре кет те рі ңе 
кө ңіл ің то ла ма?

 Дүйсенбі

 Сейсенбі

 Сәрсенбі 

 Бейсенбі 

Жұма

Сенбі

Жексенбі

Абайдыңшығармалары–ХІХғасырдыңекіншіжартысындаөмір
сүрген қазақ қоғамының, қазақортасыныңәлеуметтікақиқаты,бей-
несі.Өмірдегібарлықзұлымдықатаулыныңнегізгісебебіжалқаулық,
надандық,өсекшілдік,парақорлықт.б.келеңсіздіктерекенінбілгенол,
халықтыкүнделіктіөмірдекездесетінжағымсызәдеттерменкүресу-
гешақырады.Өззаманыныңтеңсіздіккенегізделгеніндекөребілген
ақынсаналыөміріндежұртынмәдениеткөшінеілестіругеұмтылды,

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

ты-

дар.қылаң
ты лым 

терді жи

Жинақтау

ті дәйектер
тап, презентация жаса.

тын жаз.

Бағалау

рын ұлттық си
нан мысал келтіре отырып ба

Бағалау

нан мысал келтіре отырып ба
лы өз-өзіңе есеп бе

рімен са
сің бе? Өз өмір

сін ақын пі рі
сің бе? Өз өмір

? Талаптарың мен қа

Сенбі

Жексенбі

шығармалары

маржан

Абайдың шығармалары
сүрген қазақ қоғамының,

Өмірдегі
надандық, өсекшілдік,
несі. Өмірдегі
надандық,
халықты

шақырады.
ақын саналы
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жосықсыздықтарынтүзетуменболды.Малбағудыңтөңірегіненаспа-
ған,ұрлық,барымта,руаралықтартыстаржайлаған,отарлауәкімші-
лігі құлға айналдырған, күйкі тірлікпен ғана күнін өткізген елін ояту
үшін көзі көрген кемшілігін,атқамінерлерментүйсіксіз замандаста-
рынсынайды.

https://bilimdinews.kz/

Тол	ғау	 – сюжетсіз жанр. Толғауда терең азаматтық әуен, ірі
қоғамдық, әлеуметтік, саясифилософиялық тақырып ерекше орын
алады. Негізгі бейнелеу тәсілі – дидактика, яғни білім беру, оқыту,
тәрбиелеутеориясы.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

«Онбесіншіқарасөзге»тәрбиелеутеориясыарқауболған.Автор
тереңнентолғанып,жастарғаестікісіболужөніненкеңесбереді.

Қазақәдебиеті.Анықтамалық

Ақынстилімен«Естіоқушықандайболукерек?»дегентақырыпта
толғаныпкөр.

Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы:
«АрунаLtd.»ЖШС,2010.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Қандайіскеқызығасың?Оныңөзіңепайдасыбарма?Болашақта
неменайналысқыңкеледі?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

әкімші-
оятуелін

замандаста

https://bilimdinews.kz/https://bilimdinews.kz/

азаматтықтерең азаматтық
тақырып
яғни білім

Әдебиеттану терминдерінің

теориясытәрбиелеу теориясы
кісі болу жөнінен

Қазақ

оқушы қандай«Есті оқушы

іске қызығасың?
айналысқың келеді?

үйрен

айналысқың

бұлағы

Қазақ әдебиеті.
Ltd.»

Кітап – білім бұлағы

«Аруна
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Ақын«естілік»тақырыбынабірнешешығармасынарнаған.

	 ОН	ТО	ҒЫ	ЗЫН	ШЫ	 
	 ҚА	РА	СӨЗ

«Он то ғы зын шы қа ра сө зді» Абай 
1893 жы лы 48 жа сын да жаз ған. Осы 
ең бе гін де ол: «Адам ата-ана дан ту ған да 
ес ті бол май ды: ес тіп, кө ріп, ұс тап, та тып 
ес кер се, дү ние де гі жақ сы, жа ман ды 
та ни ды-да ғы, сон дай дан біл ге ні, көр ге ні 
көп бол ған адам бі лім ді бо ла ды. Ес ті-
лер дің айт қан сөз де рін ес ке ріп жүр ген 
кі сі өзі де ес ті бо ла ды», – де ген. Бұл қа ра-
сөз дің мән-ма ғы на сы те рең. Абай та ну шы 
ға лым Ға ри фол ла Есім: «Абай шы ғар ма-
ла рын бір рет қа на оқып қой мақ тү гі лі, 
тіп тен оның шы ғар ма ла рын жат тап алу 
да аз, мә се ле, оны тү сі ну де. Абай адам 
са на сы ке мел де ніп, то лыс қан сай ын тү сі-
нік ті бо ла бас тай ды. Әр ұр пақ Абай дан өз 
тү сі ні гін та ба ды…», – де ген екен.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• шығармаларғаортақ
негізгіойқазығын
анықтау,ой-толғам-
дарды(ментальдікарта,
кластерде)жинақтау;

• шығармадакөтерілген
мәселеніңәлеуметтік
рөлітуралысынихабар-
ламажасау.

Жақсы-жамандытану
Естілік

Тірек	сөздер

Суреттегісәбигесипаттамабер.QR-codарқылыберілгенматериалды
тыңда.«Болатынбалаалысқақарайды»дегенмақалды«Онтоғызыншы
қарасөзбен»байланыстатүсіндір.

Суретпен	жұмыс

зді» Абай шы қарасөзді» Абай 
сында жазған. Осы 

де ол: «Адам ата-анадан туде ол: «Адам ата-ана
тіп, көріп, ұс
гі жақсы, жа

дан білғы, сондайдан біл
ған адам білім

қан сөзде
ды», – де

қан сөз
сі өзі де есті болады», – де

дің мән-мағынасы те
фолла Есім: «Абай шы

рын бір рет қа
тен оның шытен оның шы

селе, оны түда аз, мә
санасы кемел
нікті бола бас

гін та
нік
түсіні

бер.сипаттама
алысқа

сипаттама
бала алысқа

байланыста түсіндір.
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Де мек, әр бір ата-ана ба ла сын ту ға ны нан бас тап, дұрыс тәр бие 
бе ру ге ти іс. Ба ла дү ние ге кел ген нен кей ін оған ел дің бо ла шақ аза-
ма ты ре тін де қа рап, ал ды мен мейі рім ді лік ке баули бас тауы қа жет. 
От ба сын да адам гер ші лік, та ту лық, бір лік ті қа лып тас ты рып, 
ба ла ға жы лы қа рым-қа ты нас ты се зі ну ге жағ дай жа сау ға, оның 
қау іп сіз ді гін қам та ма сыз ету ге мін дет ті. Ба ла ны бе ті нен қақ пай, 
шек тен тыс ер ке қы лу да дұ рыс емес. Есін біл мей тін ба ла кез кел-
ген зат ты ау зы на са лып кө ре ді. Не нің жа ман, не нің жақ сы еке нін 
ажы ра та бас тай ды. Ая ғын апыл-та пыл ба сып жүр ген шақ та 
ең бек қор лық қа, яғ ни өз зат та рын жи нау ға дағ ды лан ды рудан 
бастау  ке рек. Ақын әрі қарай ой ын бы лай жалғастырады: «Әр бір 
ес ті лік же ке өзі іс ке жа ра май ды. Сол ес ті лер ден ес тіп, біл ген 
жақ сы нәр се лер ді ес кер се, жа ман де ген нен сақ тан са, сон да іс ке 
жа рай ды, сон да адам де се бо ла ды. Мұн дай сөз ді есіт кен де шай-
қақ тап, ша лық та нып не сал бы рап, сал ғырт та нып есіт се, не есіт кен 
жер де қай та қай ырып сұ рап ұғай ын деп тұ шын ба са, не сол жер де 
сөз дің ра сы на кө зі жет се де, шы ға бе ріп қай та қал пы на кет се, 
ес тіп-есіт пей не ке рек? Осын дай сөз та ны майт ұғын ел ге сөз айт-
қан ша, өзің ді та ни тұ ғын шош қа ны бақ қан жақ сы деп бір ха кім 
айт қан екен, сол се кіл ді сөз бо ла ды».

Ба ла өсе ке ле үл кен дер дің қы лық-
та рын қай талай ды. «Жа ман қы лық ты 
жа са ма» деп, құр тый ым сал ған нан гө рі, 
сол жа ман қы лық тың ар ты не ге со ға-
ты нын тәп тіш теп тү сін дір ген жөн. 
Ба ла ның тәр биеші сі көп: ата-анасы, 
ұс таз да ры, ту ған-ту ыс та ры, құр бы ла ры. 
Ба ла ерік сіз со лар дың сөз де рін, қы лық-
та рын қай талай ды. Бұл рет те ақын айт-
қан дай, «ес ті бо лу» оңай емес, өйткені 
қор ша ған ор та да жақ сы да, жа ман да бар. 
Олар дың іші нен «ес ті ні» та ну, мән бе ріп, 
тү сін бе ге нін сұ рап алу, олар ды тұ шы нып, 
кө ңіл ге то қи бі лу – ұр пақ тың мін де ті.

«Көп жа са ған нан сұ ра ма, көп ті көр-
ген нен сұ ра» не ме се «кө ре-кө ре кө сем 
бо ла сың» де ген ха лық да на лы ғын Абай 
да «...дү ние де гі жақ сы, жа ман ды та ни-
ды-да ғы, сон дай дан біл ге ні, көр ге ні көп 
бол ған адам бі лім ді бо ла ды» деп қай-
талай ды.

Балатәрбиесітуралы
МағжанЖұмабаевтың
жазғандарынзерттеп,
Абайұстанымымен
салыстыр.

Зертте

Ша	лық	та	ну	–шата-
су,шалықтау

Тұ	шы	ну	–бұлжер-
де:сезіну,байқау

Сал	ғырт	та	ну	–нем-
құрайдықарау

Сөзмаржан

бие 
шақ аза

жет. тауы қа
лыптастырып, 

сауға, оның 
нен қақны бетінен қақ

тін бала кез кел
нің жақ

ген шақ
ман, ненің жақ

сып жүрген шақ
ға дағ лан

лай жалғастырады: «Әрлай жалғастырады: «Әр
ды. Сол естілерден ес

нен сақтан
дай сөзды. Мұндай сөз

ғырттанып есіт
ын деп тұшын

ріп қай
ын деп тұ

се де, шыға беріп қай
дай сөз таны

ны бақ
лады».
ла өсе кеБала өсе ке

рын қайтарын қай
жасама» деп, құр тый
сол жаман қы

нын тәп
сол жа
тынын тәп

ла
ұстаз

Шалықтану
шалықтау

Сөзмаржан

Ша
су, шалықтау

Тұшы
де: сезіну,

СалғыртСал
құрайды
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		Білу

1. Адам ата-ана дан ту ған да қан дай бо ла ды?
2. Ес ті деп кім ді ай та мыз?
3. Ес сіз дік ке не жа та ды?

Тү	сі	ну

1. Абай не лік тен «Ес ті лер ден ес тіп біл» дей ді?
2. Не се беп ті ба ла ға бә рі тәр биеші?

Қолдану

1. «Он бе сін ші»  және «Он то ғы зын шы қарасөздер ге» ортақ 
ой қазықты анықтап, «Түр тіп алу кес те сі не» жаз.

V – 

«Бі ле мін»

– «Мен үшін 

тү сі нік сіз»

+ «Мен үшін 

жа ңа ақ па рат»

? – «Ме ні  

таң ғал ды ра ды»

2. Жұп тық жұ мыс. Жұ бың мен ба ла кез де ріңді қарасөздегі 
мәселемен байланыстырып, оның әлеуметтік рөлі туралы 
сұх бат та сың дар.

Таалдау

1. «Он бе сін ші сөз»  бен «Он то ғы зын шы сөз дің» ай ыр ма шы-
лы ғы мен ұқ сас ты ғын тал дап, кес те ге тол тыр.

Он бе сін ші 

қа ра сөз 

Он то ғы зын шы 

қа ра сөз 
Ұқ сас ты ғы Ай ыр ма шы лы ғы 

2. Топ тық жұ мыс. «Жо лау шы ның қой ын дәп те рі» әді сі бо-
й ын ша «Он то ғы зын шы қарасөзді» тал дап кө рің дер.
1) Топ қа бө лі нің дер.
2) Қа ра сөз дің та қы рыбын аша тын ма қал-мә тел де рді жа-

зып алың дар.
3) Осы мақал-мәтелдерді ру ха ни құн ды лық пен бай ла-

ныс ты рып, топ ішін де тал даң дар.
4) Өз пі кір ле рің ді жа зың дар.
5) Ав тор орын ды ғын да жаз ған пі кір ле рің ді оқың дар.
6) Қорытынды ой толғамдарыңды кластерде не ментальді 

картада беріңдер.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

шы қарасөздер

Қолдану

шы қарасөздер
тіп алу кес не» жаз.

+ «Мен үшін + «Мен үшін 

ңа ақпарат»

мен бала кез
мәселемен байланыстырып, оның әлеуметтік рөлі туралы 

 бен «Он то
ғын талдап, кестығын тал

Он тоғызыншы 

қарасөзқа

мыс. «Жотық жұ
ша «Он то

Топқа бө
сөз

Топ
2) Қара

зып алың
3) Осы мақал-мәтелдерді ру

ныс
3)

4)
5)
6)
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Жинақтау

Ав тор лық идея өмір шын ды ғы мен бай ла ны са ма? Ойың ды 
түй ін деп, ар гу мент ті эс се жаз.

Бағалау

«Ес ті лер дің айт қан сөз де рін ес ке ріп жүр ген кі сі өзі де ес ті 
бо ла ды» де ген ді қа лай тү сі не сің?

Абай:«Адаманаданестіболмайды,естіпкөріп,ұстап,татып,әр
заттыңқасиетінбессезіммүшесіарқылыажыратып,соданалғанмағ-
лұматтымидатоқуарқылыестіболады»,–дегенпікірайтады.Әрбір
естіп,білген,көргенінтәжірибедеқолдануарқылыжақсынежаман-
дығын,пайдалынемесезияндығынажыратады,сондықтанадамәр-
бірестігенсөзініңмазмұнынаойжүгіртетыңдап,ескесақтап,ұғайын
деп тұшынса ғана ғибрат алады.Ал әрбір естіген сөзгемән беріп,
оның астарын ұғуға тырыспаса, ол далаға кеткен, босқа айтылған
сөзбенпара-пар.Ұқпасқұлаққаайтқансөздалаға,желгекеткенмен
бірдейдейді.«Сөзтанымайтұғынелгесөзайтқанша,өзіңдітанитұғын
шошқаныбаққанжақсы»,–дегенойтоқтамынакеледі.Абайдыңбұл
пікірі«Жаңбыржаумаса–жержетім,бастаушысыз–елжетім,тың-
даусызкеткен –сөзжетім»дегенхалықданалығынасаяды.

СұлтанҚалиев

ӘуезовМ.Абайдыңөнеріһәмқызметі./Абайдансоңғыақындар.
Шығармаларыныңелутомдықтолықжинағы.1-том.–Алматы:1997.

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

Сенкімдердіестікісісанайсың?Олардыңқандайсөздерінескеріп
жүресің?Өзіңестіболуүшіннеістейсің?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

са ма? Ойыңды 

сі өзі де ес

Бағалау

ген кісі өзі де ес

естіп көріп, ұстап,
ажыратып, содан

пікір, – деген пікір
қолдану арқылы
ажыратады,

тыңдап,
ажыратады,

жүгірте тыңдап,
Ал әрбір естіген
далаға

айтқан
елгетанымайтұғын елге
ой– деген

– жер жетім,
жетім» дегенжетім»

кімдерді есті кісі
есті болу

үйрен

Өзің

бұлағы

Әуезов М.
Шығармаларының

Кітап – білім бұлағы

Шығармаларының
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Міне,сен«Абай–ақылдыңбойтұмары»тарауынаяқтадың.
Небілдің?Неүйрендің?Кәне,өзіңдісынапкөр.

	 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР

Қай талау тап сыр ма ла ры

Топ	тық	жұ	мыс

1. Абай дың тұл ға лық, ке мел дік ту ра лы ой ла рын өмір лік 
ұс та ным тұр ғы сын да «Ше ринг» әді сі ар қы лы та ра зы лаң-
дар. Бар лы ғың шең бер құ рып оты рың дар. Жүр гі зу ші ден 
бас тап, ке зек пен та қы рып бой ын ша түй ін ді ой ды жи нақ-
тап, қо ры тын ды лаң дар.

2. Тө мен де гі өлең шу мақ та ры ақын ның қай шы ғар ма сы мен 
үн дес? Пі кір ле рің ді дә лел дең дер.

  Сө зі не қа рай кі сі ні ал,
  Кі сі ге қа рап сөз ал ма. (Абай)

Жұп	тық	жұ	мыс

Ақын ның ес ті лік, тәр бие лік қа ғи дат та ры ту ра лы ой-тол-
ғам да ры туралы «БКТЗО» кес те сін жұ бың мен тол ты рың дар.

Б Ақын өмір сүр ген қо ғам ту ра лы не бі ле мін?

К Не ні біл гім ке ле ді?

Т Кө бі рек ақ па рат ты қай дан та ба мын?

З Не ні зер де леуім ке рек?

О Одан әрі не іс теуім ке рек?

Же	ке	жұ	мыс

1. Кес те ні тол тыр ған нан кей ін, «Абай – ақыл дың бойтұ-
ма ры» де ген та қы рып та эс се жаз.

2. Ақынды адамзаттың ұс тазы ре тін де түй ін де.
3. Тест сұ рақ та ры на жау ап бер.

1. Мақ та ған адам ға ... .
A) Ал ғыс ай ту ке рек
B) Сен беу ке рек
C) Мән бер меу ке рек

Топ	тық	жұ	мыс

Жұптық	жұ	мыс

Же	ке	жұ	мыс

Топтық

лы ойла
сі арқылы та

дар. Жүррып отырыңдар. Жүр
ша түйін

ның қай шыры ақынның қай шы
деңдер.

(Абай)(Абай)(

лік, тәрбиелік қа
ры туралы «БКТЗО» кесры туралы «БКТЗО» кес

Ақын өмір сүрген қоғам ту

ні білгім кені біл

паратрек ақ

Нені зер

Одан әрі не іс

ні толКестені тол
мары» де
Ақынды адамзаттың ұс
Тест сұ

2. Ақынды адамзаттың ұс
3. Тест сұ

1.
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D) Кү лу ке рек
E) Жау ап бер меу ке рек

2. «Әсем паз» сө зі нің ма ғы на сы:
A) Әде мі бо лу
B) Әуес бо лу
C) Құ мар ту
D) Ең бек қор бо лу
E) Өнер лі бо лу

3. Ақын ның «Он бе сін ші сөз де» бер ген ке ңе сі:
A) Өзің нен өзің есеп ал
B) Кі ші лер ге ақыл бер
C) Ата-ана ңа кө мек тес
D) Қа ла ға ба рып оқы
E) Үл кен ді тың да

4. «Он то ғы зын шы сөз де» айт ыл ған жа ну ар:
A) Жыл қы
B) Түйе
C) Шош қа
D) Сиыр
E) Еш кі

5. «Көр ге ні көп бол ған адам бі лім ді бо ла ды» де ген қай 
қа ра сөз де айт ыл ған?
A) «Он бе сін ші сөз де»
B) «Жиыр ма бі рін ші сөз де»
C) «Же тін ші сөз де»
D) «Он то ғы зын шы сөз де»
E) «Он бі рін ші сөз де»

Халықаралық зерттеулер форматындағы  
тапсырма үлгілері

1. Өлең үзіндісін мұқият оқып, тапсырманы орында.
Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап, 
Әуре етеді ішіне қулық сақтап. 
Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, 
Еңбегің мен ақылың екі жақтап.

Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, 
Құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе. 
Жұртпен бірге өзіңді қоса алдасып, 
Салпылдап сағым қуған бойыңа еп пе?

сі:ген кеңесі:

ылған жа

ған адам біған адам бі
ылған?

ші сөзде»
ма бірінші сөз

де»
ма бі

тінші сөзде»
Он тоғызыншы сөз

рінші сөзрінші сөз

Халықаралық зерттеулер форматындағы 

Өлең үзіндісін мұқият оқып, тапсырманы орында.
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Өлең үзіндісі не туралы? Көп нүктенің орнына тиісті сөзді 
қойып, дұрыс нұсқасын таңда.

А) Мақтаншақ, ... болу туралы
В) Айлалы, ... туралы
С) Ақылды, ... болу туралы
D) Құмарпаз, ... болу туралы

2. Өлең үзіндісін мұқият оқып, тапсырманы орында.
Ақыл мен қайрат жол табар, 
Қашқанға да қуғанға, 
Әділет, шафхат кімде бар, 
Сол жарасар туғанға.

Алдыңғы екеу соңғысыз 
Біте қалса қазаққа, 
Алдың – жалын, артың – мұз, 
Барар едің қай жаққа?

«Алдың – жалын, артың – мұз» өлең жолындағы көркемдегіш 
құралды тап:

А) Кейіптеу
В) Метонимия
С) Метафора
D) Синекдоха

3. Мәтінді мұқият оқып, тапсырманы орында.
Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір 

мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің 
есеп ал! Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің 
екен, не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды, күнінде өзің 
өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ, болмаса, не қылып 
өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың?

Үзінді идеясына сай мақал-мәтелді тап.
А) Бұ заманның ісін есті кісі бітірмейді,
 Епті кісі бітіреді.
В) Есті қарт қайғырмай-ақ қартаяр.
С) Естіге ел тоқтайды.
D) Екі кісі бейім тұрса, есті кісі кейін тұрады.

Өлең үзіндісі не туралы? Көп нүктенің орнына тиісті сөзді 

Өлең үзіндісін мұқият оқып, тапсырманы орында.

Алдыңғы екеу соңғысыз 

Алдың – жалын, артың – мұз, Алдың – жалын, артың – мұз, 
Барар едің қай жаққа?

«Алдың – жалын, артың – мұз» өлең жолындағы көркемдегіш 

Мәтінді мұқият оқып, тапсырманы орында.
Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір 

мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің 
есеп ал! Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің 
екен, не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды, күнінде өзің 
өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ, болмаса, не қылып өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ, болмаса, не қылып 
өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың?

Үзінді идеясына сай мақал-мәтелді тап.Үзінді идеясына сай мақал-мәтелді тап.
Бұ заманның ісін есті кісі бітірмейді,
Епті кісі бітіреді.
Есті қарт қайғырмай-ақ қартаяр.
Епті кісі бітіреді.

В) Есті қарт қайғырмай-ақ қартаяр.
С) Естіге ел тоқтайды.
D) Екі кісі бейім тұрса, есті кісі кейін тұрады.
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ІV	ТАРАУ

СЫЛ	ДЫ	РАП	
ӨҢ	КЕЙ	КЕ	ЛІ	СІМ

До сым, сен осы та рау да:
• Абай дың сөз өне рі не эс те ти ка лық тал ға мы 

мен тала бын зер де леу ді;
• олар ды эс те ти ка лық, та ным дық мақ сат та 

игер етін бо ла сың.

ТАРАУТАРАУ

РАПДЫРАП
КЕКЕКЕ

сым, сен осы таДосым, сен осы та
• Абайдың сөз өне

мен тала
олар•
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Ақынныңқоғамдағыорнықандайекен?Оқыпкөрейік.

	 «АДАМ	НЫҢ	КЕЙ	БІР	 
	 КЕЗ	ДЕ	РІ»	ӨЛЕ	ҢІ

Абай дың «Адам ның кей бір кез де рі» 
өле ңі 1896 жы лы жа зыл ған. Өлең нің 
бі рін ші бө лі мін де ақын ның кө ңіл күй і 
су рет те ле ді. Ақын ша быт та нып, «Тә ңі-
рі нің бер ген өне рі мен» ұй қа сы «тас 
бұ лақ тың суын дай сыл ды ра ған» өлең 
жа за ды. Жү ре гін кір ден осы лай та зар-
та ды, яғ ни ақын жү ре гі өлең шы ғар ған 
кез де лас тан ары лып тұ ра ды:

Адам ның кей бір кез де рі
Кө ңіл де алаң ба сыл са;
Тә ңі рі нің бер ген өне рі
Көк бұ лыт тан ашыл са.

Сыл дыр ап өң кей ке лі сім
Тас бұ лақ тың суын дай.
Кір ле ген жү рек өз ішін
Тұ ра ал мас әс те жуын бай.

Ақын – ел дің мұ ра тын, мүд де сін қор ғай тын өнер ие сі, қо ғам 
қай рат ке рі. Оның сөз де рі «қу ат ты ой лар дан» құ ра ла ды. Ол ха лық 
үшін бір де қуа нып, «дү ние кі рін жуа ды», ен ді бір де мұң да нып, 
«на дан мен зұлым ға кек те ніп», «қы ран ша» қы ра ғы көз бен қа рап, 
«шиыр шық атып», «тол ға на ды».

Тә ңі рі нің кү ні жар қы рап,
Ұй қы дан кө ңіл ашар көз.
Қу ат ты ой дан бас құ рап,
Ер ке ле ніп шы ғар сөз.

Сон да ақын бе лін бу ынып,
Ал ды-ар ты на қа ра нар.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• мәтіндердіинтона-
цияныңқұрамдасбөлік-
терінсақтайотырыпоқу;

• өлеңқұрылысынатал-
дайотырып,шығарма
тіліне,көркемдік
тәсіліне,этномәдени
бірліктерінеталдау,
поэтикалықтілдіңерек-
шелігінайқындау;

• мәтінніңкөркемдік-эсте-
тикалыққұндылығына
бағаберу.

бір кезның кейбір кез
лы жазылған. Өлең

ның көде ақын
ді. Ақын шабытта

рімен» ұй
дай сылтың суындай сыл

гін кірден осы
ни ақын жүре

лып тұ
ни ақын жү
тан арылып тұ

ның кейбір кез
ңілде алаң ба

нің берңірінің бер
лытКөк бұ

Сылдыр
Тас бұТас бұ
Кір
Тұ

дің мұратын, мүд
рі. Оның сөз рі «қу

нып, «дүде қуанып, «дү
дан мен зұлымға кек

шық атып», «толшық атып», «тол
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Дү ние кі рін жуы нып,
Кө рі ніп ой ға сөз са лар.

Қы ран ша қа рап қы рым ға,
Мұң мен зар ды қол ға алар.
Кек те ніп на дан, зұлым ға,
Шиыр шық атар, тол ға нар.

Ақын өмір шын ды ғын, ха лық тың ар ман-ті ле гін, қуа ны шын, 
қай ғы-мұ ңын тек «әді лет пен ақыл ға» жү гі ніп қа на жыр лай ды:

Әді лет пен ақыл ға
Сы на тып көр ген-біл ге нін,
Біл дір се алыс, жа қын ға
Со лар дың сөй ле де ге нін.

Оның осы өлең ді:

Ыза лы жү рек, до лы қол,
Улы сия, ащы тіл.
Не жа зып кет се, жайы сол,
Жек көр сең дер өзің біл, –

деп аяқ тау ын да үл кен мән бар, өйт ке ні ақын шын дық ты ту ра 
ай та ды. Улы сөз, «ащы тіл», не гі зін де, са ти ра жан ры на тән. Са ти-
ра ның сар казм тү рі нде адам кем ші лі гін сы пай ыла май, бет ке ай ту 
ба сым бо ла ды. «Адам ның кей бір кез де рі» өле ңі са ти ра ға жат па са 
да, Абай дың «на дан, зұлым ға кек те ніп, шиыр шық ат қан» те рең 
тол ға ны сы, қу ат ты ойы, шын шыл ды ғы мен сын шыл ды ғы анық 
кө рі не ді.

Абай шы ғар ма шы лы ғын те рең зерт те ген ға лым Зә ки Ах ме тов: 
«Абай дың осы өле ңін де гі ақын бей не сі, ақын дық ша быт ты су рет-
теуі мен А.С.Пуш кин нің «Ақын» ат ты өле ңін де гі ақын ның ша быт-
та нып, тол ған ған сә тін си пат тауы үн дес ке ле ті ні ай ты лып ке ле ді. 
Ал асы лын да бір та қы рып қа жа зыл ған ақын дар дың өлең де рін де 
бір лі-жа рым ұқ сас тық кез де се бе ре ті ні тү сі нік ті. Кей бір сырт тай 
ұқ сас тық тар, тіп ті же ке лен ген сөз дер дің мән дес ке луі, әри не, 
ті ке лей жа қын дық ты біл дір мей ді. Бас қа бір шы ғар ма ның құ нын 
ке мі те ал май ды. Осы ны то лық ес ке ре оты рып, «Адам ның кей бір 
кез де рі...» еш қан дай да бас қа өлең емес, М.Ю.Лер мон тов тың 
«Жур на лист, чи та тель и пи са тель» ат ты шы ғар ма сы мен, сон да ғы 
жа зу шы ның сө зі мен са рын дас ке ле ді», – дей ді.Бұл – жал пы ақын 

гін, қуаман-тілегін, қуа
ніп қана жыр

нін,
қынға

нін.

лы қол,
Улы сия, ащы тіл.

се, жайы сол,зып кетсе, жайы сол,
дер өзің біл, –Жек көрсеңдер өзің біл, –

кен мән бар, өйт
ды. Улы сөз, «ащы тіл», негі

нде адам кем
ды. Улы сөз, «ащы тіл», не

нде адам кем
ды. «Адамның кей

дан, зұлымдан, зұлым
ты ойы, шынатты ойы, шын

ғармашылы
дың осы өлеңіндың осы өле

мен А.С.Пушкин
ғанған сә
да бір та

нып, тол
Ал асылында бір та

лі-жарым ұқ
тықтар, тіп

лей жақын
састық

тікелей жа
кеміте ал

дері...» еш
«Журна
жа
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атау лы ның мис сия сы ның ті лі не, елі не қа ра мас тан бір еке ні нің 
дә ле лі. Осы «Адам ның кей бір кез де рі» өле ңі не З.Ах ме тов жо ға ры 
ба ға бе ре ді: «Абай дың бұл өле ңі оның төл шы ғар ма сы деп са на луы 
әб ден орын ды. Өйт ке ні нә зи ра дәс тү рі мен жа ры са жа зыл ған өлең 
деу ге лай ық».

		Білу

1. Өлең дегі ақын көңіл күйі қандай?
2. Адам дар қай кез де ада суы мүм кін?

Осыөлеңмазмұ-
ныменұқсасАбайдың
қандайқарасөздерібар
екендігінанықта.

Зертте

1918жылданбастапСемейқаласында
«Абай»журналышығарылабастаған.
Осыжурналдыңмаңызытуралыинтер-
неттен(https://adebiportal.kz/kz/news/view/
abai_zhurnali_turali;https://abai.kz/post/37635)
тауыпоқы.

Суретпен	жұмыс

Көңіл
Өнер
Келісім
Әділет
Ақыл

Тірек	сөздер

Зұлым	–сұм,сұр-
қия,қанішер,жауыз

Шиыр	шық	ат	у	–
қайраттану,қатулану,
бекіну

До	лы	қол	–ашушаң,
булықпа,ызақор

Сөзмаржан

Білу

нің 
тов жоғары 

луы сы деп сана
зылған өлең 

қаласындаСемей қаласында
шығарыла бастаған.

туралы интер
(https://adebiportal.kz/kz/news/view/

https://abai.kz/post/37635)
(https://adebiportal.kz/kz/news/view/

https://abai.kz/post/37635)

мазмұ-
Абайдың

қарасөздері бар
ұқсас
қарасөздері

екендігін анықта.

1. Өлең
2. Адам
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3. «Кей бір кез дер» деп қан дай кез дер ді ай ту ға бо ла ды?
4. Ақын қан дай бо ла ды?

Тү	сі	ну

1. Абай не лік тен «Қы ран ша қа рап қы рым ға» дей ді?
2. Өлең де ақын не се беп ті «Ыза лы жү рек, до лы қол, улы 

сия, ащы тіл» де ген?
3. Не се беп ті әр түр лі ел ақын да ры ның шы ғар ма ла ры кей де 

ұқ сас ке ле ді?

Қолдану

1. Өлең ді ин то на ция ның құ рам дас бө лік те рін сақ тай оты-
рып мәнерлеп оқы.

2. Өлең  маз мұ нын қа ра сөз бен жаз.
3. «Адам ның кей бір кез де рі» де ген та қы рып қа су рет сал.

Таалдау

1. Топ тық жұ мыс. Өлең ді топ ішін де «Са ма ра лық әдіс пен» 
ке зек те сіп оқыңдар. Та қы ры бы мен идея сы на жә не көр-
кем дік ма ңы зы на тоқ та лың дар. Әр бір шу мақ қа мән бе-
рің дер.
1) Өлеңді үзін ді лер ге бө ліп оқың дар.
2) Топ ішін де оқыл ған үзін ді лер ді өза ра тал қы лаң дар.
3) Бе ріл ген үзін ді лер дің маз мұ нын аша тын 9–10 түй ін 

сөз жа зың дар.
4) Әр бір топ іші нен бір оқу шы үзін ді ні маз мұн дап бе ре ді.

2. Жұп тық жұ мыс. Өлең құ ры лы сы на, шы ғар ма ті лі не, 
көр кем дік тә сі лі не, эт но мә де ни бір лік те рі не тал даңдар.

Жинақтау

1. Гра фи ка лық ор га най зер ді пай да ла нып, өлең дегі поэти-
ка лық тіл дің ерек ше лі гін ай қын дап, не гіз гі идея сын тү-
йін деп жаз.
• өлең ге пі кір біл дір;
• пі кір і ңе дә лел кел тір;
• пі кір і ңе мы сал кел тір;
• пі кір ің ді қай та ұсын.

2. Адам өмі рін қа лай өт кі зу ке рек? Осы тақырыпта 
дискуссивті эс се жазу арқылы жа уа бың ды бер.

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

ді?
лы қол, улы 

Түсіну

рек, долы қол, улы 

маланың шығар

Қолдану

дас бөліктерін сақ

бен жаз.
ген тақырып

ді топ ішінде «Са
бы мен идея

талың

ліп оқыңлерге бөліп оқың
де оқылған үзін

ділердің мазген үзінді
зыңдар.

бір топ ішінен бір оқу
мыс. Өлең құмыс. Өлең құ
сілідік тә

лық орфика
лық тілдің ерек
деп жаз.
өлеңге пі

йін
• өлең
• пікір
• пікір

пі
2.

дискуссивті эс
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Бағалау

Өлең нің көр кем дік-эс те ти ка лық құн ды лы ғы на ба ға бер.

«Адамныңкейбіркездері»өлеңі7–8буындышалысұйқаспенжа-
зылған.Алғашқырет1909жылыС.Петербургтежарықкөрген«Қазақ
ақыныИбраһимҚұнанбайұғылыныңөлеңі»аттыжинақтажариялан-
ған. Туынды басылымдарында аздаған текстологиялық өзгерістер
кездеседі.

«Абай»энциклопедиясы

Нәзира – шығыстық поэзияда орта ғасырларда қалыптасқан
үрдіс.Бірақынжырлағантақырыптыкейінбасқаақынныңқайтажыр-
лауынемесеалғашқышығармағаекіншісініңжауапқатуы.

Абайдыңбірнешешығармасыосыдәстүрменжазылған.Алайда
ақын шығармаларға өзіндік ойларын көбірек қосқандықтан, олар
ерекшеленіп тұрады. Мысалы, «Ескендір» поэмасы шығыстық
нұсқаларданөзгешесипатта.

Қазақәдебиеті.Анықтамалық

Нәзирадәстүріменөзіңніңкейбіркездеріңтуралыбір-екішумақ
өлеңжаз.

АқбайН.«Абайжолы»энциклопедиясы.–Алматы:Арда,2008.

Бағалау

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Сенақынатаңсияқтыөзотбасыңның,достарыңныңмүдделерін
қорғайсыңба?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

ға бер.

ұйқаспен жа
көрген «Қазақ

жариялан
жарық көрген
жинақта жариялан

текстологиялық өзгерістер

«Абай» энциклопедиясы

ғасырлардаорта ғасырларда
кейін басқа

екіншісінің
осы

ойларынойларын
«Ескендір»Мысалы, «Ескендір»

сипатта.

дәстүрімен өзіңнің

үйрен

Сен ақын атаң
қорғайсың ба?

Хакімнен үйрен

қорғайсың

КітапКітап
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Көңіл құсы деген не? Ақын оны неге жырға қосты екен?

	 «КӨ	ҢІЛ	ҚҰ	СЫ	ҚҰЙ	ҚЫЛ	ЖЫР	 
	 ШАР	ТА	РАП	ҚА»	ӨЛЕ	ҢІ

Абай өнер ді, әсі ре се ән ді жо ға ры ба ға-
ла ған. Айна ла сын да ғы жас тар ды өнер ге 
бау лы ған. Оның ба ла ла ры, шә кі рт те рі 
дом бы ра, ск рип ка, гар моньда ше бер 
ой на ған. Ақын қа зақ тың кең ты ныс ты 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• мәнерлеп(логикалық
екпінменкідірісжасай)
оқуарқылысөз,сөзтір-
кестерініңлексикалық,
образдықмәнінашып,
мәтіндегіжұмсалу
мақсатынтүсіну;

• лирикалықшығарма-
лардыкомпозициялық
құрылымынаталдау;

• шығарманыңидеялық
мазмұнынпайымдай
отырып,ойтолғау,хат,
пост,ертегі,өтірікөлең
жазу.

Өлең
Ән
Әуен

Тірек	сөздер

«Көңілқұсықұйқылжыршартарапқа»әнін
интернеттенжүктепал.Әндітыңдап,орын-
даушығаақынкөзіменқарап,пікіріңдіжаз.
QR-codарқылыберілгенматериалмен,

суреттегіәнніңжаңанотасыментаныс.

Музыкасы М. �ойшыбаевтікі

Суретпен	жұмыс

Абайдыңмузыкалық
мұрасынжеткізушілер
туралызертте.

Зертте

ді жоғасе әнді жо
ғы жастар

лары, шәған. Оның бала
ка, гар

ған. Ақын қазақтың кең ты

құйқылжыр

жұмыс

құсы құйқылжыр
интернеттен жүктеп

ақын көзімен

Суретпен жұмыс

суреттегі әннің

Абайдың
мұрасын
туралы
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әу еле ген ән де рін сүй сі не тың дап, се зі мін қа ғаз ға тү сір ген. «Кө ңіл 
құ сы құй қыл жыр шар та рап қа» өле ңі осын дай әсем ән ге ар нал ған.

Кө ңіл құ сы құй қыл жыр шар та рап қа,
Адам ойы түр ле ніп ау ған шақ та.
Сал ған ән – кө лең ке сі сол кө ңіл дің,
Так ты сы на би ле сін ол құ лақ қа.

Адамның кө ңіл күйі алу ан түр де бо ла ды. «Жү ре кті тер бе ген» 
ән бір де шыр қай ды, бір де «қал қи ды», «сор ға лай ды», «та мыл-
жи ды».  Әри не ән ді тү сі не тін жан ға на осын дай ра хат қа бө ле не ді:

Шыр қап, қал қып, сор ға лап, та мыл жи ды,
Жү рек тер беп, оя тар бас та ми ды.
Бұл дү ние нің ләз за ты бә рі сон да,
Ой сыз құ лақ ала ал мас он дай сый ды.

«Абай жо лы» ро ман-эпо пея сын да шырт ұй қы да жат қан 
ақын ды әде мі ән оят қа ны су рет те ле ді. Осылайша ән нің құ ді рет ті-
лі гі нен ұй ық тап жат қан адам ды да, жү рек ті де оята ты нын не ме се 
мұң, дерт ті қоз ғай оты рып, жұ ба та ты нын да тү сі не міз.

¥йық тап жат қан жү рек ті ән оя тар,
Үн нің тәт ті орал ған мә ні оя тар.
Кейі зау ық, кейі мұң, дер тін қоз ғап,
Жас ба ла ша кө ңіл ді жақ сы уа тар.

Де ген мен ән нің қа сие тін жұрт тың бә рі бір дей ба ға лай ал май ды. 
Кей ән ші ән ді жү ре гі мен ай та ал ма са, осы ған сәй кес тың дау шы да 
эс те ти ка лық әсер мен қа был дай ал май ды.

Адам аз мұ ны бі ліп ән са лар лық,
Тың дау шы да аз ол ән нен бәһ ра алар лық.
Мұң мен шық қан, орал ған тәт ті күй ге
Жы лы жү рек қай да бар қоз ға лар лық?

Абай өзі де ән, күй шы ғар ған өнер паз бол ған дық тан, му зы ка ға 
да қа таң талап қой ған. Ән ді де «ес ті» мен «есер ге» бөл ген. Жақ сы 
ән ді «тың да ған да, кө ңіл дің өсе рі бар» де се, «есер» ән нің құ лақ ты 
«ке се рі» бар де ген.

ңіл 
налған.

кті терды. «Жүректі тер
ғалайды», «та

хатқа бөдай ра

мылжи
та миды.
рі сонда,

дай сыймас ондай сый

сында шырт ұй
ді. Осылайша ән

ды да, жү
тыбататы

тап жатқан жүрек
ті оралған мә

ық, кейі мұң, дер
ті орал

ық, кейі мұң, дер
лаша көңіл

сиетін жұртнің қа
регімен айді жү

лық әсермен қабыл

Адам аз мұ
Тың
МұңМұң
Жы

Абай өзі де ән, күй шыАбай өзі де ән, күй шы
да қатаң талап қой

ді «тыңәнді «тың
«кесері» бар де
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Кө бі не се ән ба сы ке ле ді ащы,
«Кел, тың да!» деп, өз ге ге бо лар бас шы.
Ке рім тол ғап, тау ысар қаң ғыр-күң гір,
Сол же рі не ой ың мен ара лас шы.

Ән нің де ес ті сі бар, есе рі бар,
Тың дау шы ның құ ла ғын ке се рі бар.
Ақыл ды ның сө зін дей ой лы күй ді
Тың да ған да, кө ңіл дің өсе рі бар.

Абай ән ту ра лы бай ла мын «Ез дің ба сы қаң ғыр сын, ер дің кө ңі лі 
жаң ғыр сын» деп ту ра ай тып, сө зі нің со ңын бі лім ді, кө кі ре гін де 
оты бар лар ға ар на ған:

Бі лім ді ден ая ман сөз дің май ын,
Ал ты өлең мен біл дір дім ән нің жай ын.
Ез дің ба сы қаң ғыр сын, ер дің кө ңі лі
Жаң ғыр сын деп ой ла дым айт қан сай ын.
Кө кі ре гін де оты бар ой лы адам ға
Бұл сө зім нің су ре ті тұ рар дай ын.

1896 жылы жазған «Кө ңіл құ сы құй қыл жыр шар та рап қа» өле-
ңі не ақын ән де шы ғар ған. 1935 жы лы ком по зи тор Ла тиф Ха ми ди 
әнші Әрхам Ыс қа қов тан жа зып алып, но та ға тү сір ген.

		Білу

1. «Кө ңіл құ сы» де ге н не?
2. Адам әнді қалай қабылдайды?
3. Әндер қандай болуы мүмкін?
4. Ақын ән ді қа лай жік тей ді?

Бәһ	ра	–әсер,ләззат
Ба	сы	қаң	ғы	ру	–басықату,неістерінбілмеу
Такт	(музыкалық	интервал)	–музыкалықшығарманыңбунаққабөлініп,

ырғақпенайтылуы.
	Зау	ық	–ықылас,ынта,ниет,көңілкүй

Сөзмаржан

Білу

сын, ерсы қаңғыр
ңын білім

дің майын,
нің жай

дің кө
дім әннің жай

сын, ердің кө
ладым айт

лы адам
ті тұ

сы құй1896 жылы жазған «Көңіл құ
ған. 1935 жы

тан жазып алып, нотан жа

ләззат
ру басы қату,

(музыкалық интервал)
айтылуы.
ықылас, ынта,

1. «Көңіл құ
Адам әнді қалай қабылдайды?

1.
2.
3.
4. Ақын ән
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Тү	сі	ну

1. Не лік тен ақын «Ұйық тап жат қан жү рек ті ән оя тар» 
дей ді?

2. Абай не се беп ті «Кө бі не се ән ба сы ке ле ді ащы» де ген?
3. Не ге ән айт қан да кө ңіл кө те рі ле ді?
4. Не се беп ті Абай ән ді ләз зат пен тың дай тын дар аз де ген?

Қолдану

1. Өлең ді ло ги ка лық ек пін мен кі ді ріс жа сай оты рып, мә-
нер леп оқы. Өлең де гі сөз, сөз тір кес те рі нің лек си ка лық, 
об раз дық мә нін ашып, мә тін де гі жұм са лу мақ са тын тү-
сін дір.

2. Жұп тық жұ мыс. Абай дың:
  «Ән нің де ес ті сі бар, есе рі бар,
  Тың дау шы ның құ ла ғын ке се рі бар», –
 де ген ой-тұ жы рым да рын «Аяқ тал ма ған сөй лем» әді сі 

ар қы лы өлең нен дә лел ді үзін ді кел ті ре оты рып, сөй лем-
дер ді жал ғас ты рып, тұ жы рым ды ой ла рың ды жа зың дар.

Таалдау

1. Өлең ді ком по зи ция лық құ ры лы мы на тал да.
2. Топ тық жұ мыс. «Ой лан, бі рік, бө ліс!» әді сі ар қы лы өлең-

нен түй ген ой ла рың ды жа зың дар (Ой лан). Одан кей ін өз 
идеяла рың ды топ та ғы сы нып тас та рың мен бі рік ті рің дер 
(Бі рік) жә не со ңын да бү кіл сы нып пен идеяла рың ды бө-
лі сің дер (Бө ліс). Соңынан өлең нің идея лық маз мұ нын 
пай ым дай оты рып, ой тол ғау, хат, пост, ер те гі, өті рік 
өлең нің бі рін таңдап жазыңдар.

Жинақтау

1. «Үш сұ рақ» тә сі лі бой ын ша сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, та-
қы рып ты қорытын ды ла.
1) Абай дың осы өлең ді жа зу да ғы мақ са ты қандай деп ой-

лай сың?
2) Абай: «Сал ған ән – кө лең ке сі сол кө ңіл дің, 
 Так ты сы на би ле сін ол құ лақ қа», – деп не ге айт қан?
3) Өлең не лік тен «Кө ңіл құ сы құй қыл жыр шар та рап қа» 

деп атала ды?
• Пі кір. Ақын ның идея сын бір сөй лем мен жет кіз.
• Дә лел. Өлең нен үзін ді кел ті ре оты рып, өз пі кі рің ді 

дә лел де.

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

ті ән оятар» 

ді ащы» деген?

ген?дар аз де

сай отырып, мә

Қолдану

ріс жасай отырып, мә
рінің лекси

лу мақгі жұмса

рі бар,
рі бар», –
талма

ті
рын «Аяқ

ді үзінді келті
рымды ой

рылылық құры
рік, бөмыс. «Ойлан, бі

рыңды жазың
ғы сы

да бү
ды топта

не соңында бү
ліс). Соңынан өлең

рып, ой толрып, ой тол
рін таңдап жазыңдар.рін таңдап жазыңдар.

рақ» тә«Үш сұрақ» тә
рыпты қорытын
Абайдың осы өлең

сың?
Абай
лайсың?

2) Абай: «Сал
Такты
Өлең не3)
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• Мы сал. Пі кі рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып мы сал 
кел тір.

• Қо ры тын ды. Та қы рып бой ын ша қо ры тын ды шы ғар.
2. Та қы рып бой ын ша ал ған бі лі мі ңе сүй ене оты рып, 

«Борт ты жур нал» кес те сін тол тыр.

Бол жам Жа ңа ақ па рат 

Та қы рып бой ын ша бұ рын нан 
не бі ле мін? Бұл ту ра лы не 
бі луім ке рек?

 Бұл ту ра лы ен ді не біл дім? 
Қан дай ма ңыз ды сәт тер ді мен 
ен ді анық та дым?

Бағалау

М.Әуе зов тің: «Ес кі қа зақ ба ла сы, шы нын да, өлең мен 
қар сы алы нып, өлең мен шы ға рып са лы на тын бол ған. Бұл 
қа зақ ру хы на анық сің ген мі нез еді», – де ген сө зі не ба ға бер.

«Көңілқұсықұйқылжыршартарапқа»әуен-сазыхалықсарынын-
дақалыптасып,қараөлеңарнасынатүсіп,дәстүрлі4+3+4өлеңмен
3+4+4өлшемырғағыкестеленіп,араласыпотырады.Әнніңинтона-
циялық,ырғақтықдамуыменбайланыстымажорлықладтаәуен-саз
қалыптасадыда,халықәні«Сұржекей»,Біржансалдың«Телқоңыр»
әндеріменсарындаскеледі.

ҚайроллаЖүзбасов

Абайдың әндері мен күйлері – Песни и кюи Абая. Құрастыру-
шылар:НүсіпжановН.,ЕркебайА.–Алматы:Өлке,2012.

Бағалау

Білгенге	маржан

Сен қандай әндер тыңдайсың? Сөздеріне мән бересің бе?
Абайдың,өзгедехалықкомпозиторларыныңәндерінтыңдайсыңба?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

сал 

ды шығар.ды шы
ене отырып, 

ңа ақпарат

ді не біл
ды сәт

лы ен
дай маңызды сәт

ді анықтадым?

ласы, шы
рып салына

нез еді», – денез еді»,

шартарапқа»шартарапқа»
арнасынаөлең арнасына

кестеленіп, араласып
дамуымен байланысты

«Сұржекей»,
дамуымен
халық әні «Сұржекей»,

сарындас келеді.

үйрен

қандай әндер
өзгеАбайдың,

Кітап – білім

Абайдың
шылар:

Кітап
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Ақынқандайәндердіжоғарыбағалағанекен?Білейік.

 «ҚҰ	ЛАҚ	ТАН	КІ	РІП,	 
	 БОЙ	ДЫ	АЛАР»	ӨЛЕ	ҢІ

«Құ лақ тан кі ріп, бой ды алар» де ген 
өле ңі – Абай дың ән мен күй ді жо ға ры 
ба ға ла ған ды ғын көр се те тін шы ғар ма ла-
ры ның бі рі. 1897 жы лы жа зыл ған осы 
өлең де М.Ю.Лер мон тов тың «Зву ки» ат ты 
шы ғар ма сы ның са ры ны бар. Лер мон  тов та 
бұл өлең – 20 жол. Абай да 4 тар мақ ты 
7 шу мақ тан тұ ра ды, яғ ни 28 жол. Кей бір 
жер ле рі Лер мон тов сө зі мен қа быс қа-
ны мен, ер кін ой ға құ рыл ған тың шы ғар ма.

Жас	қау	 – бұл жер-
де: бетін қайтару, тай-
салдыру

Ес	кі	өмір	ді	тір	гі	зу	–
ескіөмірдітірілткізу,
қалпынакелтірту

Сөзмаржан

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• шығармаданқажетті
дәйектердіжинау,негізгі
ойтүйіндерінанықтау;

• шығармадағыкөр-
кемауыстыруларды
анықтау;

• шығарманыңидеялық
мазмұнынпайымдай
отырып(ойтолғау,хат,
пост,ертегі,өтірікөлең)
жазу

Әндісүю
Бойдыалар
Ойсалар

Тірек	сөздер

QR-codарқылыберілгенматериалдытың-
дап,тарихиқұжаттуралымәліметпентаныс.

Суретпен	жұмыс

АбайменБіржансал
кездескендеақынның:
«Біржан-ау,өзіңдей
қазақтаендіәнші
тумас»,–дегенсөзіне
әншіқалайжауапбер-
ген?Зерттепкөр.

Зертте

берілген материалды
мәліметпентуралы мәліметпен

жер
тай-

тіргізу –
тірілткізу,

келтірту

Абай мен Біржан
кездескенде ақынның:

өзіңдей

Зертте

кездескенде
«Біржан-ау,
қазақта
тумас», – дегентумас»,
әнші қалай
ген?
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Құ лақ тан кі ріп, бой ды алар
Жақ сы ән мен тәт ті күй.
Кө ңіл ге түр лі ой са лар,
Ән ді сүй сең, мен ше сүй.

«Құ лақ тан кі ріп, бой ды алар» өле ңі нің та қы ры бы мен идея сы 
«Өлең – сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы», «Бі реу дің кі сі сі өл се, 
қа ра лы ол», «Мен жаз бай мын өлең ді ер мек үшін», «Адам ның 
кейб ір кез де рі» си яқ ты Абай дың бас қа өлең де рі мен ты ғыз бай-
ла ныс ты.

Ақын осы өле ңін де «Жақ сы ән мен тәт ті күй дің» ма ғы на сы на 
те рең бой лай оты рып, «Ән ді сүй сең, мен ше сүй» де ген сөз ді мақ-
та ныш пен ай та ды. Ән ді тың да ған ақын ның жү ре гі тол қып, бойы 
жы лы на ды, тіп ті өзін-өзі ұмы та ды. Шөл де ке ле жа тып, су ға тап 
бол ған дай күй ке ше ді, яғ ни ән мен су сы нын қан ды ра ды.

Дү ние ой дан шы ға ды,
Өзім ді өзім ұмы тып,
Кө ңі лім ән ді ұға ды,
Жү ре гім бой ды жы лы тып.

Аң са ған шөл де су тап са,
Бас қой май ма бас тау ға?
Бі реу түрт се, я қақ са,
Бой тоқ та мас жас қау ға.

Бұл ән ту ра лы әр қи лы пі кір ай ту ға бо ла ды. М.Әуе зов тің «Абай 
жо лы» ро ма ны бой ын ша Абай өмір бая ны на көз жү гі рт сең дер, екі 
жас ты та быс тыр ған ма хаб бат тың құ ді рет кү ші емес – ән құ ді ре ті. 
Өнер құ ді ре ті не елі гіп, бас иген екі жас кім еді? Олар – Абай мен 
Әйге рім. Де се де еке уі әлеу мет тік те гі тұр ғы сы нан бір-бі рі не тең 
емес. Өйт ке ні Абай – сол кез де гі ең жо ғар ғы ла уа зым ие сі, аға сұл-
тан ның ба ла сы, ал Әйге рім – ке дей жа тақ тың қы зы. 

Дү ние ой дан шы ға ды, 
Өзім ді-өзім ұмы тып, –

де ген сөз ді ақын тек ке ай тып тұр ған жоқ.
Бұл жер де өнер ада мы ның бол мы сы тұр. Осы ны жақ сы тү сін ген 

М.Әуе зов «Абай жо лы» ро ма нын да Абай дың ша быт ты ша ғы мен 
жақ сы му зы ка ға те бі рен ген кө ңіл күй ін жан ды су рет пен бір не ше 
жер де сипаттайды.

бы мен идеярыбы мен идея
дің кісісі өл

мек үшін», «Адам
мен ты

мек үшін», «Адам
дерімен ты

дің» маті күй
ше сүй» де

ның жүрегі тол
ды. Шөлде ке

сынын қан

дан шығады,
ді өзім ұмытып,

ды жы

де су тапған шөлде су тап
Бас қоймай ма бас

реу түртсе, я қақ
мас жас

реу түрт
Бой тоқтамас жас

лы піқилы пі
ынша Абай өмірны бойын

тырған ма
тіне елігіп, бас иген екі жас кім еді? Олар
се де екерім. Десе де еке

кені Абай
сы, ал Әйгеның ба

ді ақын текдеген сөз
Бұл жер

М.Әуезов «Абай жоМ.Әуе
жақсы му
жер
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Бір күй гі зіп, сүй гі зіп,
Ес кі өмір ді тір гі зер.
Өмір то нын ки гі зіп,
Жоқ ты бар қып жүр гі зер.

Есіт кен дей бо ла ды
Құ ла ғы ес кі сы быр ды.
Ес кі ой ға кө ңі лім то ла ды,
Ті ріл тіп өт кен құр ғыр ды.

Алай да «Сөз өне рі дерт пен тең» деп, ақын ның өзі айт қан дай, өнер 
жо лы оның өз жо лын дай күр де лі. Өмір тек әсем ән нен тұр май ды. 
Қо ғам да ғы әлеу мет тік мә се ле лер мез гіл-мез гіл ақын жү ре гі не у 
бо лып се бі ле ді. Ақын одан қаш пай ды, ба рын ша ха лық қа кө мек те-
се ді. Жан-жа ғын да ғы жал ған сөй лейт ін қу лар ды, ел ішін де гі тен-
тек тер ді де «Мен іш пе ген у бар ма?» деп ер лік пен қар сы ала ды:

Ішіп, те рең бой лай мын,
Өт кен күн нің ула рын.
Жә не шын деп ой лай мын
Жұрт тың жал ған шу ла рын.

Та ғы се не бас тай мын
Күн де ал да ғыш қу лар ға.
Есім шы ғып қаш пай мын,
Мен іш пе ген у бар ма?

Өлең 7, 8, 9 бу ын ды ша лыс ұй қас қа (а-б-а-б) құрал ған. Абай дың 
бұл өле ңі не С.Мұ ха мед жа нов пен А.Гурь евич ән-ро манс жаз ған.

		Білу

1. «Құ лақ тан кі ріп, бой ды алатын» не?
2. Абай ға дей ін му зы ка ға өлең ар на ған қа зақ ақын да ры бар ма?
3. Бұл өле ңі қай ақын ның шы ғар ма сы на ұқ сай ды?
4. Абай ән ді қа лай ба ға ла ған?

Тү	сі	ну

1. Не се беп ті осы ән ге ком по зи тор лар ән-ро манс жаз ған?
2. Абай не се беп ті «Ән ді сүй сең, мен ше сүй» де ген?
3. Ав тор ән ді не ге су ға те ңей ді?

Білу

Түсіну

ның өзі айтқанның өзі айт
лі. Өмір тек әсем әннен тұр

гіл-мезгіл ақын жү
ды, барынша ха

ін қуларды, ел ішін
лікпен қарген у бар ма?» деп ер

лаймын,
рын.

не шын деп ойлай
ған шутың жалған шу

не бастай
дағыш қу
ғып қаш

де ал
Есім шығып қаш
Мен ішпеген у бар ма?

ды шаынды ша
не С.Мұ меджа

лақтан кіріп, бой
ға дей

ңі қай ақын
Абай
Бұл өлеңі қай ақын
Абай әнді қа

1. Не се
2. Абай не се
3. Ав
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Қолдану

1. Ин тер нет тен «Құ лақ тан кі ріп, бой ды алар» ән-ро ма нс ын 
жүк теп ал. Әннің мә ті ні не қа рап оты рып, ән ші ге қо сы-
лып ай тып, ән құ ді ре тін ұғы ну ға ты рыс.

2. Өлең нен не гіз гі ой түй ін де рді анық та. Ол үшін шы ғар ма-
дан қа жет ті дәй ек тер ді жи на.

3. Абай дың «Кө ңіл құ сы құй қыл жыр шар та рап қа» өле ңі 
мен «Құ лақ тан кі ріп бой ды алар» өле ңі нің ай ыр ма шы-
лы ғы  мен ұқ сас ты ғын кес те ге тол тыр.

«Кө ңіл құ сы құй қыл жыр 

шар та рап қа» өлеңі 
«Құ лақ тан кі ріп 

бой ды алар » өлеңі

Ұқ сас-

ты ғы 

Ай ыр ма-

шыл ығы

Таалдау

1. Ақын ның ән ге қой ған эс те ти ка лық тала бын, ән нің мін де-
ті не зор ма ңыз бе руін ба лық қаң қа сы – «Фиш боун» әді сі 
бой ын ша тал да.

 Орын да лу ба ры сы: ба лық қаң қа сы ның ба сы на – шы ғар-
ма ның та қы ры бы, үс тің гі сүй ек те рі не – өлең нің негізгі 
мазмұны мен түсініктер, ас тың ғы сүй ек те рі не – про-
блемаларды шешу жолдары, құй ры ғы на өлең туралы 
қорытынды ой  қыс қа ша жа зы ла ды.

2. Шы ғар ма да ғы көр кем ау ыс ты ру лар ды – эпитет, теңеу, 
метафораны анық тап талда.

Жинақтау

1. Жұп тық жұ мыс. Абай ән де рі нің қа зір гі кез де де өзек ті 
екендігі туралы сұх бат та сып, та қы рып ты түй ін дең дер. 

2. Шығарманың идеялық мазмұнын пайымдап, ой тол ғау, 
хат, пост, ер те гі, өті рік өлең нің бі рін жаз.

3. Топ тық жұ мыс. Өлең нің идея лық маз мұ нын пай ым дай 
оты рып, «Топ пен жа зу» әді сі мен «Құ лақ тан кі ріп, бой ды 
ал ған» та қы ры бын да эссе жа зың дар.

 3 топ қа бө лін ген нен кей ін, 1-ба ла мә тін идея сы бой ын ша 
та қы рып тық сөй лем жа за ды, 2-ба ла не тал қы лай ты нын 
жа за ды, 3-ба ла дә лел кел ті ре ді, 4-ба ла қо ры тып, бар лы-
ғын бай ла ныс ты ра ды. Со ңы нан топ тар өз эсселерімен 
бө лі сіп, дау ыс тап оқып шы ға ды.

Қолдану

Талдау

Жинақтау

мансын 
ге қосы-шіге қо

та. Ол үшін шығарма

тарапқа» өле
нің айырңінің ай

Ұқсас-тан кіріп 

» өлеңі

лық талатетикалық тала
лық қаңқа

лық қаң
гі сүйтіңгі сүй

мазмұны мен түсініктер, асмазмұны мен түсініктер, ас
блемаларды шешу жолдары, құй

 қысқаша жа
кем ау

 қыс
ғы көркем ау

метафораны анықтап талда.

тық жұмыс. Абай әнтық жұ
екендігі туралы сұх
Шығарманың идеялық мазмұнын пайымдап, ой толШығарманың идеялық мазмұнын пайымдап, ой тол
хат, пост, ер

тық жұ
рып, «Топ

Топ
отырып, «Топ
алған» та
3 топқа бө

қы

ғын бай
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Бағалау

Қа зір гі ән дер дің бар лы ғы бір дей «құ лақ тан кі ріп, бой ды 
ала ма»?

Абайдың музыкалық мұрасы көпжанрлы. Онда драма, сатира,
трагедия, әдет-ғұрыптың, жаратылыс суретін бейнелейтін т.б. сан
түрлімузыкабар.

АхметЖұбанов

Шығармадағы	сөз	таңдау–оныңтақырыбынақатыстысөздерді
қолдану.Сөздерсолшығарманыңмазмұнына,тақырыбынақатысты
алынады.

Абай ақын ретінде көркемдік, эстетикалық-стильдік мақсатпен
белгілі бір сөздерді таңдап жұмсайды.Ол ойшыл ретінде толғаған
тақырыптарына, жанрлық жаңалықтарына сай кейбір сөздерді жиі
қолданып,активсөздікқорынаайналдырған.

«Абай»энциклопедиясы

«Құлақтанкіріп,бойдыалар»өлеңіндегіавтордыңэстетикалық-
стильдікмақсатпентаңдағансөздерінтауып,олардыңатқарыптұр-
ғанқызметтерінтүсіндіріп,ойыңдыдәлелдепжаз.

ӘуезовМ.Абайжолы:Роман-эпопея.Төрттом.Алматы:Жазу-
шы,2013.

Бағалау

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

ӘншіДимашҚұдайбергентуралынебілесің?Ақыншатолғанып,
Димаштыңбірәнінеталдаужаса.

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

ріп, бойды 

драма, сатира,
бейнелейтін т.б.бейнелейтін

Ахмет Жұбанов

тақырыбына
мазмұнына, тақырыбынамазмұнына,

эстетикалық-стильдік
Ол ойшыл

жаңалықтарына
айналдырған.айналдырған.

бойды алар»бойды
таңдағанмақсатпен таңдаған

қызметтерін түсіндіріп,

Димаш

үйрен

Әнші Димаш
Димаштың бір әніне

Кітап

Әуезов
шы,
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Абайдыңмузыкалықмұрасынтұжырымдауүшінжобажаса.

	 АБАЙ	ДЫҢ	МУ	ЗЫ	КА	ЛЫҚ	 
	 МҰ	РА	СЫ	НЫҢ	МА	ҢЫ	ЗЫ

Қым бат ты оқу шы! Мі не, «Сыл ды рап 
өң кей ке лі сім» та ра уын аяқ тап ке ле сің.

Абай дың қы рық тан ас там әні, бес күйі 
(«Май тү ні», «Май да қо ңыр», «То ры жор-
ға», «Жел дір ме», «Ақ тол қын») ха лық 
ара сын да сақ та лып қал ған. Алай да ав тор 
но та біл ме ген, ар найы му зы ка лық бі лі мі 
де бол ма ған. Де ген мен ақын шы ғар-

ма ла ры қа зақ хал қы ның мәң гі лік мұ ра сы бол ған дық тан, әр бір 
қа зақ ба ла сы Абай өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғын зерт теп, ру ха ни 
бай лы ғын жи нау ға, эс те ти ка лық көз қа ра сын да мы ту ға мін дет ті.

Со ны мен, ақын ның өнер паз се рік те рі, ақын ның ән де рін та ра-
ту шы лар, но та ға тү сі ру ші лер кім дер еді?

Осы тә різ ді оқу лық та қам тыл ма ған ақын ның му зы ка ға 
қа тыс ты қы рын зерт теу ар қы лы пре зен та ция жа сау ұсы ны ла ды.

Жұ мыс тың ба ры сы:
• та қы рып ты таң дау;
• та қы рып қа бай ла ныс ты ма те ри ал дар ды жүйе леп, маз мұ нын 

құ ру;
• мә лі мет тер ді жи нақ тап, слайд тар жа сау;
• ақын му зы ка ла рын қо су;
• пре зен та ция ны көр се ту, қор ғау;
• қо ры тын ды лау.

Әде би ет тер ті зі мі:
1. Әуе зов М. Абай жо лы. 1–4 т. – Ал ма ты: Жа зу шы, 2002.
2. Абай шығармаларының академиялық толық жинағы.  

3 томдық. – Алматы: Жазушы, 2020.
3. Абай Құ нан ба ев. Айт тым сә лем, қа лам  қас: ән дер мен күй лер 

/ Құ нан ба ев Абай; Құ раст. Ер за ко вич Б.Г. – Ал ма ты: Өнер, 
1986.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• Абайдыңсөзөнеріне
эстетикалықталғамы
менталабынзерделеу,
эстетикалық,танымдық
мақсаттаигеріп,жоба
жасау.

не, «Сылшы! Міне, «Сыл
уын аяқтап ке
тан астам әні, бес күйі рықтан ас

ні», «Майда қоңыр», «То
ме», «Ақтол

ған. Алайталып қал
ген, арнайы му
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Міне,сен«Сылдырапөңкейкелісім»тарауынаяқтадың.
Небілдің?Неүйрендің?Кәне,өзіңдісынапкөр.

	 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР

Қай талау тап сыр ма ла ры

Топ	тық	жұ	мыс

Үш топ қа бө лі ніп, ақын ның му зы ка лық мұ ра сы на қа-
тыс ты мә лі мет тер ді тал даң дар:

1-топ: ақын ның өнер паз се рік те рі;
2-топ: ақын ның ән де рін та ра ту шы лар;
3-топ: ақын ның ән де рін но та ға тү сі ру ші лер;

Жұп	тық	жұ	мыс

«Зер де» тә сі лі бой ын ша Абай ән де рі нің не ге әлі күн ге 
дей ін ха лық тың сүй іс пен ші лі гі не ие бо лып ке ле жат қа нын 
са ра лап, түй ін дең дер.

Бі лім
Зерт теу ең бек тері ар қы лы ал ған ақ па рат-
та рым

Эмо ция Ән дер әуені, ме нің кө ңіл күйім

Ба ға Ав тор шы ғар ма шы лы ғы на бе ре тін ба ғам

Сын Ав тор ту ын ды ла ры ның мен үшін ма ңы зы 

Идея

Оқыр ман жә не тың дау шы ре тін де ав тор 
шы ғар ма ла рын на си хат тау ға ұсы на тын 
идеям

Же	ке	жұ	мыс

1. Абай ән де рі ту ра лы се ман ти ка лық кес те ні тол тыр.

Ән атауы Не ту ра лы? Су рет теу ше бер лі гі 

Топ	тық	жұ	мыс

Жұптық	жұ	мыс

Же	ке	жұ	мыс

Топтық

зыкалық мұ

Топ

тері;
шылар;

сіру
рату

рін нотаға түсі

ша Абай әнша Абай ән
лігііспенші

дер.

Зерттеу еңЗерт
тарым
Ән

АвБаға

Сын

ИдеяИдея

1. Абай ән1.
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Ән атауы Не ту ра лы? Су рет теу ше бер лі гі 

2. «Сыл ды рап өң кей ке лі сім» де ген та қы рып қа эс се жаз.
3. Тест сұ рақ та ры на жау ап бер.

1. «Ән» сө зі ақын ның қай өле ңін де кез де се ді?
A) «Жел сіз түн де жа рық ай»
B) «Кө зім нің қа ра сы»
C) «Адам ның кей бір кез де рі»
D) «Қа раң ғы түн де тау қал ғып»
E) «Кө ңіл құ сы құй қыл жыр шар та па қа»

2. Нә зи ра де ген не?
A) Өлең тар мақ та рын да ғы бу ын сан да ры ның бір дей 

бо луы
B) Сөз ба сын да ғы ды быс тар дың қай тала нуы
C) Өлең де гі тар мақ тар дың бір дей бо луы
D) Бір ақын жыр ла ған та қы рып ты кей ін бас қа ақын-

ның қай та жыр ла уы
E) Өлең тар мақ та рын да ғы сөз аяқ та ры ның үн дес ті гі, 

өза ра ұқ сас, ды быс тас ес ті луі
3. Абай дың ән өнеріне қосқан үлесі:

A) Но та мен жа зуы
B) Қай ыр ма сы ның бол мауы
C) Шы ғыс са ры ны бо луы
D) Кон церт ұй ым дас ты руы
E) Ән де рі нің диапа зо ны жо ға ры бо луы

4. «Бі лім ді ден аяман сөз дің май ын» өлең жолы ақынның 
қай шығармасында кездеседі?
A) «Кө ңіл құ сы құй қыл жыр шар та рап қа» өлеңінде
B) «Кө зім нің қа ра сы» өлеңінде
C) «Айт тым сә лем, қа лам қас» өлеңінде
D) «Құ лақ тан кі ріп, бой ды алар» өлеңінде
E) «Адам ның кей бір кез де рі» өлеңінде

5. Абай ән де рі нің ерек ше лі гі:
A) Тек ма хаб бат та қы ры бы на ар на луы
B) Тек дом бы ра мен орын да луы
C) Ха лық ән де рі не ұқ сас ты ғы
D) Қай ыр ма сы ның бол мауы
E) Тек пат риот тық ән дер бо луы

се жаз.

ді?

жыр шарта қа»

ғы буын санда

дың қай
дей бо

тардың қай
дың бірдей бо

ған тақырып

дағы сөз аяқ
тас есбыстас ес

дың ән өнеріне қосқан үлесі:дың ән өнеріне қосқан үлесі:
мен жазуы

ның бол
ны бо

сының бол
ғыс сарыны бо
церт ұйымдас

нің диапанің диапа
ден аяман сөздіден аяман сөз

қай шығармасында кездеседі?
«Көңіл құсы құй

зімнің қаB) «Кө
C) «Айттым сә

«Құ
«Адам

D)
E) «Адам

5. Абай ән
A) Тек ма
B)
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Халықаралық зерттеулер форматындағы  
тапсырма үлгілері

1. Өлең үзіндісін мұқият оқып, тапсырманы орында.

Адамның кейбір кездері 
Көңілде алаң басылса; 
Тәңірінің берген өнері 
Көк бұлыттан ашылса. 

Сылдырап өңкей келісім 
Тас бұлақтың суындай. 
Кірлеген жүрек өз ішін 
Тұра алмас әсте жуынбай.

 Үзінді не жайында?
А) Көңіл күй туралы
В) Өнер туралы
С) Жүрек туралы
D) Тас бұлақ туралы

2. Өлең үзіндісін мұқият оқып, тапсырмаларды орында.

Білімдіден аяман сөздің майын, 
Алты өлеңмен білдірдім әннің жайын. 
Ездің басы қаңғырсын, ердің көңілі 
Жаңғырсын деп ойладым айтқан сайын. 
Көкірегінде оты бар, ойлы адамға 
Бұл сөзімнің суреті тұрар дайын.

1) «Сөздің майы» сөз тіркесінің мағынасы:
А) Сөздің мәні
В) Сөздің жүйесі
С) Сөздің нәрі
D) Сөздің сипаты

2) «Сөздің суреті» қандай көркемдегіш құралға жатады?
А) Теңеу
В) Метафора
С) Эпитет
D) Метонимия   

Тұра алмас әсте жуынбай.

Өлең үзіндісін мұқият оқып, тапсырмаларды орында.Өлең үзіндісін мұқият оқып, тапсырмаларды орында.

Білімдіден аяман сөздің майын, 
Алты өлеңмен білдірдім әннің жайын. 
Білімдіден аяман сөздің майын, 
Алты өлеңмен білдірдім әннің жайын. 
Ездің басы қаңғырсын, ердің көңілі 
Жаңғырсын деп ойладым айтқан сайын. Жаңғырсын деп ойладым айтқан сайын. 
Көкірегінде оты бар, ойлы адамға Көкірегінде оты бар, ойлы адамға 
Бұл сөзімнің суреті тұрар дайын.

«Сөздің майы» сөз тіркесінің мағынасы:«Сөздің майы» сөз тіркесінің мағынасы:
Сөздің мәні
Сөздің жүйесі
Сөздің нәрі

В)
С) Сөздің нәрі
D) Сөздің сипаты

2) «Сөздің суреті» қандай көркемдегіш құралға жатады?
А) Теңеу

2)

С)
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3. Өлең үзіндісін мұқият оқып, тапсырмаларды орында.

Дүние ойдан шығады, 
Өзімді өзім ұмытып, 
Көңілім әнді ұғады, 
Жүрегім бойды жылытып. 

Аңсаған шөлде су тапса, 
Бас қоймай ма бастауға? 
Біреу түртсе, я қақса, 
Бой тоқтамас жасқауға.

1) Өлең кім туралы?
А) Шөлде қалған кісі туралы
В) Тоңған кісі туралы
С) Су ішкен кісі туралы
D) Әнді тыңдаған кісі туралы

2) Үзінді идеясына сай мақал-мәтелді тап:
А) Әшейінде ауыз жаппас,
 Той дегенде өлең таппас.
В) Ұялмаған әнші болады.
С) Ақын мен әнші – адамзаттың бұлбұлы.
D) Арқаға барып әншімін деме.

3) Төмендегі өлең жолдарын «Құ лақ тан кі ріп, бой ды алар» 
өлеңінің үзіндісімен және ақынның басқа да ән өнері 
туралы ойларымен байланыста түсіндіріп жаз:

Домбыраға қол соқпа,
Шымырлатып бір-бірлеп.
Жүрегім, соқпа, кел тоқта,
Жас келер көзге жүр-жүрлеп.

Ақын пайымдауынша, ән өнері ... . 

Әнді тыңдаған кісі туралы
Үзінді идеясына сай мақал-мәтелді тап:

Той дегенде өлең таппас.
Ұялмаған әнші болады.
Ақын мен әнші – адамзаттың бұлбұлы.Ақын мен әнші – адамзаттың бұлбұлы.
Арқаға барып әншімін деме.

Төмендегі өлең жолдарын 
өлеңінің үзіндісімен және 
Төмендегі өлең жолдарын 
өлеңінің үзіндісімен және 
туралы ойларымен байланыста түсіндіріп жаз:

Домбыраға қол соқпа,Домбыраға қол соқпа,
Шымырлатып бір-бірлеп.
Жүрегім, соқпа, кел тоқта,
Жас келер көзге жүр-жүрлеп.Жас келер көзге жүр-жүрлеп.

Ақын пайымдауынша, ән өнері ... . Ақын пайымдауынша, ән өнері ... . 
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	 ГЛОССАРИЙ

Абай пе да го ги ка сы – тәр бие леу ілі мі нің әрі те ре ңі, әрі тұ ны-
ғы. Ол бірнеше баулу дан тұ ра ды: ел дік ке, ер лік ке, отан шыл дық қа 
баулу; кі сі лі гі мол кі сі бол ды ру, адам шы лық қа баулу; иман-
ды лық қа баулу; өнер, бі лім-ғы лым ға баулу; өмір ге дай ын дау, 
ең бек ке баулу.

Арнау өлең – түркі халықтары поэзиясына тән жанр. Арнау 
өлең қазақ ауыз әдебиетінде, жазба әдебиетінде ерекше орын 
алған. Арнау өлеңді қазақ әдебиеттану ғылымында алғаш енгізіп, 
ішкі жанрлық түрге жіктеген А.Байтұрсынұлы: «Арнаудың өзі 
үш түрлі болады: жарлай арнау, сұрай арнау, зарлай арнау». 

Арнау өлең іштей жанрлық түрге жіктелгенімен, белгілі бір 
ортаға, қауымға, жеке адамға т.б. арналып айтылатындықтан, 
онда ортақ үндестік, бір жанрға тән ерекшелік айқын байқалады. 
Арнау өлеңнің жіктелуі негізінен, тақырыптық сипатына, яғни 
кімге, қалай арналуына байланысты.

Абай арнау өлеңдерінің көбін сыни тұрғыда жазған: 
«Шәріпке», «Абыралыға», «Жақсылыққа» т.б.

Аза мат тық ли ри ка – ли ри ка ның за ман жай ын, әлеу мет тік 
мә се ле лер ді қоз ғай тын үл кен бір са ла сы. Өмір жө нін де, ха лық тың 
тағ ды ры ту ра лы ой тол ғам дар ақын ның өз кө ңіл күйімен те рең 
ұшта сып, өзі нің өмір ге қа ты на сын су рет теу ар қы лы кө рі не ді.

Антитеза (грек. �арама-�арсылы�) – бір-біріне кереғар 
құбылыстарды, мән-мағынасы әр тарап ұғымдарды, түр-түсі әр 
бөлек нәрселерді өзара бетпе-бет қою арқылы бұлардан мүлде 
басқа бір құбылыстың, ұғымның, нәрсенің суретін, сыр-сипатын, 
кескін-кейпін анықтау, аңғару, елестету.

Градация (дамыту) – алдыңғы сөзбен соңғы сөзді, алдыңғы 
ойдан соңғы ойды, алдыңғы құбылыстан соңғы құбылысты асыра, 
асқақтата түсу. Бұл көр кем дік тә сіл құ ры лы сы, жүй есі ұқ сас 
бі рың ғай сөй лем дер дің ірік те ліп шы ғу ына, ой-пі кір дің өт кір, 
әсер лі ай ты лу ына мүм кін дік бе ре ді. Мы са лы, Абай дың: «Отыз 
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өлең қазақ ауыз әдебиетінде, жазба әдебиетінде ерекше орын 
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ішкі жанрлық түрге жіктеген А.Байтұрсынұлы: «Арнаудың өзі 
үш түрлі болады: жарлай арнау, сұрай арнау, зарлай арнау». 

Арнау өлең іштей жанрлық түрге жіктелгенімен, белгілі бір 
ортаға, қауымға, жеке адамға т.б. арналып айтылатындықтан, 
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кімге, қалай арналуына байланысты.

Абай арнау өлеңдерінің көбін сыни тұрғыда жазған: 
«Шәріпке», «Абыралыға», «Жақсылыққа» т.б.

Абай арнау өлеңдерінің көбін сыни тұрғыда жазған: 
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же тін ші сө зін де гі»: «Би ік ман сап – би ік жар тас, ерін бей ең бек теп 
жы лан да шы ға ды, ек пін деп ұшып қы ран да шы ға ды» сөй ле мі 
гра да ция ға жа та ды.

Ға руз ұй қас – шы ғыс тық әсер ден бол ған, шы ғыс тық үл гі-
де гі ша ға тай жаз ба әде бие тіне тән ұй қас тү рі. Ұй қас жүй есі 
(а-а-а-ә –а-а-а-ә – б-б -б-ә) тү рін де тү зіл ген, төрт тар мақ ты үш 
шу мақ тан тұ ра ды.

Ирония – сөз дер ді қа ра ма-қар сы ма ғы на да, ке ке сін ма ғы на-
сын да қол дану. Шы ғар ма кей іп кер ле рі нің мінез-құ лық та рын 
жан-жақ ты көр се ту үшін ас та рын да зіл ді ке ке сін жа та тын мақ-
тау, ма дақ тау сөз дер ді қол дан ған шы ғар ма лар бар. Бұл – әде би ет-
те гі ирония тә сі лі бо лып та бы ла ды. Бұл тәсіл Абай шы ғар ма ла-
рын да жиі кез де се ді.

Көр кем шы ғар ма лар да өмір дің, адам дар дың жа ғым сыз мінез-
құ лық та рын күл кі ете мыс қыл дай су рет теу ді сатира деп атай ды. 

Кей іп кер – персо наж – көр кем шы ғар ма да су рет те ле тін адам, 
әде би об раз. Әде би ет те адам ның көр кем об ра зын жа са ған да 
жа зу шы оның кес кін-тұл ға сын, іс-әре ке тін, мі не зін сол ор та ның, 
дәу ір дің өз ге ше лік те рін та ны та тын си пат та ры мен қа тар, өзі не 
ға на тән ерек ше лік те рі де анық бай қа ла тын дай етіп су рет тей ді.

Кей іп кер бей не сін су рет теу үшін қо ғам дық өмір ді жан-жақ ты, 
те рең зерт теп бі лу шарт. Әр кей іп кер дің көр кем бейнесі оның өз 
сө зі ар қы лы ашы ла ды. Көр кем шы ғар ма да жан-жақ ты то лық 
су рет те ле тін не гіз гі тұл ға – бас ты кей іп кер.

Кө ңіл күй ли ри ка сы – ли ри ка лық өлең нің жан тол ға тып, кө ңіл 
тер бе те тін, се зім оятқыш тү рі. Ақын дар дың кө ңіл күй ли ри ка сы 
ав тор дың өз тағ ды рын, қуа ныш қай ғы сын қо ғам дық өмір, за ман, 
дәу ір ту ра лы ой тол ға ныс та ры мен те рең қа быс ты рып ұштас ты ра 
бі луімен құн ды.

Қа ра өлең – қа зақ тың ежел гі өлең түр ле рі нің бі рі. Түр кітіл дес 
қыр ғыз, өз бек, та тар, қа ра қал пақ, башқұрт, тү рікмен поэ зия ла-
рын да да кез де се ді. Қа ра өлең 11 бу ын, 4 тар мақ, а-а-б-а тү рін де 
ке ле ді. Мә се лен, 

Шоқ пар дай ке кі лі бар, қа мыс құ лақ, (а)
Қой мой ын ды, қо ян жақ, бө кен қа бақ. (а) 
Ау ыз омырт қа шы ғың қы, май да жал ды, (б)
Ой жел ке, үңі рей ген бол са са ғақ. (а)

Қара өлең әнге салып айтуға ыңғайлы. Әннің ырғақ 
ерекшеліктеріне қарай өлең жолдарындағы бунақтар орнын 
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Шоқ
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Қара өлең әнге салып айтуға ыңғайлы. Әннің ырғақ 
ерекшеліктеріне қарай өлең жолдарындағы бунақтар орнын 
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ауыс тырып отырады. Әр шумақта жеке ой жатады. Өлеңнің 
алғашқы екі жолындағы ой соңғы жолдардағы негізгі ойға қызмет 
етеді.

Қа ра сөз – еркін ой білдіру формасы. «Қара сөз» деген атау 
өлең сөзден бөлек шығарма мағынасын білдіреді. Қара сөз «проза» 
деген мағынада айтылған. Қара сөздердің кейбірінде очерктік, 
шежірелік, зерттеушілік сипат болса, енді бірінде өсиет-өнеге, 
философиялық немесе көсемсөздік ойтолғау сарыны бар, тағы 
бірі көпшілікпен, оқырманмен кеңесу, сұрақ-жауап түрінде 
әңгімелесу үлгісінде жазылған. 

Абай қарасөздерінде өз тұсындағы қазақ қоғамындағы түрлі 
өзекті әлеуметтік, моральдық т.б. мәселелерді: халықты өнер-
білімге, ынтымақ-бірлікке үндеу, еңбек пен кәсіп, ұрпақ тәрбиесі, 
адамгершілік жайы, ұлт бойындағы ұнамсыз, кеселді қылық, 
мінез, дағдыларды сынау мәселелерін көтереді.

Ли ри ка – ақын ның се зі мін, кө ңіл күй ін, қуа ны шы мен сүй-
інішін, ар ма нын, өмір ге де ген көзқа ра сын, іш кі тол ғаны сын, 
дү ни ета ны мын сыр ғып шер те тін өлең, әде би ет тегінің бір тү рі. 
Ли ри ка лық шы ғар ма өлең мен жа зы ла ды, он да автор дың не ме се 
кей іп кер дің дү ние ге көзқа ра сы оның се зі мін, нақты ой ын, кө ңіл 
күй ін су рет теу, әсер леп бей не леу арқы лы көр се ті ле ді.

Ли ри ка лық шы ғар ма лар та қы ры бы на, маз мұ ны на қа рай: сая-
си-аза мат ты� ли ри ка (та қы ры бы да, маз мұ ны да әлеу мет тік 
мә ні зор ірі мә се ле лер ді сөз ете ді); ма хаб бат ли ри ка сы (сүй іс-
пен ші лік, ма хаб бат ту ра лы, кей де қуа ныш ты, кей де қай ғы лы 
бо луы мүм кін); фи лософия лы� ли ри ка (ақын ли ри ка лық өле ңін 
фи лософия лық те рең маз мұнға құ ра ды); та би �ат ли ри ка сы (әр 
алу ан та би ғат құ бы лыс та рын жыр лау ға ар нал ған) бо лып бө лі не ді. 
Ли ри ка лық өлең дер дің маз мұ ны да, тү рі де, олар да бай қа ла тын 
кө ңіл күй ле рі де ақын ның өмір ге көзқа ра сы на бай ла ныс ты.

Ли ри ка лық кей іп кер – поэзия лық шы ғар ма лар да ғы адам 
бей не сі. Ли ри ка лық ту ын ды лар дың бас қа һар ма ны – ақын ның 
өзі. Сон дық тан ақын ның өзі ли ри ка лық кей іп кер бо лады. Лири-
ка лық кей іп кер дің ой-се зі мі, тағ ды ры өз за ма нын да сурет тел се, 
соғұр лым ол типтік қа си ет те рі мол, сом дап жа сал ған ірі тұл ға ға 
ай на лып, дәу ір дің көр нек ті өкі лі бо лып шығады. Ақын өлең ді 
өз аты нан айт қан да ли ри ка лық кей іп кер дің бей не сі жаса ла ды. 
Се бе бі ол ақын ның өз бей не сі – жи нақ тал ған ли ри ка лық кейіп-
кер дің бей не сі бо лып шы ға ды. Ақын қо ғам өмі рі, заман, адам 
ту ра лы тол ған ған да, өзін «мен», «біз» дей оты рып, сол ор та ның 
ада мы, бел гі лі бір ұр пақ буы ны ның өкілі ре тін де се зі не ді.

тырып отырады. Әр шумақта жеке ой жатады. Өлеңнің 
алғашқы екі жолындағы ой соңғы жолдардағы негізгі ойға қызмет 

– еркін ой білдіру формасы. «Қара сөз» деген атау – еркін ой білдіру формасы. «Қара сөз» деген атау 
өлең сөзден бөлек шығарма мағынасын білдіреді. Қара сөз «проза» 
деген мағынада айтылған. Қара сөздердің кейбірінде очерктік, деген мағынада айтылған. Қара сөздердің кейбірінде очерктік, 
шежірелік, зерттеушілік сипат болса, енді бірінде өсиет-өнеге, 
философиялық немесе көсемсөздік ойтолғау сарыны бар, тағы 
бірі көпшілікпен, оқырманмен кеңесу, сұрақ-жауап түрінде 
философиялық немесе көсемсөздік ойтолғау сарыны бар, тағы 
бірі көпшілікпен, оқырманмен кеңесу, сұрақ-жауап түрінде 

Абай қарасөздерінде өз тұсындағы қазақ қоғамындағы түрлі Абай қарасөздерінде өз тұсындағы қазақ қоғамындағы түрлі 
өзекті әлеуметтік, моральдық т.б. мәселелерді: халықты өнер-
білімге, ынтымақ-бірлікке үндеу, еңбек пен кәсіп, ұрпақ тәрбиесі, 
адамгершілік жайы, ұлт бойындағы ұнамсыз, кеселді қылық, адамгершілік жайы, ұлт бойындағы ұнамсыз, кеселді қылық, 
мінез, дағдыларды сынау мәселелерін көтереді.

ңіл күйін, қуа
сын, іш

мін, көңіл күй
ген көзқарасын, іш

тін өлең, әде
лады, он

сы оның се
леу арқылеу арқы

қырылар тақы
ка (тақыры

ді сөз ете
лы, кей

лерді сөз ете
бат туралы, кей

лософиялы� ли
рең мазмұнға құрең маз

лыстағат құбы
лық өлеңдердің маз

рі де ақынның өмір
лық кейіпкалық кей

сі. Лирикалық ту
тан ақын
кер

өзі. Сондық
лық кейіпкер

соғұрлым ол типтік қа
лып, дәу

нан айт
налып, дәу

өз аты
Себебі ол ақын

дің бейкер
туралы тол
ада
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Ли ри ка лық поэзия ның осы ерек ше лік те рі Абай өлең де рін де 
то лық кө рі не ді. Абай ли ри ка сы нан ақын ның кө ңіл күйін, жан 
дү ние сін, тол ға ны сын се зі ніп қа на қой май мыз, сол арқылы қа зақ 
қо ға мы на, жал пы адам ба ла сы на тән си пат тар ды, дәу ір, за ман 
кел бе тін та ны та тын қа си ет-бел гі лер ді де молы нан та бамыз.

Ло ги ка – «тал дау ға құ рыл ған» – « сөз», « сөй лем», «ой лау», 
«ақыл» – ой лау, оның фор ма ла ры мен  заң ды лық та ры  ту ра лы 
ғы лым.

Метафора – сөз мәнін өңдендіре, өзгертіп айту. Суреттеліп 
отырған затты не құбылысты айқындай түсу үшін, ажарландыра 
түсу үшін оларды өздеріне ұқсас, өзге затқа не құбылысқа балау, 
сөйтіп мағынасын үстеу, мазмұнын тереңдетіп, әсерін күшейту. 
Бұл көркемдегіш құралда метафора және метафораланатын сөз 
болады.

Метонимия  – екі ұғымның жақындастығына, көршілестігіне, 
ұқсастығына қарай бір сөздің орнына екінші сөзді ауыстырып  
қолдану. Метонимия сөз образдылығы мен ойды ықшамдау 
мақсатында қолданылады.

Мі нез де ме – кейiпкер дің бей несiн сом дауда жә не өзін дік ба ға-
ла уын жет кі зуде ақын, жа зу шы қол да на тын өнiмдi тәсiлі. 

Жа зу шы өз шы ғар ма сын да ғы кейiпкер лердiң мiнез-құлқын 
ай қын дап, оқыр ма ны на да ра лап көр се ту үшiн әртүрлi ше берлiк 
қыр ла рын iздейдi. Кейiпкер дің мiнезiнен си пат та ма ны ав тор 
түсiнiгi ар қы лы та нып, оның өсу жол да рын бағ дар лай мыз. Көр кем 
шы ғар ма да кей іп кер ге ба ға бе руді әр кей іп кер ге сай да ра лау мен 
жи нақ тау, кейіп кер дің мі нез-құл қы, жү ріс-тұ ры сы, іс-әре ке ті 
ар қы лы ав тор жан-жақ ты ашып, си пат тап көр се те ді. Сол ар қы лы 
көр кем шы ғар ма ның идеясы ашы лып, кей іп кер дің мі нез-құл қы, 
қа ра ма-қай шы лық та ры ар қы лы жа зу шы ті лі нің ше бер лі гі аң ға-
рылады.

Мі нез деу – кей іп кер дің мі нез бі ті мі, көр кем об раз дың өзегі, 
не гіз гі ар қауы. Кей іп кер дің ру ха ни әле мін, жан сы рын, идеясын, 
кү рес жо лын, мақ са тын, іс-әре ке тін на ным ды бей нелеу ар қы лы 
аша ды. Әде би ет те ту ра жә не жа нама мі нез деу деген тү сі нік бар.

Нәзиралық – шы ғыс тық поэ зия да ор та ға сыр лар да қа лып-
тас қан үр діс. Бір ақын жыр ла ған та қы рып ты кей ін бас қа ақын ның 
қай та жыр ла уы не ме се ал ғаш қы шы ғар ма ға екін ші сі нің жау ап 
қа туы.

Өлең – еркін сөйлейтін жай сөздер тіркесі емес, ырғағы мен 
ұйқасы белгілі қалыпқа түскен, шумағы мен бунағына дейін 
белгілі тәртіпке бағынған нақысты сөздер тізбегі.

де 
ңіл күйін, жан 

зақ мыз, сол арқылы қа
ір, заман 

бамыз.
лем», «ойлау», лем», «ой

тары тура

 – сөз мәнін өңдендіре, өзгертіп айту. Суреттеліп  – сөз мәнін өңдендіре, өзгертіп айту. Суреттеліп 
отырған затты не құбылысты айқындай түсу үшін, ажарландыра 
түсу үшін оларды өздеріне ұқсас, өзге затқа не құбылысқа балау, түсу үшін оларды өздеріне ұқсас, өзге затқа не құбылысқа балау, 
сөйтіп мағынасын үстеу, мазмұнын тереңдетіп, әсерін күшейту. 
Бұл көркемдегіш құралда метафора және метафораланатын сөз 

– екі ұғымның жақындастығына, көршілестігіне, 
ұқсастығына қарай бір сөздің орнына екінші сөзді ауыстырып  
қолдану. Метонимия сөз образдылығы мен ойды ықшамдау 
ұқсастығына қарай бір сөздің орнына екінші сөзді ауыстырып  
қолдану. Метонимия сөз образдылығы мен ойды ықшамдау 

несiн сомдауда жә
шы қолда

ғы кейiпкерғы кейiпкер
лап көрна даралап көр

рын iздейдi. Кейiпкердің мiнезiнен си
нып, оның өсу жол

руді әр кей
нып, оның өсу жол

ге баға беруді әр кей
дің мінез-құл

ты ашып, ситы ашып, си
ның идеясы ашының идеясы ашы

лықтары ар

– кейіпкердеу – кей
қауы. Кейіп
лын, мақ

етте ту
рес жолын, мақ

ды. Әдебиет
Нәзиралық
қан үрдіс. Бір ақын жыр
та жырла

қан үр
қайта жыр
қатуы.

Өлең 
ұйқасы белгілі қалыпқа түскен, шумағы мен бунағына дейін 
белгілі тәртіпке бағынған нақысты сөздер тізбегі.
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Қа зақ ау ыз әде бие тін де гі ха лық өлең де рі ең бек-кә сіп ке орай 
(аң шы лық, төрт тү лік, нау рыз өлең де рі), ес кі лік ті на ным-се нім ге 
бай ла ныс ты (бақ сы са ры ны, ар бау), әдет-ғұ рып не гі зін де гі (салт, 
үй ле ну, мұң-шер өлең де рі), қа ра өлең, та ри хи өлең, ай тыс өлең-
де рі бо лып бө лін ді. Өлең сөз дер дің бол мы сы, жа ра ты лы сы аса 
күр де лі, оған иша ра, мең зеу, са лыс ты ру, жұм бақ тау, ас тар лау, 
бей не леу, те ңеу, ұқ са ту т.б. тән. Өлең ли ри ка жан рын да кең та ра-
ды, та қы ры бы жа ғы нан сая си, кө ңіл күй, та би ғат, ма хаб бат жә не 
фи ло со фия т.б. түр лер ге жік те ле ді.

Абай «Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол» өлеңінде салт-
дәстүрлердің халық өміріндегі мәдени рөлін сипаттай отырып, 
олардың әдебиетпен тығыз байланысын шебер көрсетті.

Өлеңнің түрі ырғақ арқылы айқындалады. Ырғақ, ритм (грек. 
шамалас, мөлшерлес, сайма-сай) – қимылдың, құбылыстың, 
үннің жүйелі, мерзімді, мөлшерлі қайталануы.

Өлеңнің ырғақ жасайтын бөліктері: дыбыс, буын, бунақ, 
тармақ, шумақ, түйдек (тирада).

Буын: Жел-сіз түн-де жа-рық ай (7).
Бунақ: Желсіз түнде / жарық ай (2).
Тармақ: Желсіз түнде жарық ай (1).
Шумақ: Желсіз түнде жарық ай, (а)
  Сәулесі суда дірілдеп. (б)
  Ауылдың шеті терең сай, (а)
  Тасыған өзен гүрілдеп. (б)
Түйдек – қазақ поэзиясында қолданылатын тармақтарды 

топтастырудың еркін түрі. Егер шумақты өлеңдерде тармақтар 
белгілі тәртіппен, өзіндік ретімен топтасатын болса, жырда 
олар еркін, әр мөлшерде алына береді. Мұнда тармақтар түйдек-
түйдегімен түсіп, әр көлемде топтасады. 

Пси хо ло гизм – адам өмі рін де гі бо лып жат қан іс-әре кет. Әде-
би ет те гі пси хо ло гизм нің не гіз гі қыз ме ті – өмір лік шын дық пен 
көр кем шын дық тың жан ды та мыр лас ты ғын сақ тау. Әдебиеттегі 
да ра лау мен жи нақ тау, ұлт тық, жал пы ха лық тық, де рек пен 
қи ял дап қо су, ав тор бей не сі т.б. осы бағытқа жатады. 

Пси хо ло гия лық па рал ле лизм – адам ның кө ңіл күй ін та би ғат 
құ бы лыс та ры мен са лыс ты ра не гіз деу. Бұл тә сіл – Абайға тән жайт.
Об раз дың мі нез-құл қын, іш кі жан дү ние сін, ру ха ни әле мін жә не ол 
тір ші лік ете тін ор та мен тар тыс та би ға тын ашу да қыз мет ат қа ра ды.

Сатира – қаламгер суреттеп отырған оқиғаны, құбылысты 
немесе кейіпкерді өткір сынға алып, әжуаға айналдыратын 
көркемдік бейнелеу тәсілі.

ке орай 
ным-сенімге 

гі (салт, дегі (салт, 
хи өлең, айтыс өлең

тылысы аса 
тарбақтау, астар

рында кең та
ғат, махабғат, ма

Абай «Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол» өлеңінде салт-
дәстүрлердің халық өміріндегі мәдени рөлін сипаттай отырып, дәстүрлердің халық өміріндегі мәдени рөлін сипаттай отырып, 
олардың әдебиетпен тығыз байланысын шебер көрсетті.

Өлеңнің түрі ырғақ арқылы айқындалады. Ырғақ, ритм
) – қимылдың, құбылыстың, ) – қимылдың, құбылыстың, 

үннің жүйелі, мерзімді, мөлшерлі қайталануы.
Өлеңнің ырғақ жасайтын бөліктері: дыбыс, буын, бунақ, Өлеңнің ырғақ жасайтын бөліктері: дыбыс, буын, бунақ, 

Буын: Жел-сіз түн-де жа-рық ай (7).
Бунақ: Желсіз түнде / жарық ай (2).
Тармақ: Желсіз түнде жарық ай (1).
Шумақ: Желсіз түнде жарық ай, (а)Шумақ: Желсіз түнде жарық ай, (а)

Сәулесі суда дірілдеп. (б)Сәулесі суда дірілдеп. (б)
Ауылдың шеті терең сай, (а)
Тасыған өзен гүрілдеп. (б)
– қазақ поэзиясында қолданылатын тармақтарды 
Тасыған өзен гүрілдеп. (б)
– қазақ поэзиясында қолданылатын тармақтарды 

топтастырудың еркін түрі. Егер шумақты өлеңдерде тармақтар 
белгілі тәртіппен, өзіндік ретімен топтасатын болса, жырда белгілі тәртіппен, өзіндік ретімен топтасатын болса, жырда 
олар еркін, әр мөлшерде алына береді. Мұнда тармақтар түйдек-олар еркін, әр мөлшерде алына береді. Мұнда тармақтар түйдек-
түйдегімен түсіп, әр көлемде топтасады. 

гизм – адам өмі
гизмгі психо

кем шындықтың жан
лау мен жи

су, ав
лау мен жи
дап қосу, ав

Психология
лыстары
дың мі

былыс
Образдың мі
тіршілік ете

Сатира 
немесе кейіпкерді өткір сынға алып, әжуаға айналдыратын 
көркемдік бейнелеу тәсілі.
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Стиль (грек. stylos – стиль) – жазушының өмір шындығын 
танып-білу, сезіну қабілетін, бейнелеу шеберлігін, өзіндік 
суреткерлік тұлға-бітімін танытатын даралық өзгешелігі, жазу 
мәнері, қолтаңбасы.

Су рет кер қия лы – суреткердің көркемдік ойлау ерекшелігі, 
дүниеде, өмірде болатын, болуы мүмкін нәрселерді, жағдайларды 
қиял арқылы елестету қабілеті, бейнелеп көрсету тәсілі.

Талант ты адам дар әр қа шан ха лық тың құр ме ті не, сүйіс пен ші-
лі гі не бө лен ген. Да рын ды су рет кер бо лу үшін адам ға ту ма қа бі лет, 
та би ғи да рын ке рек. Шы ғар ма сы  тар тым ды, қы зық ты бо луы 
үшін қалам гер кей бір кей іп кер ле рді, оқи ға лар ды ой дан қоса ды. 
Оны біз шығар ма шы лық фан тазия деп атай мыз. Академик З.Қаб-
до лов: «Ой дан шы ға ру жоқ бол ған жер де, жал пы әде би шы ғар ма 
болуы мүм кін емес», – дей ді. Қи ял – бар лық шы ғар ма шы лық 
өнерге тән си пат.

Сыни хабарлама – шағын зерттеу, шығарма жетістіктері мен 
кемшіліктері туралы хабарлау, баяндау.

Сыншы – белгілі бір әдеби шығарманы талдап, баға беру үшін 
әдебиеттану ғылымының зерттеу әдістерін қолданатын маман.

Сын шыл реа лизм – көр кем дік әдіс. Оның бас ты ерек ше лі гі – 
өмір ді шын шыл дық пен бей не леп, адам тағ ды рын, олар дың тип-
тік мі нез -бі ті мін, ха рак те рін тип тік жағ дай да көр се те оты рып, 
қо ғам дық өмір де гі қай шы лық тар ды, кем ші лік тер ді қат ты сын ға 
алу.

Та стих – фи ло со фия лық трак тат. Бұ ған Абай дың фи ло со-
фия лық ой ла рын, дү ние ге көз қа рас та рын біл ді ре тін ғы лы ми 
пі кір лер айт қан эс се ле рі жа та ды. Мы са лы, «Же тін ші сөз», «Он 
же тін ші сөз», «Қы рық үшін ші сөз», «Қы рық бе сін ші сөз».

Те ңеу – көр кем деп су рет теу де зат ты, құ бы лысты екін ші бір 
зат пен, құ бы лыс пен са лыс ты рып бей не леу. Мұнда су рет кер зат-
тың, құ бы лыс тың ерек ше бел гі ле рін көр сет  пей-ақ, оны бас қа зат-
пен, құ бы лыс пен са лыс ты ра су рет тей ді.

Те ңеу са лыс тыр ма лық мән ге ие бо лып, те ңеу дің көп ші лі гі зат 
есім ге, есім ше етіс тік ке жал ған ған -тай (-тей), -дай (-дей), -ша 
(-ше) жә не -дай ын (-дей ін) жұрнақ та ры ар қы лы жа са лады.

Тол ғау – сю жет сіз жанр. Тол ғау да те рең аза мат тық әуен, ірі 
қо ғам дық, әлеу мет тік, сая си фи ло со фия лық та қы рып ерек ше 
орын ала ды. Не гіз гі бей не леу тә сі лі – ди дак ти ка , яғ ни бі лім бе ру, 
оқы ту, тәр бие леу тео рия сы.

жазушының өмір шындығын 
танып-білу, сезіну қабілетін, бейнелеу шеберлігін, өзіндік 
суреткерлік тұлға-бітімін танытатын даралық өзгешелігі, жазу суреткерлік тұлға-бітімін танытатын даралық өзгешелігі, жазу 

суреткердің көркемдік ойлау ерекшелігі, 
дүниеде, өмірде болатын, болуы мүмкін нәрселерді, жағдайларды дүниеде, өмірде болатын, болуы мүмкін нәрселерді, жағдайларды 
қиял арқылы елестету қабілеті, бейнелеп көрсету тәсілі.
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«Он бесінші қарасөзге» тәрбиелеу теориясы арқау болған. 
Автор тереңнен толғанып, жастарға есті кісі болу жөнінен кеңес 
береді.

Типтік бей не – көр кем әде би ет те гі жи нақ тал ған адам об ра зы.
Көр кем шы ғар ма да адам ның өмі рі, бас қа адам дар мен өза ра 

қа рым-қа ты на сы, на ным-се нім де рі, ойы мен се зім де рі, мі нез-құ-
лық та ры жи нақ тала су рет те ле ді. Жа зу шы өз шы ғар ма сын да бір 
адам ның ға на си па тын көр се тіп қой май, сол адам ның өмір сүр ген 
ор та сы на, оны қор ша ған адам дар ға тән си пат тар мен то лық ты рып, 
жи нақ тай ды. Көр кем ту ын ды да ғы типтік об раз қа лам гер су рет теп 
отыр ған қо ғам мен дәу ір ту ра лы да тү сі нік бе ре ді. 

Ту ра мі нез деу – бұл ав тор мі нез де ме сі. Адам ды бір сөз бен де 
мі нез деу ге бо ла ды. Мы са лы, са раң бол са – Қа ра бай, аң қау бол са – 
Мыр қым бай, өті рік ші бол са – Су ды рах мет.

Кей іп кер ге қа тыс ты құ бы лыс тар мен зат тар ды су рет теу 
ар қы лы қа һар ман бей не сін ашып көр се туді жа нама мі нез деу 
дей ді.

Ұй қас – тар мақ тың соң ғы сөз де рін де гі үн дес тік. Қа зақ өлең-
де рін де гі ұй қас түр ле рі: қа ра өлең ұй қа сы, ерік ті ұй қас, шұ бырт-
па лы ұй қас, ке зек тес ұй қас, ша лыс ұй қас, ара лас ұй қас, егіз 
ұй қас, осы күн гі ерік ті ұй қас.

Шығармадағы сөз таңдау – оның тақырыбына, мазмұнына 
қатысты сөздерді қолдану. 

Абай қаламгер ретінде көркемдік, эстетикалық-стильдік 
мақсатпен белгілі бір сөздерді таңдап жұмсайды. Ол ойшыл ретінде 
толғаған тақырыптарына, жанрлық жаңалықтарына сай кейбір 
сөздерді жиі қолданып, активті сөздік қорына айналдырған.

Фи лософия лық ли ри ка – қо ғам дық болмыс тың өзекті мәсе-
ле ле рі нің ақын-жа зу шы лар дың шы ғар ма ла рын да көрініс табуы. 
Фи лософия лық ли ри каға жа та тын өлең дер ге философиялық тол-
ға ныс тар, аза мат тық-ағар ту шы лық әуен дер, адам жә не оның жан 
дү ние сі, көзқа ра сы ту ра лы си пат тән.

Эпитет – зат тың, құ бы лыс тың ай рық ша си па тын, са па сын 
ай қын дай тын, анық тай тын су рет ті сөз. Эпитет бо ла тын сөз көбі не 
сын есім, кей де зат есім дер мен есім ше, кө семше етіс тік тер ар қы лы 
зат ты анық тай тын сөз дер.

Абай қазақ әдебиетіне эпитеттің де жаңа түрлерін көптеп 
кіргізген.

«Он бесінші қарасөзге» тәрбиелеу теориясы арқау болған. 
Автор тереңнен толғанып, жастарға есті кісі болу жөнінен кеңес 
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– оның тақырыбына, мазмұнына Шығармадағы сөз таңдау – оның тақырыбына, мазмұнына 
қатысты сөздерді қолдану. 

Абай қаламгер ретінде көркемдік, эстетикалық-стильдік 
мақсатпен белгілі бір сөздерді таңдап жұмсайды. Ол ойшыл ретінде 

Абай қаламгер ретінде көркемдік, эстетикалық-стильдік 
мақсатпен белгілі бір сөздерді таңдап жұмсайды. Ол ойшыл ретінде 
толғаған тақырыптарына, жанрлық жаңалықтарына сай кейбір 
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