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Оқулықта қолданылған шартты белгілер
 Ойтүрткі. Өтілетін тақырыпқа 

қа тыс ты өзің нің бі лім қо рың мен 
ой лау қабілетің ді көр се т.

 Оқылым. Ұсы ныл ған та қы рып 
не гі зін де мә лі мет бе ре тін мә тін-
дер мен та ны сып, мәтін жан ры 
мен не гіз гі мә се ле ні ай қын да.

 Тыңдалым және айтылым. 
Қосымша СД дискіде бе ріл ген 
ма  те  ри ал ды тың дап, өз сө   зің мен 
жет кі зу ге, ой қо ры тын ды  сын 
жа сау ға дағ ды лан.

 Жазылым. Оқы лым жә не тың-
да лым ма те риал да ры не гі зін де өз 
ой ың ды жаз ба ша са уат   ты жет кі-
зу ге ты рыс.

 Ереже. Әдеби тіл нормалары 
бо йынша анықтамалар берілді. 
Анық та ма лар мен танысып, мұ-
қият зерделе, оларды іс жү зінде 
дұ рыс қолдануды үйрен.

 Әдеби тіл нормалары. Грам ма -
ти ка лық, тілдік материалдар бо -
йын ша берілген жат ты ғу лар мен 
жұмыс жасап, өз біліміңді көр-
сет.

 Сұхбат. Түр лі та қы рып та сұ рақ- 
жау ап тү рін   де тіл дік қа рым-қа-
ты нас қа тү су арқылы пі кір ле су 
мә де ние тің ді қа лып тас ты р.

 Ғибратты сөз. Та ғы лы мы мол 
да на лық сөз дер ден тә лім ал.

 Артық болмас білгенің. Та қы рып 
жө нін де гі тың де рек тер, қы зық 
мә лі мет тер мен та ныс. Ол да се нің 
бі лім көк жие гің ді ке ңі те ді.

 Ізденімдік тапсырма. Шы ғар ма-
шы лық си пат та ғы ақ па рат тық 
де рек тер ді із деп та уып, зерт теу 
жүр гі з.

 Топтық тапсырма. Тап сыр ма-
лар ды топ қа бө лі   ніп орын  дау 
ар қы лы жүйріктігіңді көр сет.

 Жағдаяттық тапсырма. Түр лі жағ    -
даят тар да ше шім қа был дау ға дағ-
ды лан. Шы ғар ма шы лы ғың мен 
бел сен ді лі гің ді арт ты ру ға ұмтыл.

 Үй тапсырмасы. Та қы рып бо -
йын ша ал ған бі лі мің не гі зін де 
үй де өз бе тің ше із де ніп, тапсыр-
маны орын да.

 Ойталқы. Пі кір та лас ар қы лы 
бел гі лі бір мә се ле жө нін де сөй леу 
ті ліңді да мы ту ды қолға ал.

 Жасап көр. Сабақ та мең гер ген 
мәлі мет тер бо йын ша өз білі-
мің ді тек се ріп, тест сұрақ та ры на 
жа уап бе ріп көр.

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

Қым бат ты оқу шылар!
Сен дер Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аза ма ты сың дар. 

Елі міз дің мем ле кет тік ті лі – қа зақ ті лі. Қа зақ ті лі әлем де гі 
ау ыз ша жә не жаз ба ша тіл мә де ние ті қа лып тас қан ал ты жүз 
тіл дің жә не мем ле кет тік мәр те бе ге ие екі жүз тіл дің қа та-
рын да тұр. Осын дай тіл дің мұ ра ге рі бо лу, оның грам ма ти-
ка лық құ ры лы мы мен тіл бай лы ғын иге ру қан дай ға жап!

Қа зақ ті лі – әуез ді тіл. Тіл әуез ді лі гін сақ тау үшін 
ор фоэпия лық нор ма ны сақ тап сөй лей бі лу ке рек, ал сауат ты 
жа зу үшін ор фог ра фия лық нор ма ны жақ сы бі лу қа жет. 
Бұ дан бас қа дұ рыс сөй леу дің, сау ат ты жа зу дың лек си ка лық, 
грам ма ти ка лық, пунк туация лық нор ма ла ры бар. Ана ті лі нің 
осын дай заң ды лық та рын бі лу, ата дан ба ла ға мұ ра боп қал ған 
тіл імізді ке лер ұр пақ қа жет кі зу – сен дер дің бо рыш та рың.

Қол да рың да ғы «Қа зақ ті лі» оқу лы ғы қо ғам ның бел-
сен ді мү ше сі ре тін де қа лып та су ла ры ңа кө ме гін ти гі зе ді. 
Оқулықтағы «Тіл және Алаш идеясы», «Әлем жаңалық-
тары: өнер және мә де ниет», «Қазіргі қоғам құндылықтары: 
мәдениет және өр ке ниет», «Экономикалық интеграция – 
бүгінгі күн нің даму үрдісі», «Білім. Ғылым. Инновация», 
«Қазіргі қо  ғам: әлеуметтік теңсіздік», «Сәулет өнері», 
«Қазіргі әлем  де гі саясат және жаһандық мәселелер», «Сөз 
мәдение ті жә не шешендік өнер» си яқ ты та қы рып тар бі лім-
дерің ді то лық ты рып, ой-өрістеріңді дамыта ды. 

Оқулықтағы кей бір тап сыр ма лар қо сым ша із де ніс ті, қа -
зір  гі ақ па рат тық тех но ло гия ның мол мүм кін дік те рін пай да-
ла ну ды, шы ғар ма шы лық пен жұ мыс жа сау ды қа жет ете ді. 
Мұ ның бә рі ана ті лі нің құ ді ре тін се зін ді ру мен бір ге, сен дер-
 дің тұл ға ре тін де қа лып та су ла ры ңа ық пал ететінін білгей-
сің дер. Сон дық тан оқу лық тан ал ған бі лім де рің ді күн де лік ті 
өмір де қол да на бі лу ге ты ры сың дар. Бұл оқулық сендердің ана 
ті лін жетік меңгерген, ой ын ау ыз ша жә не жаз ба ша са уат  ты 
жет  кі  зе ала тын, ту ын да ған мә се ле лер ді ер кін ше ше бі ле тін, 
шы на йы өмір ге бей ім, жа ңа шыл азамат бо лып қалыптасула-
рыңа септігін тигізеді деп се не міз.
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Өз күшіне сенбеген халық та, адам да 
ешқашан өмір бәйгесін ала алмайды.
     (Ә.Бөкейханов)

І 
ТІЛ ЖӘНЕ АЛАШ  
ИДЕЯ СЫ

Бұл бө лім ді оқып-білу арқылы сендер:
•	 хал	қы	мыз	дың	ұлт	тық	бол	мы	сын	көр	се	те	тін	құн	ды	лық	та	ры	–	мә

де	ние	ті,	өне	рі,	ті	лі	ту	ра	лы	ақпаратпен	таныс	боласыңдар;
•	 Алаш	пар	тия	сы	ның	не	гі	зін	қа	лау	шы	лар,	ұлт	кө	сем	де	рі	Әли	хан	

Бө	кей	ха	нов	пен	Ах	мет	Байт	ұр	сы	нұлы;	Алаш	идея	сын	өз	де	рі
нің	шы	ғар	ма	ла	ры	на	ар	қау	ет	кен	Мір	жа	қып	 у	ла	тұлы,	Мағ	жан	
Жұ	ма	ба	ев	пен	Жү	сіп	бек	Ай	мау	ытұлы	;	жү	рек	те	рі	елім	деп	соқ	қан	
ұлт	қай	рат	кер	ле	рі	Тұ	рар	Рыс	құ	лов,	Мұстафа	Шоқай	мен	ал	ғаш	қы	
қа	зақ	ин	же	не	рі	Мұ	ха	мет	жан	Ты	ныш	ба	ев	ту	ра	лы	мәліметтермен	
танысасыңдар;

•	 мән	мә	тін	бой	ын	ша	тіл	дік	бір	лік	тер	ді	ор	фог	ра	фия	лық	нор	ма	ға	
сай	жа	зуды,	ор	фог	ра	фия	лық	нор	ма	ның	мор	фо	ло	гия	лық,	фо	не
ти	ка	лық,	дәс	түр	літа	ри	хи	прин	цип	те	рін,	дау	ыс	ты	лар	мен	да
уыс		сыз	дар	дың	жа	зы	луын,	бі	рік	кен	жә	не	қос	сөз	дер	дің	ем	ле	сін	
меңгересіңдер;

•	 кітаби	тіл	мен	сөйлеу	тілі	туралы	мағлұматтармен	танысасыңдар.

БӨ ЛІМ

СӨЗ МӘ ДЕ НИЕ ТІ
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§1. Әли хан Бө кей ха нов – ұлт кө се мі

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, өза ра ой бө лі сің дер.

1. Ә.Бө кей ха нов ту ра лы қан дай ақ па рат бі ле сің дер?
2. Ұлт кө се мі нің ел мен жер ге қа тыс ты ұс та ным да ры ту ра лы 

не бі ле сің дер?

2. Екі мә тін ді салыстырып оқып, кестеге талдаң дар.

1-мә тін 2-мә тін 
Мә тін дер дің та қы ры бы мен стилі қан дай? 

Оны дәлелдейтін терминдер, тілдік оралымдар бар ма?
Өзге стиль элементтері кездесе ме?

Ал ғаш қы бас пал дақ
Әли хан 1870 жылы Се   мей об лы   -

сын да ғы Қар қа ра   лы уезі  нің То қы-
ра уын бо лы сын да дү ние   ге кел ген. 
Әке сі Әли хан ды то ғыз жа сын да мол-
да ға оқу ға бер ге ні мен, зер де лі ба ла 
мол да дан гө рі мек теп те бі лім алу ды 
жөн кө ріп, үш сы нып тық мек теп ке өз 
ер кі мен ау ысып ала ды. Бұ дан кей ін 
ол Қар қа ра лы қа ла сы ның үш жыл-
дық учи ли ще сі не тү сіп, үз дік бі ті ріп 
шы ға ды. Он ал ты жа сын да Әли хан 
Ом бы ның тех ни ка лық учи ли ще сі не 
қа был да на ды. Оны да жақ сы бі ті ріп, 
жи ыр ма жа сын да Ре сей дің ас та на сы Санкт-Пе тер бург ке 
ба рып, Ор ман ша ру ашы лы ғы инс ти ту ты на тү се ді. Он да сая-
си, әде би үй ір ме лер дің жұ мы сы на ара ла сып, сту де нт тік тол-
қу лар ға қа ты са ды. Оқу ды бі ті ре са лы сы мен Ом бы ға ке ліп, 
қа ла ның сая си-әлеу мет тік, қо ғам дық жұ мыс та ры на бел се не 
ара лас ты. «На род ная сво бо да» пар тия сы ның қа та ры на өтіп, 
қа зақ зия лы ла ры ара сын да пар тия ның ша ғын то бын құ ра ды. 
Ол өзін осы шақ тан бас тап сая си тұл ға ре тін де қа лып тас ты-
ра ды. Ұлт кө се мі нің ал ғаш қы бас пал да ғы осы лай бас та ла ды...

(«Сарбаз» журналынан, 29.02.2016)АР
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Әли хан Бө кей ха нов тың бес ұс та ны мы
Ә.Бө кей ха нов тың бес ұс та ны мы бол ды. Бі рін ші, Алаш 

ұлт тық де мок ра тия лық мем ле кет бо луы ти іс. Ол үшін, ең 
ал ды мен, «жер, жер жә не жер» бо луы ке рек. Жер сіз Отан 
жоқ. Бө кей ха нов тың ұй ға ры мы бой ын ша, қа зақ тың ба йыр -
  ғы же рін қа шан қа зақ тың өзі ғы лым мен тех ни ка ға сү йе ніп, 
то лық игер мей ін ше, жер же ке мен шік ке, қо ныс ау да ру шы-
лар ға бе ріл меуі ке рек. Екін ші, Алаш же рі нің ас тын да ғы, 
үс тін де гі, кө гін де гі бар  бай лық қа зақ тың өзі не қыз мет етуі 
ти іс. Бө кей ха нов тың сө зі мен айт сақ, «қа зақ тың әр бір та сы 
қа зақ тың өңі рі не түй ме бо лып та ғы луы ти іс». Үшін ші, қа -
зақ тың же рін де өн ді ріл ген бір уыс жүн сол мем ле кет тің 
аза мат та ры ның үс ті не то қы ма бо лып киілуі ке рек. Мем-
ле кет то лық тай эко но ми ка лық тәу ел сіз дік ке қол жет кі зуі 
ти іс. Төр тін ші, қа зақ же рін де мем ле кет құ ру шы ұлт тың 
ті лі, ді ні өз ге ұлт тар ға қа ра ған да үс тем бо луы ке рек. Бұл – 
идеоло гия лық ұс та ным бо ла тын. Ал, бе сін ші, ең не гіз  гі 
ұс та ны мы – тәу ел сіз ғы лым ға, заң ға сүй ене оты рып, ұлт тық 
дәс түр ге не гіз дел ген Жа по ния үл гі сін де гі ұлт тық де мок ра-
тия лық мем ле кет құ ру...

(Т.Жұрт бай)

 Сөз мә де ние ті  Сөй леу ті лі
Сөз	мә	де	ние	ті	де	ге	ні	міз,	ал	ды	мен,	әде	би	тіл	дің	грам	ма	ти	ка	лық,	

лек	си	ка	лық,	сти	лис	ти	ка	лық,	ор	фо пия	лық,	ор	фог	ра	фия	лық	нор	ма	ла
рын	мең	ге	ру,	со	ны	мен	бір	ге	бей	не	леу	іш,	кө	рік	теу	іш	амалтә	сіл	дер	ді	
қа	рымқа	ты	нас	жа	сау	дың	мақ	са	ты	мен	маз	мұ	ны	на	сай	етіп	қол	да	на	
бі	лу	де	ген	ді	біл	ді	ре	ді.

Сөй	леу	ті	лі	мен	кі	та	би	тіл	дің	еке	уі	де	ха	лық	ті	лі	нің	же	ке	кө	рі	ніс	те	рі,	
олар	–	бө	лекбө	лек	тіл	дер	емес,	бір	тіл	дің	екі	түр	лі	фор	ма	сы.

	Сөй	леу		ті	лі	бел	гі	лі	бір	жағ	дай	да	ау	ыз	баау	ыз	ті	ке	лей	жү	зе	ге	аса
тын	қа	ты	нас	ті	лі	бол	ған	дық	тан,	ол	сөй	леу	дің	ау	ыз	ша	фор	ма	сы	мен	
ты	ғыз	бай	ла	ныс	та	бо	ла	ды.	Ау	ыз	ша	сөй	леу	де	ер	кін	дік	ба	сым	ке	ле	ді.	
Он	да	тұр	мыс	та	көп	жұм	са	ла	тын	үй	рен	шік	ті	сөз	дер	мен	сөз	тір	кес
те	рі,	 кө	бі	не	ық	шам	фор	ма	лар	 қол	да	ны	ла	ды,	 сөй	леу	ші	 мо	ция	сы	
ай	қын	бай	қа	ла	тын	ода	ғай,	қа	рат	па,	қыс	тыр	ма	сөз	дер	қол	да	ны	ла	ды.	
Мы	са	лы:
– Қа лай сың?   – Біз жа ңа үй ал дық.
– Жа ман емес. Өзің?		 – Оо, күш ті жа ңа лық! Құт ты бол сын!АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



8

3. «Әлихан Бөкейхановтың бес ұстанымы» мәтінін азатжолдарға 
бөліңдер. Әр ұстаным бойынша автор ойын ықшамдап, 5 сөй лем 
жазыңдар. Сөйлеу тілі бірліктерін пайдаланып, 4–5 сөй лем нен 
тұратын өз пікірлеріңді жазыңдар.

4. Ә.Бө кей ха нов тың на қыл сөз де рі мен та ны сып, өз ойла рыңды ор та ға 
са лың дар.

• Жұрт әділ бол май, жұрт ісі оң ға бас пай ды.
• Біз дің жұрт бос тан дық, тең дік, сая сат ісін ұғын ба са, та  рих 

жо лын да те зек те ріп қа ла ды.
• Ел дің тұр мы сын, ті лін, мі не зін біл ме ген кі сі көш ба сын да 

алып жү ре ал май ды.
• Тір ші лік – бәй ге: жүй рік алар, ша бан қа лар.
• Жұрт пай да сы на та за жол мен жол бас тай тын ер та был са, 

ха лық со ңы нан ерер еді.
• Заң адам пай да сы на жа зы ла ды, адам заң үшін ту май ды.
• Жер де се ді ріл де мей бол май ды: жер мә се ле сі – өмір сү ру 

мә се ле сі нің зо ры.

5. «Ғиб рат ты сөз» ай да ры мен бе ріл ген мә лі мет ті не гіз ге алып, «Қос-
жазба күнделігін» тол ты рың дар. Төменде берілген клишелер мен 
лек си ка лық құрылымдарды орынды қолданыңдар.

Менің ойымша, осы мәселе төңірегінде ойлана келе, өз пі  -
кі рім нің дұрыстығына көз жеткізу үшін, ақын (жазушы) осы -
лай баян дайды, осы ой шығармасында былай көрініс тапқан, 
шығар  ма кейіпкерін еске алсақ, қорыта келе, осындай қо ры -
тынды шы ға  руға болады, жоғарыда айтылған пікірлерді жи -
нақ  тай келе, келтірілген дәлелдер бізді осы ойға жете лей  ді, 
осы тақырыпты талқылауды қорытатын бол сақ т.б.

Ав тор дың пі кі рі Ме нің пі кі рім 

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. «ПСМТ формуласы» әдісімен Ә.Бө кей хановтың бір нақыл 

сөзіне тал дау жасаңдар. Сөз саны – 80–100.
2. «Ә.Бөкейханов – ХХ ғасыр басындағы ұлт көсемі» та қы ры бын-

да ғы ма қа ла ға те зис жазыңдар. Сөз саны – 80–100.АР
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§2. Ах мет Байт ұр сы нұлы – жан-жақты  
 ға лым

1. Пі кір лер мен та ны сып, А.Байт ұр сы нұлы ту ра лы ой ла рың ды ор та ға 
са лың дар.

Өз ге оқы ған за ман дас та ры өз бас та ры ның пай да сын ға на 
із деп, ар һәм иман да рын са тып жүр ген де, Ах мет ха лық тың 
арын із деп, өзі нің ой ға ал ған ісі үшін ба сын бәй ге ге тік кен, 
ұл тын шын сүйе тін нағыз ұлт шыл.

(С.Сей фул лин)

А.Байт ұр сы нұлы – қа зақ ті лі нің тұң ғыш әліп пе сі мен 
оқу лық та ры ның ав то ры. Қа зақ оқу шы ла ры ның бір не ше 
буы   ны сау атын Байт ұр сын  ұлы ның әліп биі мен ашып, ана 
ті  лін ға лым ның «Тіл құ ра лы» ар қы лы оқып үй рен ді.

(Р.Сыз дық)

2. Мә тін дер ді мұ қи ят оқып шы ғың дар. Мә тін дер не гі зін де кес те ні 
тол  ты рың дар.

Ах мет Бай тұр сынұлының халық сауатын ашудағы еңбегі
«Маса» жинағының идеясы
Ұлт ұстазы туралы өзім білетін мәліметтер және олардың 
дереккөздері

Ұлт ұс та зы
Ақын Ах мет Байт ұр сы нұлы 1872 жы лы 5 қыр күй ек те 

Қо ста най об лы сы Жан гел дин ау да ны на қа рас ты Са ры тү бек 
ел ді ме ке нін де дү ние ге кел ген. Әке сі Байт ұр сын Шо ша құ лы 
еті ті рі, на мыс ты қол дан бер мейт ін, адал аза мат бол ған екен. 
Ру лас та ры на қы сым көр сет кен Тор ғай уезі нің бас ты ғы пол-
ков ник Яков лев ті соқ қы ға жы ғып, 15 жыл ға Сі бір ге ай да-
лып ты. Әке ден ті рі дей ай ыры лу ба ла Ах мет тің жан дү ние сі не 
қат ты әсер етіп: 

Оқ ти іп он үшім де ой тү сі ріп, 
Біт пейт ін жү ре гім де бар бір жа рам. 
Ал да нып же ге ні ме оны ұмыт сам, 
Бол ған дай же ге нім нің бә рі ха рам, – 

де ген ал ғаш қы өле ңін шы ға ра ды. АР
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Кіш кен тайы нан зе рек, та лап ты 
Ах мет ал ға шын да мол да  дан сауа тын 
ашып, кей ін жа қын маң да ғы ау ыл 
мек те бін бі ті ре ді. Со дан соң Тор ғай-
да ғы екі сы  нып тық орыс-қа зақ учи-
ли ще сін де және Орын бор да ғы мұ ға-
лім дер да   йын дай тын мек теп те бі лім 
ала ды. Олар ды та мам да ған нан кей ін 
қа зақ ба ла ла ры ның сауа тын ашу 
жұ мы сы на бар күш-жі ге рін ар -
най  ды. «Бас қа дан кем бол мас үшін 
бі лім ді, бай һәм күш ті бо луы   мыз 
ке рек. Бі лім ді бо лу ға оқу ке рек. Бай 
бо лу ға кә сіп ке рек. Күш ті бо лу ға бір лік ке рек. Осы ке рек-
тер дің жо лын да жұ мыс іс теу ке рек», – дей ді Ахаң... 

Мі не, осы лай Ах мет тің бұ ра ла ңы көп ұс таз дық жұ мы сы 
бас та ла ды. 

(М.Ша пиян)

Ма са боп жұр тын оят қан
Ах мет Байт ұр сы нұлы ның өлең дер топ та ма сы «Ма са» 

де ген ат пен Орын бор да 1911 жы лы ба сыл ған. Жи нақ қа қой-
ған аты на ол едәу ір ой, сал мақ ты жүк арт қан деу ге бо ла ды.

Ызың дап ұш қан мы нау біз дің ма са,
Сап-са ры, аяқ та ры ұзын ма са...
Үс тін де ұй ық та ған ның ай на ла ұшып,
Қақ қы жеп қа нат та ры бұ зыл ған ша.
Ұй қы сын аз да бол са бөл мес пе екен,
Қой мас тан құ ла ғы на ызың да са?

Ма са – сер гек тік ті, сер пі ліс пен із де ніс ті сәу ле лейт ін 
ас тар лы бей не. Ол қо ғам ның ен жар, жал қау, ұй қы да ғы күй-
ден оянуы на қыз мет ете ді. Осы ағар ту шы лық ой ды ақын 
бас қа да шы ғар ма ла рын да әрі қа рай да мы та тү се ді.

«Ма са ның» не гіз гі идея лық қа зы ғы – жұрт шы лық ты 
оқу ға, өнер-бі лім ге ша қы ру, адам гер ші лік ті, мә де ни ет ті уа -
ғыз дау, ең бек ету ге үн деу. Ақын өлең де рі сол кез де гі ағар ту-
шы лық ба ғыт пен үн дес... Абай, Ыбы рай үл гі сі не жа қын дық, 
үй ле сім дік, үн дес тік бай қа ла ды. 

Ақын қор ша ған ор та ға сын кө зі мен қа  рай ды, қо  ғам қал-
пы на кө ңі лі тол май ды. «Қа зақ сал ты», «Жау ға түс кен жан АР
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сө зі», «Қа зақ қал пы», «До сы ма хат», «Жи ған-тер ген», «Ті-
лек ба там» си яқ ты өлең дері нің маз мұ ны осы ны та ны та ды...

(Ш.Сәт ба ева)

Кі та би тіл
– 	ға	сыр	лар	дан	 	ға	сыр	дың	ба	сы	на	дей	ін	қа	зақ	қо	ға		мын

да	ау	ыз	ша	төл	әде	би	тіл	мен	қа	тар	та	ғы	бір	әде	би	тіл	–	«кі	та	би	тіл»	
өмір	сүр	ді.	Ол	бір	қа	тар		түр	кі	ха	лық	та	ры	на		ор	тақ	ор	та	азия	лық	жаз	ба	
әде	би	тіл	бол	ды.

Ау	ыз	ша	қа	зақ	әде	би	ті	лі	көр	кем	әде	би	ет	пен	заңсот	(би	лер	сөз	де
рі)	ісі,	ше	шен	дік	өне	р	си	яқ	ты	са	ла	лар	ға	қыз	мет	ет	се,	түр	кі	лік	жаз	ба	
тіл	рес	ми	қа	ғаз	дар	мен	хат	тү	рін	де	( пис	то	ляр	лық	жанр),	мұ	сыл	ман
ша	ді	ни	әде	би	ет	жә	не	ғы	лым	са	ла	ла	рын	да	қол	да	ныл	ды.	Түр	кі	жаз	ба	
әде	би	ті	лін	де	бір	не	ше	ға	сыр	бойы	қа	лып	тас	қан	рес	ми	қа	ты	нас	қа	ғаз
да	ры	сти	лі	қа	зақ	то	пы	ра	ғын	да	жа	зыл	ған	құ	жат	тар	дың	ті	лін	де	көрініс	
тапты.	Мы	са	лы,	ғи зат лу, хур мат лу, Сіз нің ға ли хаз рет ле рі ңіз, хай рон 
ол дым (бол дым), кі ріф тар олын мыш (бол ған), йаз ған ер дім (едім), 
ош бу (осы) си	яқ	ты	жал	пы	ха	лық	тық	қол	да	ныс	қа	ен	бе	ген	арабпар	сы	
сөз	де	рі	мо	лы	нан	пай	да	ла	ныл	ды.

Бү	гін	гі	күн	де	кі	та	би	тіл	ұғы	мы	өмі	рі	міз	дің	бар	лық	са	ла	сын	да	қол
да	ны	ла	тын	 стиль	дер	ді	 қам	ти	ды:	 а)	 көр	кем	 әде	би	ет	 сти	лі	 көр	кем	
әде	би	шы	ғар	ма	лар	да	(бей	не	лі,	 мо	цио	нал	ды,	 ксп	рес	сив	ті	си	пат	та)	
қол	да	ны	ла	ды;	 ә)	 рес	ми	 стиль	әр	түр	лі	ме	ке	ме	лер	де	 (же	ке	 тұл	ға	ға	
қа	тыс	ты	да)	жүр	гі	зі	ле	тін	құ	жат	тар,	нұс	қау	хат	тар	т.б.	іс	кер	лік	бай	ла
ныс	қа	ғаз	да	рын	да	қол	да	ны	ла	ды;	б)	ғы	лы	ми	стиль	ғы	лы	мизерт	теу	
ең	бек	тер	де,	ғы	лы	ми	ба	ян	да	ма	лар,	дә	ріс	тер,	ма	қа	ла	лар	да	қол	да	ны
ла	ды;	в)	пуб	ли	цис	ти	ка	лық	стиль	бұ	қа	ра	лық	ақ	па	рат	құ	рал	да	рын	да,	
жи	ынмә	жі	ліс	тер	де	қол	да	ны	ла	ды.

Кі	та	би	тіл	дің	осы	атал	ған	стиль	де	рі	жаз	ба	ша	жә	не	ау	ыз	ша	түр	де	
де	қыз	мет	ат	қа	ра	ды.

3. Кітаби тілді (түр кі лік жаз ба тіл) қазіргі әдеби тілмен ма ғы на сы на 
қарай сәйкестендіріп, сөз тіркесін жасаңдар.

 Ғизатлу 
Хурметлу
Мархабатлу
Сағадатлу
Құдретлу
Шафағатлу 

Бақытты
Мейірімді
Құдіретті
Сыйлы
Шапағатты
ҚұрметтіАР
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4. Берілген кітаби сөздердің мағынасын түсіндіріп, қазіргі әдеби тіл-
дегі баламаларын жазыңдар.

Ғаскер, сахара, баж, мехкеме, хаким, йамандық, қияпат, 
йұрт.

5. А.Байт ұр сы нұлы ның на қыл сөз де рі мен та ны сып, өз пі кір ле рің ді 
ор та ға са лың дар.

• Адам ға ең қым бат нәр се – жұрт қа мы, жұрт ісі.
• Көр кем сөз – кө ңіл ті лі, жа лаң сөз – зей ін ті лі.
• Ба лам де ген жұрт бол ма са, жұр тым дейт ін ба ла қай дан 

шық сын!
• Ті лі жо ғал ған жұрт тың өзі де жо ға ла ды.
• Мек теп тің жа ны – мұ ға лім.
• Кү нел ту үшін ас ке рек, ас іс теу ге күш ке рек, күш ті жұм-

сау ға ес ке рек.
• Әр кім өзі жақ сы бі ле тін нәр се сін сы науы ке рек.

6. А.Байт ұр сы нұлы ның бір не ше на қыл сө зін не гіз ге алып, «Дер-
бес пі кір» ай ту тә сі лі бой ын ша өз пі кір ле рің ді абзацтарға бөліп, 
ойларыңды дұрыс жүйелеп жа зың дар.

1. Өзін дік пі кір (ой, идея) – 1 сөй лем.
2. Дә лел – 2 сөй лем.
3. Өз пі кі рін ай ғақ тай тын мы сал – 2 сөй лем.
4. Өз пі кі рі не қар сы дә лел – 1 сөй лем.
5. Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы сал – 1 сөй лем.
6. Қо ры тын ды – 2 сөй лем.

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Та қы рып бой ын ша «ББТЗО» кес те сін тол ты рың дар.
Б (бі ле мін) Ол ту ра лы мен не бі ле мін? 
Б (біл гім ке ле ді) Не ні біл гім ке ле ді? 
Т (та бу) Кө бі рек ақ па рат ты қай дан та ба ала мын? 
З (зер де леу) Не ні зер де леу ке рек? 
О (одан кей ін гі іс-әре кет) Одан әрі не іс теу ке рек? 

2. А.Байт ұр сы нұлы ту ра лы қо сым ша ре су рс тар дан ақ па рат жи-
нақ тап, «Ұлт ұстазының ұлы жолы» та қы ры бын да ғы мақала ға 
аннотация жа зың дар. Сөз саны – 80–100.АР
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§3. Мір жа қып Ду ла тұлы – тұңғыш  
 қазақ романының авторы

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Алаш тың көр нек ті қай рат ке рі М.Ду ла тұлы ның өмі рі нен 
қан дай ақ па рат бі ле сің дер?

2. Ел өмі рін де 1913–1918 жыл дар да шы ғып тұр ған «Қа зақ» 
га зе ті нің ық па лы қан дай бол ды?

3. М.Ду ла тұлы ның «Оян, қазақ!», «Ба қыт сыз Жа мал» 
кітап та ры ту ра лы не бі ле сің дер?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, он да ғы ақ па рат ты сыз ба бой ын ша топ тас  ты-
рың дар. БАҚ, энциклопедиялық, ғылыми-көпшілік деректерге 
сіл  те ме жасаң дар.

Өмір жо лы, қо ғам дық қыз ме ті , 
шы ғар  ма  ла ры ның сая си мәні

М.Дулатұлы туралы мәлі мет тер-
дің дереккөздері

Міржақып Ду ла тұлы – Алаш тың 
көр нек ті қай рат ке рі. 1885 жы лы 
21 қа ра ша да Тор ғай дың Қыз бел 
же рін де дү ние ге кел ген. Екі жа сын да 
ана сы нан, он екі жа сы нда әке-
сі нен ай ыры лып, Ас қар аға сы ның 
қо лын да өсе ді. 1897 жы лы Тор ғай-
да ғы екі сыныптық орыс-қа зақ мек-
те бі не қа был да нып, он да бес жыл 
оқи ды. Мек теп ті жақ сы бі тір ген соң, 
мұ ға лім дер дай ын дай тын курс та 
оқи ды. Со дан ау ыл мек теп те рін де 
мұ ға лім дік қыз мет ат қа ра ды. Өз бе -
тін  ше бі лі мін же тіл ді ріп, орыс жа зу шы ла  рының шы  ғар   ма-
ла рын оқи ды, сая си әде би ет пен та ны са  ды. 

1904 жы лы Ом бы да Әли хан Бө кей ха нов жә не Ах мет Бай -
тұр   сы нұлы мен та ны са ды. Осы кез ден бас тап бел сен ді сая  си 
кү рес ке ара ла са ды. Ре сей де гі ка дет пар тия сы ның мү ше сі 
ре тін де 1906 жы лы Санкт-Пе тер бург ке ат та на ды. Осын  да ғы АР
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сая си ұй ым дар дың жұ мы сы на қа ты са ды. 1907 жы лы Ре сей 
ас та на сын да ұлт тық рух та ғы «Сер ке» га зе тін шы ға ра ды. 
1907 жы лы Ре сей қа зақ се кіл ді ұлт тар ды сай ла ну құ қы ғы нан 
ай ыр ған еді. «Сер ке» га зе ті осы мә се ле нің әді лет сіз ді гін ашық 
ай та мын деп, бір ға на са ны шы ғып, жа былып қал ды.

1909 жы лы Қа зан ның «Шарқ» бас па сы нан «Оян, қа зақ!» 
ат ты кі та бы шы ға ды. Отар шыл дық тың сы ры мен ха лық тың 
қа раң ғы лық та ғы күй ін ен ді тү сі не бас та ған оқыр ман дар 
үшін бұл кі тап тың әсе рі тым күш ті бол ды. Ақын жыр ла ры 
ел ара сы на кең та рап, жат қа ай тыл ды. 1911 жы лы екін ші 
рет ба сы лып шық ты. Бі рақ бұл ба сы лым пат ша әкім ші лі гі 
та ра пы нан қу ғын кө ріп, оның та ра лы мы жи на лып алын ды. 
За ман дас та ры бұл кі тап ты «ұлт тық ма ни фест» деп ата ды.

1910 жы лы қай рат кер-қа лам гер дің «Ба қыт сыз Жа мал» 
ро ма ны жа рық кө ре ді. Бұл қа зақ әде бие тін де гі тұң ғыш про-
за лық шы ғар ма еді.

1911 жы лы Се мей ге кел ген са па рын да тұт қын да лып, бір 
жа рым жыл абақ ты ға жа бы ла ды. 1912 жы лы Орын бор ға ке-
ліп, сая си кү рес ке бел се не ара ла са ды. 1913–1918 жыл да ры 
«Қа зақ» га зе тін шы ға ры су ға ат са лы са ды. 1917–1918 жыл да-
ры Мір жа қып Алаш қоз ға лы сын жан дан ды рып, ел тә уел сіз-
ді гі не қа тыс ты мә се ле мен шұ ғыл дан ды. Ке ңес өкі ме ті ор на-
ған соң, бі раз уа қыт Орын бор да ғы га зет-жур нал дар да қыз мет 
жа са ды. 1922–1926 жыл да ры ха лық қа бі лім бе ру инс ти ту-
тын да ұс таз дық ете ді. Осы ған қо сым ша Қа зақ стан мем ле кет-
тік бас па сын да, «Ең бек ші қа зақ та» қыз мет ат қа ра ды.

Ке ңес тік то та ли тар лық жүйе оны 1928 жы лы тұт қын-
да ды. 1930 жы лы Ақ те ңіз-Бал тық ка на лы ның жұ мы сы на 
жер ау да рыл ды. Қай рат кер 1935 жы лы 5 қа зан да Сос но вец 
же рін де дү ние сал ды.

(«Қазақ көркем сөзінің шеберлері» анықтамалығынан)

3. Лек си ка лық құрылымдарды орынды қолданып, мә тін бо йын  ша 
«FILA» кес те сін тол ты рың дар. Жұптасып, бір-біріңнің жұмыс та-
ры ңа логикалық, стильдік түзетулер енгізіп, редакциялаң дар.

Facts (мә тін де гі 
фак ті лер)

Ideas (мә тін нің 
идея сы)

Learning issues 
(сұ рақ тар)

Action plan 
(әре кет  

жос па ры)
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Ор ог ра ия лық нор ма
Ор	фог	ра	фия	(грек. о  –	«дұ	рыс»,  – «жа	за	мын»)	–	жаз

ба	 ті	лін	де	 пай	да	ла	ны	ла	тын	жа	зу	дың	 та	ри	хи	 қа	лып	тас	қан	жүй	есі,	
бір	кел	кі	жа	зу	ды	қам	та	ма	сыз	ете	тін	ере	же	лер	жүй	есін	жа	сай	тын	жә
не	зерт	тейт	ін	тіл	бі	лі	мі	нің	са	ла	сы.	Қа	зақ	ті	лі	нің	ор	фог	ра	фия	сы	үш	
прин	цип	ке	не	гіз	де	ле	ді:
1.	 Мор	фо	ло	гия	лық	прин	цип.
2.	 Фо	не	ти	ка	лық	прин	цип.
3.	 әс	түр	лі	(та	ри	хи)	прин	цип.

Мор о ло гия лық прин ип	–	сөз	дің	мор	фо	ло	гия	лық	құ	ра	мын	ес
ке	ріп,	мор	фе	ма	лар	(сөз	жә	не	қо	сым	ша)	құ	ра	мын	да	бо	ла	тын	ды	быс	
ал	ма	су	ла	рын	еле	мей,	бас	тап	қы	қал	пын	сақ	тап	жа	зу.	Мы	са	лы,	жам
ба ды, жаң ған да	түр	де	ай	ты	ла	тын	сөз	фор	ма	лар	ға	ор	тақ	тү	бір	–	жан,	
сон	дық	тан	жан ба ды, жан ған да	 деп	жа	зы	ла	ды.	Ал:	жаз са, жаз шы	
(ай	ту	да	жас са, жаш шы)	сөз	де	рін	де	тү	бір	(жаз)	сақ	та	лып	жа	зы	ла	ды.

о не ти ка лық прин ип	бой	ын	ша	сөз	ай	ты	лу	ын	да	ғы	дай	жа	зы	ла
ды,	яғ	ни	әр	бір	әріп	фо	не	ма	ны	емес,	ды	быс	ты	біл	ді	ре	ді.	Аман гел ді, 
Бо та гөз, кі та бым (кі тап ым), та ра ғы (та рақ ы), сек сен, биыл	тү
рін	де	жа	зы	ла	ды	да,	фо	не	ти	ка	лық	транск	рип	ция	ға	жу	ық	тай	ды.

Дәс түр лі прин ип	сөз	дің	бір	кез	де	жа	зы	лып	қа	лып	тас	қан	дәс	түр	ге	
ай	нал	ған	тү	рін	сақ	тап	жа	зу.	Бұ	ған	қа	зақ	ті	лін	де	гі	хат, ха бар, ха лық, 
қа ар, жа ан	си	яқ	ты	сөз	дер	ге	х,	 	әріп	те	рін	пай	да	ла	ну	ды	жат	қы	зу	ға	
бо	ла	ды.

Қа	зақ	 ті	лін	де	 сөз	дер	ді	 дұ	рыс	жа	зу	да	 ор	фог	ра	фия	лық	 сөз	дік	ке	
сүй	ене	міз.

4. Тө мен де гі сөз дер ді ор фог ра фия лық прин цип тер ге бө ліп жа зың дар, 
ере же сін тү сін ді рің дер.

 Мор фо ло гия лық прин цип 
Фо не ти ка лық прин цип 

Дәс түр лі прин цип 

Жаз са, сен бі, фес ти валь, түн гі, қа шан ғы, жар қа бақ, орын-
ба сар, көз бе-көз, тау ып, құ ла ғы, боз жу сан, көк дө нен, жү ре-
гі, бел беу, ке рек екен, қол ғап, са мау ыр, шәй нек, пәуес ке, 
бө ре не, пай да, хат, ес жоқ, же ре бе, ха лық, шкаф, гау һар, бес 
жыл, жи һан, қа һар ман, гео мет рия, ауа, сән қой, Дос жан, тас-
жол, ста қан, дүй сен бі, қар лы ғаш, ашу дас, сөз жа сам, боз кө де, 
боз ша, бү гін.АР
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Ах мет Байт ұр сы нұлы «Ро ман не нәр се?» ат ты «Қа зақ» га -
зе тін де жа рия лан ған ма қа ла сын да жал пы ро ман жан ры   ның 
ерек  ше лік те рі мен оның әлем әде бие тін де гі шы ғу та ри хы на 
тоқ та ла ке ле: «Қа зақ та бұ рын ро ман жоқ еді, біз дің ара мыз да 
қа зақ ша бі рін ші рет жа зып шы ғар ған Мір жа қып Ду ла тұлы 
бол ды... Біз дің қа зақ та ең бі рін ші кө зі міз ге кө рін ген ро ман  ды 
озық жұрт тар ді кі мен (еуро па лық, орыс тық) са лыс ты ру ға 
бол  май ды. Біз өз бойы мыз ға лай ық тап, мұ ны қа зақ әде бие-
тін  де гі тәу ір қыз мет ке ба лай мыз», – деп өте әділ ба ға ла ды.

(Қ.Қа се нов, Ә.Тө ре ха нов)

5. Қо сым ша әде би ет тер мен ға лам тор ре су рс та рынан М.Ду ла тұлы-
 ның қы зы Гүл нәр Ду ла то ва ту ра лы ақ па рат жи нақ таң дар. Төменде 
берілген үлгіні негізге алып, «Асыл дың тұяғы» та қы ры бын дағы 
мәтінге те зис тік жос пар құ рың дар.

1. Алаш қайраткері М.Дулатұлының туған жері, отбасы, 
білім алуы. Омбыда Ә.Бөкейханов және А.Байтұрсын ұлы-
 мен танысып, саяси жұмыстарға ара ла суы.

2. 1909 жылы «Оян, қазақ!» кітабын шығаруы, жинақтың 
оқырмандарға әсері. Замандастарының кітапты «ұлттық 
манифест» деп бағалауы. 1910 жылы тұңғыш прозалық 
шы ғар ма – «Бақытсыз Жамал» романының жарық көруі.

3. 1913–1918 жылдары «Қазақ» газетін шығаруға атса лы -
 суы. 1917–1918 жыл да ры Алаш қоз ға лы сына қатысып,  
ел тә уел сіз ді гі не қа  тыс  ты мә се ле лермен шұ ғыл дануы.

4. Ке ңес өкі ме ті ор на ған соң, газет-журналдарда, білім сала-
сында қызмет атқаруы. 

5. Кеңестік тоталитарлық жүйенің құрбаны болуы. Жер 
аударылып, Сосновец жерінде дүние салуы.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. «Оян, қа зақ!» деп жар сал ған ұлт жан ды аза мат, қо ғам қай рат-

ке рі ту ра лы ма қа ла жа зың дар. Сөз саны – 120–150.
2. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген мәтіндегі тіл дік 

бір  лік тер дің ор фоэпия лық нор ма бой ын ша өз ге рі сін жа зың    дар.

Тілдік бірліктер Орфоэпиялық нормасы
Ахмет Байтұрсынұлы Ахмет Байтұрсұнұлұ
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§4. Мағ жан Жұ ма ба ев – та рих тан сыр 
 шерт кен зер де лі ақын

1. «Жұп тас. Ой лан. Бө ліс» тә сі лі мен сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Мағ жан Жұ ма ба ев  қан дай ақын? Ақын ның поэ зия да ғы 
өзін дік да ра жо лы, ерек ше лі гі деп не ні атар едің?

2. «Мағ жан дай ақы ны бар ел дің ті лі еш қа шан жо ғал май ды» 
(Ә.Бөкейханов) де ген пі кір ге қо сы ла сың ба?

2. Мә тін ді оқып, он да ғы мә лі мет тер ді өз сөздеріңмен кестеге жа зың -
 дар. Өз жазба ла рың мен түпнұсқа мәтіннің стилін (терминдері, 
тіл дік оралымдары, өзге стиль элементтері арқылы) салысты-
рың дар.

Өмі рі 
Бі лім жо лын да ғы 

са па ры 
Қо ғам дық  

қыз ме ті 
Шы ғар ма шы лы ғы

ХХ ға сыр дың ба сы елі міз дің 
ру  ха ни-мә де ни та ри хын да ғы қи ын -
ды ғы мен қай шы лы ғы мол күр де лі 
ке зең еді. Дәл осы тұс та жа лын ды 
жыр ла ры мен ұлт тың ру хын кө тер-
 ген ақын дар дың бі рі Мағ жан Жұ ма-
ба ев бол ды. Ол 1893 жы лы Сол түс-
 тік Қа зақ стан об лы сы ның Бу  лаев 
ау  да  нын да ғы Са сық  көл де  ген жер де 
ту ған. Ба ла ке зі  нен зе рек  ті гі мен 
көз ге тү сіп, төрт жа сы  нан хат та ни-
ды. Ау ыл мұ ға  лі мі нен сау ат аш қан 
соң, 1905 жы лы Қы зыл жар да ғы мед-
ре се ге оқу ға тү сіп, оны жақ сы үл ге рім мен аяқ тай ды. Шы ғыс 
ақын да ры ның жыр ла ры мен та ны сып, өзі де әде би ет пен шұ -
ғыл  да на бас тай ды. 1912 жы лы не бә рі 19 жа сын да Мағ жан 
ұс та зы, та тар жа зу шы сы Ға лым жан Иб ра ги мов тің кө ме   гі -
 мен «Шол пан» ат ты тұң ғыш жи на ғын жа рық қа шы ға ра ды. 
Бұл жи на ғын да ақын жа лын да ған жас қа тән ма ха бат ты емес, АР
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ел-жұр ты ның тағ ды ры на алаң да ған әлеу мет тік, ау  қы  мы кең 
мә се ле лер ді кө те ре ді.

Не көр сем де алаш үшін көр ге нім,
Ма ған атақ ұл тым үшін өл ге нім! –

деп хал қы на де ген шек сіз ма хаб ба тын жыр ла ған Мағ жан 
Алаш қай рат кер ле рі мен бай ла ныс ор на тып, «Қа зақ» га зе ті не 
өлең де рін жа рия лап тұр ған. Сол кезде М.Жұмабаев қа зақ 
поэ  зия сын да ұлт-азат тық ты ең те рең қоз ға ған ақын бол ды.

Мағ жан 1923–1927 жыл да ры Мәс кеу де оқы ған ке зін де 
Ба тыс Еуро па әде бие ті мен, орыс тың жа зу шы-ақын да ры мен 
ете не жа қын та ныс бол ған. 1924 жы лы Мәс кеу де Ке ңес про   -
ле   та риат жа зу шы ла ры ның қау ым дас ты ғы құ ры ла ды. Бұл 
ұй ым ның Қа зақ стан да жү зе ге асуы на қар сы қай рат кер  лер  дің 
қа та рын да М.Жұмабаев та бол ған. Сол жы лы қа зақ жа зу шы-
ла ры ның ба сын ұлт тық ба ғыт қа бі рік ті ре тін «Ал қа» ұй ымын 
құ ру ға әре кет жа сай ды, ұй ым ның бағ дар ла ма  сын қол жаз ба 
тү рін де та ра тып, өзі нің ұс та ны мын біл ді ре ді. 1929 жы лы 
ол «жа сы рын ұлт шыл дық ұй ым құр ды» де ген айып тау мен 
сот та лып, 10 жыл ай дау ға ке сі ле ді. Ал, шын мә нін де, «Ал-
қа» әде би үйір ме бо ла тын. Өкі ніш ке орай, 1929 жыл дан 
1938 жыл ға дей ін гі ақын ның он жыл дық ғұ мы рын да шы  ғар-
ма шы лық үн сіз дік ор най ды.

1936 жы лы бос тан дық алып, Қа зақ стан ға қай та ды. 
Петропавл қа ла сын да мұ ға лім бо лып жұ мыс іс тей ді. Ал ма-
ты ға ке ліп, ау дар ма ісі мен ай на лы са ды. Алай да қай да бар са 
да, қу  да лау дан көз аш пай ды. Ақы ры 1938 жы лы қай та дан 
қа мау  ға алы нып, ату жа за сы на ке сіл ді.

Қа зақ поэ зия сы ның Шол пан жұл дыз ы, та лант ты ақыны-
 ның есі мі ке ңес өкі ме ті тұ сын да қа зақ әде бие ті та ри хы нан 
жа зық сыз сы зы лып, оның мар жан жыр ла ры идеоло гия лық 
қу да лау ға ұшы ра ды. 1988 жы лы Алаш аза мат та рын ақ тау 
ту ра лы ар найы қау лы қа был да нып, аб зал аза мат тың хал-
қы мен қай та қау ышуы на мүм кін дік ту ды. Не бә рі 44 жыл 
ғұ мыр кеш кен ақын ның өзі өмір ден өт се де, ар ты на өл мес 
мұ ра қал дыр ды.

(«Қазақ әдебиеті» энциклопедиялық анықтамалығынан)

3. Аудио жаз ба дан (01. mp3) Мағ жан Жұ ма ба ев ту ра лы пі кір лер мен 
та ны  сыңдар. Мәтіндегі негізгі ойды анық  тап, ғаламдық мә  се ле-
лер мен  байланыстырыңдар.АР
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4. Тың да лым мә ті ні бой ын ша «Мағ жан қан дай ақын?» де ген сұ рақ қа 
өз ой ла рың ды жа зың дар. Жұбыңмен ауысып, мәтінге ло ги ка  лық 
және стильдік тү зе ту лер ен гі зіп, ре дак ция лаң дар.

 Дау ыс ты және дау ыс сыз дыбыстар дың жа зы луы
Жа	лаң	дау	ыс	ты	лар:	а,	ә,	е,	о,	ө,	ұ,	ү,	ы,	і,	 .	Қо	сын	ды	әріптер:	 	(йо),	

и	(ый,	ій),	у	(ұу,	үу),	ю	(йұу,	йүу),	я	(йа).	Бар	лық	бу	ын	дар	да	жа	зы	ла	тын	
әріп	тер:	а,	е,	ы,	і.	Бу	ын	тал	ғай	тын	әріп	тер:	ә,	о,	ө,	ұ,	ү.	Олар	бі	рік	кен	
сөз	дер	мен	қос	сөз	дер	дің	екін	ші	сы	ңар	ла	ры	ның	бас	қы	бу	ын	да	рын	да	
жа	зы	ла	ды:	дә рідәр мек, Есе нә лі, Қы зы лор да, жөнжо сық, өтемө те, 
бас құр, кеш құ рым, бүр сі гү ні.

Сөз	дің	 ба	сын	да,	 ор	та	сын	да	жә	не	орыс	 ті	лі	нен	ен	ген	 сөз	дер	дің	
со	ңын	да	жа	зы	ла	тын	әріп	тер:	б,	в,	г,	д.	Сөз	дің	бар	лық	ше	нін	де	(ба	сы,	
ор	та	сы,	со	ңы)	жа	зы	ла	тын	әріп	тер:	ж,	з,	к,	қ,	л,	м,	н,	п,	р,	с,	т,	ф,	х,	 ,	
ш.	Тек	дау	ыс	ты	лар	дан	кей	ін	жа	зы	ла	тын	әріп	тер:	й,	ң	әр	іптері	сөз	дің	
ор	та	сын	да	жә	не	со	ңын	да;	ал	ғ	әр	пі	сөз	дің	ба	сын	да	жә	не	ор	та	сын	да	
ға	на	ке	ле	ді.	Кір	ме	сөз	дер	де	жа	зы	ла	тын	әріп	тер:	ф,	ц,	 ,	 .

5. Бе ріл ген сөз дер дің соң ғы бу ын да рын да ұ, ү, ө ды быс та ры ай тыл ға-
ны мен, жа зыл мау се бе бін тү сін ді рің дер.

Байт ұр сы нұлы, жұ ды рық, жау ын, жұ лын, құ лын, құ рық, 
бө ре не, дөң ге лек, түл кі, бұ ғы, жау ырын, қау ын, ғұ мыр, дом-
бы ра, дү кен, дү ние, жұл дыз, жұ мыс, кө бік, кө гер шін, кө жек, 
кө де, қо ңы рау, мүй із, мой ын, мұ қи ят, мұ хит, өлең, өрік, 
өсек, са мау ыр, со ғым, су ыр, тө се ніш.

6. Көп нүк те нің ор ны на һ, х, ф, ц, ч, щ әріп те рі нің бі рін қой ып, жат-
ты ғу ды кө ші рің дер.

Ба...адүр, гау...ар, жау...ар, жи...аз, жи...ан гер, кан... -
 лер, кон...ерт, кра...мал, а...ы, қа...ар, қа...ар ман, қол...ат, 
ма...аб бат, ме...аник, ме...нат, мұ...ит, па...ос, пе ри...раз, 
пла...карт, про...ес сор, про...есс, ре...ерат, ру...аният, тұ...ы, 
са...на, сая ...ат, сұ...бат, та ри..., ша...ар.

7. М.Жұмабаев туралы пікірлерді негізге алып, келісу/келіспеу эссе-
 сін жа зың дар. Сөз саны – 120–150.АР
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§5. Се гіз қыр лы, бір сыр лы    
 Жү сіп бек Ай мау ытұлы

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Бел гі лі жа зу шы Ж.Ай мауытұлы ның өмі рі ту ра лы қан дай 
де рек тер бі ле сің дер?

2. Қа лам гер қа зақ пуб ли цис ти ка сын да мы ту жо лын да қан-
дай ең бек ат қар ды?

3. Ғылымның қай са ла ларын зерт теуге үлес қосты?
4. Про за лық, дра ма лық шы ғар ма ла ры жай ын да не бі ле-

сің  дер?

2. Мә тін ді оқып, он да  қолданылған тілдік құралдар арқылы (тер-
миндер, тілдік оралымдар) стилін ажыратыңдар.

ХХ ға сыр дың ба сын да, екі дә -
уір дің ше ка ра сын да өмір сү ріп, сол 
за ман ның шын ды ғын әде би ет әле-
мін де үл кен су рет кер лік пен бей не-
ле ген қа лам гер дің бі рі – Жү сіп бек 
Ай мауыт ұлы. Әде би шы ғар ма шы-
лы ғын төң ке ріс тұ сын да бас та ды 
да, оны Ке ңес өкі ме ті нің ал ғаш қы 
жыл да ры ай рық ша да мы тып же тіл-
дір ді. Ақын, дра ма тург, про за шы, 
пуб ли цист, сын шы, ау дар ма шы 
Ж.Ай ма  уыт ұлы бұл кез де әде би ет-
 тің көп те ген жанр ла рын да өнім ді 
қыз мет іс тей жү ріп, осы жанр лар дың ұлт тық әде бие ті міз де 
ор ны ғуы на ең бек сі ңір ді. Сөйт іп, азат тық, бос тан дық ұра ны 
ас тын да ту ған жа ңа әде би ет тің не гі зін қа лас қан та ла нт ты 
топ тың ле гін де бол ды.

Ж.Ай мауыт ұлы Пав ло дар об лы сы ның Ба янау ыл ау да-
нын  да ғы Қы зыл тау аты ра бын да ту ған. Жа сын да ау ыл мол да-
ла ры нан са бақ алып, ес кі ше сау атын аш қан. Ең ал ғаш өле ңін 
13 жа сын да жа за ды. 1913 жы лы «Қа зақ» га зе тін де ал ғаш қы 
ма қа ла сы ба сы ла ды. 1914 жы лы Пав ло дар қа ла сын да ғы АР
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орыс ша-қа зақ ша екі сы нып тық мек теп ті бі ті ріп, Се мей де гі 
оқы ту шы лар се ми на рия сы на тү се ді, оны 1919 жы лы аяқ-
тай ды. Се ми на рия Ж.Ай мауыт ұлының өмір та нуы на, шы -
ғар ма шы лық қыз мет пен шұ ғыл да нуы на едәу ір жол аш қан. 
Бо ла шақ жа зу шы он да Қ.Сәт ба ев пен, М.Әуе зов пен бір ге 
оқи ды. Се мей де құ  рыл   ған Ала шор да пар тия сы мен үкі ме ті не 
ті леу лес бол ған. 

1918 жы лы М.Әуе зов пен бірге «Абай» ат ты жур нал шы ға-
рыс қан. Ал ғаш қы пьеса ла рын, ма қа ла ла ры мен өлең де рін 
жа за ды. Се ми на рия ны бі тір ген соң Оқу ко мис са ри аты ның 
мү ше сі, «Қа зақ ті лі», «Ақ жол» га зет те рін де әде би қыз мет кер, 
Шым кент пе да го ги ка тех ни ку мын да ди рек тор бо лып қыз мет 
іс тей ді.

1929 жы лы реп рес сия ның ал ғаш қы зо ба ла ңы на ілі гіп, 
1931 жы лы аты ла ды. Ол аз ға на шы ғар ма шы лық ғұ мы рын да 
пе да го ги ка, пси хо ло гия, ме то ди ка, тәр бие ту ра лы зерт-
теу  лер жаз ды, әде би сын са ла сы на ара лас ты, «Қарт қо жа», 
«Ақ бі  лек» ро ман да ры мен «Кү ні кей дің жа зы ғы» по вес ін, 
нағыз дра ма шарт та ры на сай сан алу ан пьеса ла рын жаз ды. 
Қа зақ әде бие тін де дра ма тур гия прин цип те рін, та за көр-
кем про за тә сіл де рін ал ғаш мең гер ген жа зу шы – Жүсіпбек 
Ай мауыт ұлы.

(«Қазақ көркем сөзінің шеберлері» анықтамалығынан)

3. «Өнер та ри хы нан» мә ті нін (02. mp3) тың дап, Ж.Ай мауыт ұлы  ның 
қа зақ дра ма тур гия сы на қос қан үле  сі ту ра лы ой бө лі сің дер. Өз 
бі лім деріңе сүйеніп, тақырыпты жал ғас ты рың дар.

4. Тың да лым мә ті нін де гі тер мин дер мен ұғым дар ды пай да ла на оты-
рып, сы нып та ғы жол дас та рың мен бір ге «Үш қа дам ды» сұх бат 
құ рың дар.

1. А оқу шы В-дан сұх бат ала ды, ал С оқу шы олар дың сұ рақ- 
жа уа бын жа за ды.

2. В оқу шы С-дан сұх бат ала ды, ал А оқу шы олар дың сұ рақ- 
жа уа бын жа за ды.

3. С оқу шы А-дан сұх бат ала ды, ал В оқу шы олар дың сұ рақ- 
жа уа бын жа зып оты ра ды.АР
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5. Алаш зия лы ла ры ның біріне хат жа зың дар. Жұп та сып, бір-бірің нің 
жұ мыс та ры ңды абзац пен бөліктерге бөліп, ло ги ка лық және стиль-
 дік тү зе ту лер ен гі зіп, ре дак ция лаң дар. 

6. Тест сұрақтарына жауап беріңдер. 

1. Оқы лым мә ті ні не ту ра лы?
А) Бес арыс тың өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы
B) Ал ғаш қы қа зақ ба сы лым да ры ның та ри хы ту ра лы
C) Ал ғаш қы жо ға ры оқу орын да ры ту ра лы
D) Бес арыс тың бі рі нің өмі рі ту ра лы
E) Ба ян дау ыл да дү ние ге кел ген қа зақ зия лы ла ры ту ра лы

2. Ж.Ай мау ытұлы ның ірі ту ын ды ла ры ту ра лы мә тін нің 
қай бө лі гін де ай тыл ған?
А) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Бар лық бө лі мін де

3. Мә тін бө лік те рін ре ті мен қой ың дар.
1. Ал ғаш қы шы ғар ма ла ры мен қо ғам дық қыз ме ті
2. Ж. Ай мау ытұлының өмір жо лы
3. Жү сіп бек Ай мау ытұлы кім?
4. Аз ға на өмі рін де әде би ет пен ғы лым ға қос қан үле сі
А) 1, 2, 3, 4
B) 3, 2, 1, 4
C) 2, 1, 4, 3
D) 1, 4, 3, 2
E) 2, 3, 4, 1

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Қо сым ша ре су рс тар дан Ж.Ай мауыт ұлы қыз мет ет  кен га зет-

жур нал дар ту ра лы мә лі мет жи нап, шағын мә тін жа зың дар.
2. Оқы лым мә ті ні бой ын ша «ББТЗО» кес те сін тол ты рың дар.

Б (бі ле мін) Ол ту ра лы мен не бі ле мін? 
Б (біл гім ке ле ді) Не ні біл гім ке ле ді? 
Т (та бу) Кө бі рек ақ па рат ты қай дан та ба ала мын? 
З (зер де леу) Не ні зер де леу ке рек? 
О (одан кей ін гі 
іс-әре кет)

Одан әрі не іс теу ке рек? АР
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§6. Елім деп соқ қан жү рек тің тағ ды ры

1. Пі кір лер мен та ны сып, Тұ рар Рыс құ лов ту ра лы ой ла рың ды ор та ға 
са лың дар.

Тұ рар Рыс құ лов – бол мы сы бө лек, ең бе гі ерек, да на лы ғы 
мен да ра лы ғы бір тұ тас һәм бір туар даңқ ты тұл ға, ұлт тық 
мақ та ны шы мыз.

(Р.Тұрысбек)

Үн діс тан үшін Джа ва хар лал Не ру, Түр кия үшін Ата тү  рік, 
Қы тай үшін Су нь Ят сен қан дай алып тұл ға лар бол са, біз үшін 
Тұ рар – тап сон дай тұл ға. Оның ха лық үшін сі ңір ген ең бе гі де, 
қал дыр ған мұ ра сы да, ке ле шек ті ке мел бол жауы да атал ған 
алып тар дан кем емес.

(К.Са ға диев)

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, он да ғы мә лі мет тер ді тал даң дар. Тілдік құ -
рал  дары, терминдері мен тілдік оралымдары арқылы мә тін  нің 
стилін (ғылыми-көпшілік стиль, публицистикалық стиль) анық -
таңдар.

Алаш мұ ра ты на адал дық
ХХ ға сыр дың ба сын да алаш шыл 

һәм ха лық   шыл қай рат      кер Тұ рар 
Рыс құ лов дү ние ди да ры на кең кө ңіл, 
жо март   жү рек пен қа рап, қо ғам да  -
муы  на жі ті ден қоя ды. Оның ұлт 
мұ ра ты на адал ды ғы, ел-жер ге құш-
тар лы ғы мен ру ха ният ісі не жа на-
шыр лы ғы һәм жау ап кер ші лі гі де 
ай қын аң ға ры лар еді.

Т.Рыс құ лов тың ғұ мы ры қыс қа 
бол ға ны мен (44 жас), ол азат тық 
идея сы мен бос тан дық ба ға сын те рең 
тү сін ген, тә уел сіз дік мұ рат та ры 
жо лын да жан кеш ті әре кет-қи мыл дар ға бар ған, әмір шіл-
әкім шіл жү йе нің со дыр сая са тын сы нап, ба тыл әш ке ре ле ген, 
ке ңес тік ре жім ге ба ғын ба ған, нә ти же сін де қа зақ хал қы ның АР
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әлем кар та сын да ғы орын-үле сін ай қын дау ға сү бе лі үлес қос-
қан ерен ең бе гі мен тау тұл ға лы бей не ге ай нал ды.

Тұ рар азат тық- тәу ел сіз дік мұ рат та ры на, ұлт қа қыз мет 
ету ісін де адал да та бан ды бол ды. Оның ада ми әле мі нен ел шіл-
отан шыл дық рух та ныл са, қай рат кер лік-қо ғам шыл қыр ла-
ры нан ұлт қа қыз мет ету мұ ра ты кең орын ала ды. Ха лық шыл 
һәм ұлт жан ды аза мат Тұ рар Рыс құ лов за ман шын ды ғы мен 
уа қыт та лап та ры на сай ерен ең бек ет кен, ел мен жер ге бе ріл-
ген дік та ны тып, ұлт пен ұр пақ қа мы на сер гек қа ра ған бі ре гей 
бол мыс ты, өз ге ше тұр пат ты тұл ға еді. Алаш мұ ра ты на, ұлт-
тық мүд де ге адал дық та ныт қан, қай рат кер лі гі мен ха лық-
шыл ды ғы тең түс кен, даңқ тұ ғы ры на ел дік жо лын да ғы ерен 
ең бе гі мен кө те ріл ген, бол мы сы бө лек, көз қа рас-ұс та ны мы 
бе рік азамат еді.

Ақи қа тын да, Т.Рыс құ лов ұлт тәу ел сіз ді гі мен ел ге қыз мет 
ету ісін адам дық-аза мат тық қа рыз-па рыз са нап, оны жү зе ге 
асы ру жо лын да ақыл-па ра са тын, бі лім-бі лі гін, күш-қуа тын, 
тә лім-тә жі ри бе сін ер кін пай да лан ды. Тұ рар Рыс құ лов тың 
қай рат кер лік қы ры мен ха лық шыл дық сы ры – осы.

(Р.Тұ рыс бек)

3. «Алаш мұ ра ты на, ұлт тық мүд де ге адал дық» дегенді қалай тү сі -
несіңдер? Қажетті клишелер мен лексика лық құры лым дарды қол-
данып, ойларыңды «Фиш боун» әді сі ар қы лы тұ  жы  рым даң   дар. 

Ба лық қаң қа сы ның ба сы на – мә се ле та қы ры бы, де не сі нің 
жо ға ры бө лі гі не – се беп те рі, тө мен гі бө лі гі не – дә лел дер, құй-
ры ғы на тұ жы рым жа зы ла ды. Бір-бі рің нің жа  са  ған тұ жы-
рым да рың не гі зін де ой бө лі сің дер.
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 Бір ге жа зы ла тын сөз дер
1.	 Тұл	ға	сы	өз	гер	ті	ліп	кі	рік	кен	сөз	дер:	бү гін (бұл күн), биыл (бұл жыл).
2 .	Еш, кей, бір, қай, әл де сөз	де	рі	мен	бі	рік	кен	есім	дік,	үс	теу	лер:	еш

кім, бір жо ла, әл де қа шан.
3.	 Тер	мин	дік	мән	ге	ие	бол	ған	атау	лар:	сөз жа сам, бас па сөз.
4.	 Екіүш	 тү	бір	ден	 құ	рал	ған	 аңқұс,	жанжа	ну	ар,	 өсім	дік	жә	не	 т.б.	

атау	ла	ры:	қа ра тор ғай, бір қа зан, ала бо та.
5.	 Екін	ші	сы	ңа	ры	ара лық, іші лік, та ну де	ген	сөз	дер:	ха лы қа ра лық, 

мек те пі ші лік, абай та ну.
6.	 Бі	рін	ші	сыңары	шеттілдік;	екін	ші	сы	ңа	ры	қа	зақ	сөз	де	рінен	тұратын	

біріккен	сөздер:	инф ра қы зыл, фо то су рет, ав то кө лік, а рошана, 
агроөнеркәсіп.

7.	 Екіүш	 сөз	ден	 құ	рал	ған	 кі	сі	 ат	та	ры	мен	 геог	ра	фия	лық	атау	лар:	
Ай нұр, Орын ба сар, Екі бас тұз.

8.	 Екін	ші	сы	ңа	ры	ұлы, қы зы	бо	лып	кел	ген	кі	сі	те	гі:	Мо мы шұлы, Сұл
тан қы зы.

.	 Салтдәстүр,	кәде,	жоралғы	атаулары:	атұстар,	бета	шар,	отқақұяр.
10.	Бір	 ұғым	ретінде	лексикаланған	 тұрақты	 тір	кес	тер:	алып қаш па 

(сөз), жол соқ ты (бо лу), қа ғаз бас ты (бо лу), пы шақ кес ті (тый ы лу), 
қырғиқабақ (соғыс).

11. Бек, хан, мыр за, құл, әлі (әли, ға ли) си	яқ	ты	сөз	дер	мен	жа	сал	ған	
кісі	 есім	дері:	Аман ға ли, Орын хан, Әб ду әлі, Құ рал бек, ысқұл,  
Нұрғали.

Ес кер ту  
•	 титул	мағынасындағы бек, хан, би, мырза	 деген	 сөздер	бөлек	

жазылады: Абылай хан, Төле би, Құнанбай мырза, Қазыбек бек.
•	 ақ, қа ра, қы зыл, қо ңыр, сұр, шұ бар си	яқ	ты	сын	есім	дер	аңқұс,	

өсім	дік	тер	дің	тү	сін	ай	ыру	үшін	қол	да	ны	ла	тын	бол	са,	бө	лек	жа	зы
ла	ды:	ақ а , сұр жы лан, шұ бар ба қа.	

4. Тө мен де гі сөз дер мен сөй лем құ рас ты рып, ол сөз дер дің ем ле сін ес те 
сақ таң дар.

Ат са лы су, бой ұру, тіс қақ қан, кө ке зу, ақ ни ет, ақ кө ңіл, 
алып қаш па (сөз), жү рек жұт қан, жү рек жар ды, қа ғаз бас ты, 
кі тап құ мар.
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5. Ор фог ра фия лық сөз дік тен бі рін ші сы ңа ры те ле, ра дио, ав то, аэро, 
аг ро, авиа, фо то, ки но, ультра, инф ра, электр сөз де рі нен жа сал ған 
бі рік кен сөз дер ді те ріп жа зып, олар мен сөй лем құ раң дар.

Тұ рар Рыс құ лов Түр кіс тан АКСР-ы үкі мет бас шы сы 
ре тін де Ала шор да қоз ға лы сы ның же тек ші ле рі мен бел сен ді 
мү ше ле рі не мүм кін ді гі не сай қам қор лық жа са п, қо лы нан 
кел генін аямады. Тұ рар рес пуб ли ка үкі ме тін бас қар ған 
тұс  та А.Байтұрсынұлы ның, Х.Дос мұ ха ме дов тің, Ж.Ай  ма -
уытұлы ның, М.Жұ ма ба ев тың, М.Ты ныш ба ев тың т.б. қа зақ 
зия лы ла ры ның Таш кент пен Қа зақ стан ның оң түс тік өңі рін 
па на лап, ғы лы ми пе да го ги ка лық жә не шы ғар ма шы лық 
жұ мыс пен ай на лы су ларына мүм кін дік туғызды.

(К.Нұр пейі сов)

6. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры нда есімдері аталған қайрат кер-
лер дің бірі туралы өздерің білетін мәліметтер негізінде ша ғын 
мә  тін жа зың дар. Бір-біріңнің жұмыстарыңды азатжолдарға бөліп, 
логикалық және стиль дік тү  зе ту лер енгізіп, редакциялаңдар.

7. Көр кем шығармалардан Т.Рыс құ ловтың өмір жолы мен саяси қыз-
ме тіне қатысты маңызды мәлі  мет тер ді жи  нақ  тап, «Қосжаз ба күн-
де лі гі» әді сі мен ой тұ жы ры мын жа   саң   дар.

Көр кем ту ын ды да ғы мәлімет Менің пікірім

8. Т.Рыс құ лов жай ын да жа зыл ған ма қа ла лар ды не гіз ге алып, «Елім 
деп соқ қан жү рек тің тағ ды ры» та қы ры бын да ма қа ла жа  зың  дар. 
Сөз саны – 150.
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§7. Ал ғаш қы қа зақ ин же не рі –  
 Мұ ха мед жан Ты ныш ба ев

1. «Жұп тас. Ой лан. Бө ліс» тә сі лі мен сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. М.Ты ныш ба ев тың өмі рі ту ра лы қан дай де рек тер бі ле-
сің дер?

2. М.Ты ныш ба ев тың Ала шор да құ ра мын да бол ға нын бі ле тін 
бе едің дер?

3. Ал ғаш қы қа зақ ин же не рі нің Қа зақ стан да тех ни ка өн ді рі-
сі нің да муы на қос қан үле сі қан дай?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. «БББ» әді сі мен қо ры тын ды жа зың дар. 
М.Тынышбаев туралы деректер келтіріп, сілтеме жасаңдар.  

Б (Мен не бі ле мін?) Б (Ме нің не біл гім ке ле ді?) Б (Мен не біл дім?)

Жас қай рат кер дің қа лып та су жо лы
Алаш тың ірі қо ғам жә не мем-

ле   кет қай рат ке рі, та рих шы, ағар-
ту  шы, тұң ғыш те мір жол ин же не рі 
Мұ  ха мед   жан Ты ныш ба ев 1879 жы лы 
12 ма мыр да Же ті су об лы сы ның Леп сі 
уе зін де (қа зір гі Ал ма ты об лы сы 
Қа бан бай ау   да ны ) ту ған. Ау ыл мол-
да сы нан хат та ны ған соң, 1890 жы лы 
Вер ный ер      лер гим на зия сы ның 
даяр      лық сы ны   бы   на қа был да на ды, 
даяр  лық сыныбын қоса есептегенде 
он да 10 жыл оқып, үз дік аяқ тай ды. 
1900 жы лы Же ті  су гу бер на то ры ның 
сти пен дия бөл гі зуі  нің ар қа сын да (ол шақ та мем ле кет есе бі нен 
оқу тек осы лай жүр гі зіл ген) Мұ ха мед жан Пе тер бург те мір-
 жол транс пор ты инс ти ту ты на қа был да на ды. Бұл инс ти тут ты 
1906 жы лы бі тір  ген...

Инс ти тут қа быр ға сын да оқып жүр ген кез де-ақ ол ту ған 
хал қы ның мұ ңын мұң дап, жо ғын жоқ тап, бас па сөз де уыт ты 
ма қа ла лар жа рия лай ды жә не әр түр лі жи ын дар да сөз сөй   лей  ді. АР
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Осын дай бір жи ын да жа са ған ба ян да ма сын да: «Қа зақ тар дың 
жер мә се ле сі – сөз сіз ма ңыз ды мәселе. Үкі мет тің не ні көз деп 
отыр ға ны тү сі нік ті: бі рін ші ден, қа зақ тар ды ежел гі ата қо ны-
сы нан ай ыру; екін ші ден, қау қар сыз то быр ға ай нал ды ру. Қан-
дай қан құйлы, зы миян мақ сат?!» – деп өт кір сөй лей ді.

Инс ти тут ты бі тір ген соң Мұ ха мед жан өзі нің те мір жол 
ин же не рі ма ман ды ғы бой ын ша Ор та Азия да, Же ті су об лы-
сын да бі раз жыл қыз мет ете ді.

1917 жыл ғы Ақ пан төң ке рі сі нен қа зақ зия лы ла ры  си яқ-
ты Мұ ха мед жан да үл кен үміт күт кен еді. Ол бел ше ше қыз-
мет етіп, қо ғам дық-сая си қай рат кер ре тін де тез та ны ла ды. 
Сол жы лы көк тем де Уа қыт ша үкі мет тің Түр кіс тан ко ми те ті-
нің мү ше сі, со ны мен қа тар осы үкі мет тің Же ті су об лы сын да-
ғы  ко мис са ры бо лып та ғай ын да ла ды. Әлихан Бө кей ха нов тың 
тө ңі ре гі не топ тас қан ұлт тық-де мок ра тия  лық зия лы қау ым 
өкіл де рі мен бір ге Мұ ха мед жан да жал пы ұлт     тық «Алаш» пар-
тия сын құ ру ға ті ке лей ара ла са ды. Сол жыл  ғы жел  тоқ сан да 
өт кен жал пы қа зақ тық съез де Ала шор  да үкі  ме ті нің мү ше лі гі-
не сай ла нып, үкі мет тө ра ға сы ның орын ба са ры ре тін де көп те-
ген заң ак ті ле рі не қол қоя ды. 1918 жы лы бү кіл түр кіс тан дық 
ІV мұ сыл ман дар съезі не қа ты сып, он да жа  рия лан ған Түр кіс-
тан ав то но мия сы ның премь ер-ми ни ст рі бо лып сай ла на ды.

1919 жы лы ком му нис тік пар тия бұ рын ғы ала шор да лық-
тар ға ке ші рім жа рия ла ған нан кей ін, М.Ты ныш ба ев Се мей, 
Таш кент, Қы зы лор да  , Ал ма ты қалаларын да әртүрлі дең гей-
де гі ша  руа   шы лық ме ке ме ле рін де ең бек ете ді. 1926 жыл дан 
бас тап Тұрар Рыс құ лов тың қол дауы мен Тү рк сіб те мір жол 
жо ба сы мен құ ры лы сы на қа ты са ды. Осы жыл да ры ел та ри-
хы на бай ла ныс ты ең бек те рін жаз ған.

Ста лин дік зо ба лаң да Мұ ха мед жан 1930 жы лы 3 та мыз да 
тұт қын да лып, Во ро неж ге жер ау да ры ла ды. 1937 жы лы ел ге 
орал ғаны мен, қа ра ша ай ын да қай та тұт қын да ла ды да, Таш-
кент түр ме сін де «Ха лық жауы» де ген жа за мен аты ла ды.

1959 жыл дың 29 қыр күйе гін де М.Ты ныш ба ев Қа зақ 
КСР-ы Жо ғар ғы со ты ның жә не 1970 жы лы КСРО про ку ра  ту-
ра сы ның ше ші мі мен ақ та лды.

(«Та ри хи тұл ға лар» жи на ғы нан)
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3. Екі топқа бөлініп, оқы лым мә ті ні бойынша берілген тап сыр ма-
лар ды орын даң дар.
1-топ. Мә тін нің тіл дік ұғым дары мен тер мин дер і арқылы сти лін 
анық тап, «Тор лы диаг рам ма» әді сі мен си пат таң дар.
2-топ. Мә тін де гі не гіз гі мә лі мет ті «Уа қыт тіз бе гі» әді сі ар қы лы си-
пат таң дар.

4. Мә тін де көтерілген мәселе бой ын ша өз ойларыңды жинақтап, 
келісу/келіспеу эссесін жа зың дар. Сөз саны – 100–120.

Де ис ар қы лы жа зы ла тын сөз дер
е	фис	–	ор	фог	ра	фия	лық,	сы	зық	ша	–	пунк	туация	лық	таң	ба	.	Сон		

дық	тан	де	фис	кел	ген	жер	де	кі	ді	ріс	жа	сал	май	ды.	Бұл	–	оның	сы	зық
ша	дан	ажы	ра	ты	ла	тын	бас	ты	бел	гі	сі.	 Екін	ші	ден,	 де	фис	 сөй	лем	нің	
маз	мұ	ны	на	әсер	ет	пей	ді.	 шін	ші	ден,	шарт	ты	 түр	де	де	фис	 сы	зық
ша	дан	қыс	қа	бо	ла	ды.

е	фис	кез	де	се	тін	орын	дар:
1) қос	сөз	дер:	атаана, құр бықұр дас, ау ылай мақ.
2) екі	сөз	ден	тұ	ра	тын	ғы	лы	ми	дә	ре	же,	атақ,	ла	уа	зым	не	ма	ман	дық	ты	

көр	се	те	тін	атау	лар:	ви еми ни стр, кор рес пон дентмү ше.
3) қо	сал	қы	мү	ше	лі	күр	де	лі	атау	лар:	ка фебар, те ле фонав то мат.
4) рет	тік	сан	есім	дер	цифр	мен	жа	зыл	са:	 үй, пә тер, қа тар, 

2орын.
5) ақ,	ай,	ау,	ды	(ді,	ты,	ті),	мыс	(міс)	шы	лау	ла	ры:	айт қанды, 

ба ламай, ес тіп тіміс.
6) кейбір	ода	ғай	сөз	дер:	мо мо , құ рауқұ рау.
7) түр	кі,	пар	сы	т.б.	ха	лық	тар	есім	де	рі	нің	со	ңын	да	ке	ле	тін	па ша, бей, 

за де, оғ лы	сын	ды	есім	дер:	Ос манпа ша, ам заза де.
8) араб	есім	де	рі	мен	ке	ле	тін	әл, д, ад, ар	си	яқ	ты	 ле	ме	нт		тер:	әл а

ра би, ашид адДин, ар ахим, Саад ддин.
9) бас	қы	әріп	тер	мен	қыс	қар	ған	сөз	ге,	цифр	мен	жа	зыл	ған	сан	есім

ге,	же	ке	әріп	тү	рін	де	алын	ған	нысанға	жал	ға	на	тын	қо	сым	ша	лар:	
БҰҰға, ден, ін,  кмді.
Ес кер ту  Рим	циф	ры	нан	 кей	ін	 де	фис	 қой	ыл	май	ды:	  ға сыр, 

 курс.		
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5. Сөй лем дер де гі де фис тің не ге, қан дай жағ дай да қол да ныл ға нын 
тү сін ді рің дер.

1. Киіз үй лер дің жа нын да, от ба сын да адам дар әң гі ме-
дү кен құ рып отыр (Ш.А.). 2. Жи де бай ға қай тар дың ал  дын да 
Абай әке сі нен кө ші-қон жай ын сұ рас тыр ған (М.Ә.). 3. Ау ыл 
үс ті нен қаш қан да рын ит тер қу ып, Бо та қан бойы азан-қа зан 
бол ды (М.Ә.). 4. Азын-ау лақ қой лар мен төрт-бес ірі қа ра  ның 
ай на ла сын да қа тын-қа лаш, кә рі-құр таң, ер-аза мат көп-көп тен 
ке ле ді (М.Ә.). 5. Үл кен кү міс қап сыр ма мен бір-ақ жер ден түй-
ме ле ген қам зо лы ның қы на ма бе лі бо лым сыз жел мен тер бе ле 
сол қыл да ған көк шы бық тай сүй кім  ді (Д.Ә.). 6. Жа сы бай кө лі 
сол тау дың қой нау ын да қы зыл ды-жа сыл ды кәр ден ке се ге 
құй ып қой ған зәмзәм суын дай мөп-мөл дір (Б.М.). 7. Ол ор та 
жас тар ды жа ға лат қан ашаң жүз ді Фан-Штейн еді (Ғ.М.). 
8. Ба ла у-шу, ма лай қи қу, мал ма ңы рап, ит жаң-жұқ (Ж.А.).

Мұ ха мед жан Ты ныш ба ев Түрк сіб құ ры лы сын да ал ғаш 
рет аэро фо то лар ды қол дан ған. Со лар ға сүйе ніп, ұзын ды ғы 
50–60 метр лік бір не ше же рас ты жол да рын са лу ды, Қор дай 
асуы ның ор ны на Шоқ пар жо ба сын ұсы на ды... «Тес кен тау-
лар дың» есе бі нен қаржы үнем деу ге әрі 6 об лыс ты бай ла ныс-
ты ру ға ық пал ет ті. Сөйт іп, жо ба лан ған мер зі мі нен 540 күн 
бұ рын ұлы жол дың соң ғы шпа лы тө сел ді. 1931 жы лы 1 қаң-
тар кү ні рес ми түр де пай да ла ны лу ға бе ріл ді... Өкі ніш ке орай, 
үш күн ге со зыл ған бұл сал та нат қа жал пы со ма сы 26 мил лион 
сом нан ас там қар жы ны үнем деп, мер зі мі нен бұ рын пай да ла-
ну ға бе ріл ген жо ба ның ав то ры М.Ты ныш ба ев қа ты са ал ма ды. 
Оны «Түрк сіб» те мір жо лы біт кен ше «қал пақ ас тын да» ұс тап, 
со дан соң қақ пай лап шет ке шы ғар ды. «Ала шор да» қай рат ке-
рі нің ке ңес тік құ ры лыс тың ав то ры ата нуы, те мір жол са лу ға 
бел сен ді түр де қа ты суы Ке ңес үкі ме ті нің бе де лін тү сі ре тін 
әре кет бо лып са нал ды. Ал оның жо ба сы «ха лық жауы ның 
қас тан дық әре ке ті» ре тін де ба ға лан ды. Осын дай «қас тан дық 
әре ке ті» үшін 1930 жы лы түр ме ге қа мал ды.

(Т.Жұрт бай)

6. Ға лам тор ре су рс та ры мен қо сым ша әде би ет тер ді пай да ла нып, 
«Алаш қа аты әй гі лі ал ғаш қы ин же нер» та қы ры бын да мақала 
жа зың дар. Сөз саны – 150. АР
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§8. Мұс та фа Шо қай – көр нек ті қо ғам  
 жә не мем ле кет қай рат ке рі

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

1. Мұс та фа Шо қай дың қо ғам дық қыз ме ті ту ра лы не бі ле-
сің дер?

2. М.Шо қай дың ең бек те рі ту ра лы бі ле сің дер ме?

2. Мә тін дер ді оқып, тап сыр ма лар ды орын даң дар.

Мә тін дер дің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.
Ма ңыз ды 5 ақ па рат ты атаң дар.
Мә тін дер де бе ріл ген ав тор көз қа ра сын ажы ра тың дар.
Мә тін дер дің сти лін (ғы лы ми-көп ші лік, пуб ли цис ти ка лық) анық таң дар.

Түр кі әле мі нің кө се мі
Мұс та фа Шо қай 1890 жы лы 

25 жел тоқ сан кү ні Сыр да рия гу бер-
ния сы ның Ақ ме шіт уе зін де гі Нар-
шо қы ау ылын да дү ние ге кел ген. 
Мұс та фа ның ата-ба ба сы қып шақ 
руы  ның бел ді әу ле ті нің адам да ры 
бол ған. Ата сы Тор ғай дат қа бір не ше 
ау ыл ды бас қар ған, екі рет қа жы лық-
қа бар ған, ал әке сі сол ел ге бел гі лі 
әділ би бол ған.

Мұс та фа Таш кент те гі ер лер гим-
на зия сы мен Санкт-Пе тер бург уни-
вер си те ті нің заң фа куль те тін аяқ та-
ған. Осы кез де ол өзін дік дү ни ета ны мы мен сая си көз қа ра сын 
қа лып тас ты рып, ағыл шын, фран цуз, тү рік, өз бек, орыс тіл-
де рін де ер кін сөй ле ген.

1917 жыл дың көк те мін де Мұс та фа Таш кент те гі мұ сыл-
ман дар конг ре сі ке зін де құ рыл ған Мұ сыл ман дар ор та лы-
ғы ның бас шы сы бо лып та ғай ын да ла ды. Осы жыл дан бас тап 
«Бір лік туы» жә не «Ер кін Түр кіс тан» ба сы лым да рын шы ға ра 
бас та ған. Ал та мыз ай ын да ол Уа қыт ша үкі мет тің Түр кіс тан 
ко ми те ті нің мү ше сі атан ды.АР
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1917 жыл дың 27 қа ра ша сын да Қо қан да өт кен Бү кіл 
мұ сыл ман дар дың IV съе зін де Түр кіс тан ав то но мия сын 
құ ру ту ра лы ұсы ныс ай тыл ды. Оны ал ды мен Мұ ха мед жан 
Ты ныш ба ев бас қа ра ды да, ар ты нан оның тіз гі ні Мұс та фа 
Шо қай ға ти ді. Ав то но мия 1918 жыл дың ақ па нын да тара ды. 
Шо қай Таш кент ке, одан әрі Ақ тө бе, Маң ғыс тау ар қы лы Гру-
зия ға қа шу ға мәж бүр бол ды. Мұс та фа Шо қай өмі рі нің соң ғы 
жыл да рын шет мем ле кет тер де өт кіз ді. Түр кия ар қы лы Гер-
ма ния ға, со дан соң Фран ция ға қо ныс ау да ра ды.

Эмиг ра ция да жү ріп «Тай мс», «Ша фак», «Journal of Royal 
Central Asian Society» сын ды бел ді ақ па рат құ рал да ры мен 
ты ғыз қа рым-қа ты нас та бол ды. «Жа ңа Түр кіс тан», «Жас 
Түр кіс тан» ат ты ба сы лым дар ды шы ға рып тұр ды. Боль ше-
вик тер дің жұ мы сы ту ра лы тү рік, ағыл шын жә не фран цуз 
тіл де рін де лек ция лар оқы ды. Па риж де ол «Түр кіс тан» ұлт-
тық бір лес ті гі не же тек ші лік ет ті.

(«Алаш айнасы» газетінен, 29.12.2015)

Мұс та а Шо қай мұ ра сы
 Тәу ел сіз дік жыл да ры есі мі ел ге орал ған Мұс та фа Шо қай-

дың аты қа зір жиі ата лып, мұ ра сы бір те-бір те ту ған хал қы-
ның игі лі гі не ай на ла бас та ды. Ал 2013 жыл дың со ңын да, жа-
ңа жыл қар са ңын да М.Шо қай дың 12 том дық шы ғар ма ла ры-
ның то лық жи на ғы шық ты. 

Жи нақ тың бі ре гей лі гі мен жо ға ры дең гей ін бір не ше 
фак  тор  мен дә лел деу ге бо ла ды. Бі рін ші ден, М.Шо қай дың 
ең  бек  те рі түп нұс қа да бе ріл ген. Бұл оның шы ғар ма шы лық 
мұ ра сын ке лер ұр пақ тар ға бұр ма лау сыз, сол күй ін де жет кі-
зу ге мүм кін дік бе ре ді. Екін ші ден, көп том дық өзі нің құ ры-
лы мы мен де ерек ше ле не ді. Оның бі рін ші то мы М.Шо қай дың 
өмі рі мен қыз ме ті не ар на лып, 12-то мын да эпис то ляр лық 
мұ ра сы бе ріл ген. Ал 2–11-том да рын М.Шо қай дың ең бек те рі 
құ рай ды. Үшін ші ден, жұ мыс ар хе ог ра фия лық та лап тар ға 
сай орын дал ған. Әр бір то мы ал ғы сөз жә не тү сін дір ме лер мен 
жаб дық тал ған, олар оқыр ман ға нақ ты ба ғыт-бағ дар ұсы-
нып оты ра ды. Со ны мен бір ге про фес сор Кө шім Ес ма ғам-
бе тов М.Шо қай дың шы ғар ма шы лық зерт ха на сы мен, жұ мыс 
іс теу әдіс-тә сіл де рі мен та ныс ты ру үшін әр том ның со ңын да 
қо сым ша ма те ри ал дар бер ген.АР
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Мұс та фа Шо қай дың шы ғар ма ла рын жи нау дың өзі ерек-
ше қа жыр-қай рат ты қа жет ет ке нін айт пай ке ту ге бол май ды. 
Мұрасының бі ра зы Па риж де гі Шы ғыс тіл де рі мен өр ке   ниет-
те рі инс ти ту ты ның кі тап ха на сын да сақ тал ған. Қал ған ең-
бек тер Түр кия ның, Ре сей дің, Өз бе кс тан ның, Қа зақ стан ның, 
Поль ша ның, Аме ри ка Құ ра ма Штат та ры ның, Ұлыб ри та ния 
мен Гру зия  ның мұ ра ғат та ры мен кі тап ха на ла ры нан та был-
ған. Олар – қа зақ, орыс, ша ға тай, тү рік, әзер бай жан, фран-
цуз, ағыл шын, не міс, по ляк, гол ланд, гру зин тіл де рін де жа-
рық көр ген түп нұс қа ең бек тер. Түр кия да осы кез ге дей ін 
мә лім бол ма ған, 4–5 нө мі рі ға на жа рық көр ген «Түр кіс тан» 
жур на лы да та бы ла ды. Қы ру ар ең бек тер ді жи нау жә не бір не-
ше жыл ты ным сыз жә не жүй елі тал дау не гі зін де да йын дал-
ған жи нақ оқыр ман ды таң ғал дыр мауы мүм кін емес.

(Ә.Бә кір)

Бас әріп пен жа зы ла тын сөз дер
Бас	әріп	тө	мен	де	гі	жағ	дай	лар	да	қол	да	ны	ла	ды:

1) жал	қы	есім	дер:	Алатау, Абы лай, Ділда, Қызылорда, Балқаш көлі;	
2) жо	ғар	ғы	мем	ле	кет	тік	қыз	мет	ат	та	ры	мен	құр	мет	ті	атақ	тар:	Пре

зи дент Әкім ші лі гі, а лық Қа ар ма ны;
3) мем	ле	кет,	рес	пуб	ли	ка,	жо	ғар	ғы	ме	ке	ме	лер	мен	ұй	ым	дар	атау	ла

ры	ның	әр	сө	зі:	Қа зақ стан ес пуб ли ка сы, Бі рік кен Ұлт тар Ұй ымы;
4) нүк	те,	сұ	рау,	леп	бел	гі	ле	рі	нен	кей	ін	гі	сөй	лем	нің	бі	рін	ші	сө	зі,	өлең	нің	

әр	бір	жо	лы:	Жа нұя – ша ғын мем ле кет, Мен – пре зи дент, сен – 
премь ер. (Қ.Аман жо лов);

5) кі	сі	ат	та	ры	мен	қа	бат	та	са	ай	ты	ла	тын	тұ	рақ	ты	 пи	тет	те	рі	бар	жал	қы	
есім	дер:	Жаяу Мұ са, Ер Төс тік, Қыз Жібек;

6) бас	әріп	тер	мен	қыс	қар	ған	сөз	дер:	БҰҰ, ТМД;
7) түр	лі	ме	ке	ме	лер,	бі	лімғы	лым	орын	да	ры	ның	күр	де	лі	атау	ла	ры	ның	

бі	рін	ші	сө	зі:	Пав ло дар мем ле кет тік уни вер си те ті;	
8) ми	фо	ло	гия	лық	кейіпкерлердің,	әулие	лер	дің	ат	та	ры:	Бекет ата,	

Ой сыл қа ра, ең гі ба ба; 
9) мал,	құс,	ит	жә	не	т.б.		қой	ыл	ған	ат	тар:	Байшұбар, Тай бу рыл, Бөрі

басар;	
10) ма	ңыз	ды	та	ри	хи	дәу	ір	лер,	уақи	ға	лар,	ме	ре	ке	лер	дің	ат	та	ры:	Ұлы 

Отан со ғы сы, Ақ та бан шұ бы рын ды;	
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11)	 ор	ден	дер	мен	ме	даль	ат	та	ры	жә	не	құр	мет	ті	атақ	тар	дың	бі	рін	ші	
сө	зі:	«Ар дақ ты ана» ор де ні, «Ба рыс» ор де ні; 

12) рес	ми	құ	жат	тар	да	ғы	шарт	ты	атау	лар:	Жо ға ры  мәр те бе лі  Пре
зи дент мыр за;

13) аса	ма	ңыз	ды	құ	жат	тар	дың	ат	та	ры:	Тіл ко ми те тін құ ру ту ра лы 
жар лық; 

14) кө	ше,	алаң,	шос	се,	кө	пір,	жол	жә	не	т.б.	ат	та	ры	ның	бі	рін	ші	сө	зі:	
Жі бек жо лы кө ше сі, еспублика алаңы;

15) кі	тап,	га	зет	жур	нал	ат	та	ры:	«Қарт қо жа» ро ма ны, «Ана тілі» газеті;
16) ру	дың	 аты	жал	қы	 есім	нің	 ал	ды	нан	 ке	ле	тін	 тұ	рақ	ты	 пи	тет	тің		

ор	нын	да	жұм	сал	са: Қы зыл құрт Те ке би, Қа ра ке рей Қа бан бай. 
Та сы мал

Жа	зып	ке	ле	жат	қан	жол	ға	сый	ма	ған	сөз	бу	ын	жі	гі	не	қа	рай	та	сы
мал	да	на	ды:	балуан, тәр бие, өнегелі, салмақты.

Та	сы	мал	дан	бай	тын	сөз	дер:
1) бір	бу	ын	ды	сөз	дер:	спорт, ұлт;
2) бас	әріп	тен	қыс	қар	ған	сөз	дер:	ИнЕ , ҚазҰП ;
3) қыс	қар	тыл	ған	кі	сі	есі	мін	фа	ми	лия	дан	ай	ырып	та	сы	мал	дау	ға	бол

май	ды:	М.Әуе зов, С.Мұ қа нов; 
4) цифр	 ар	қы	лы	 таң	ба	ла	на	тын	 сан	дар	 қыс	қар	ған	 атау	ла	ры	нан		

бө	лін	бей	ді:  т,  м; 
5) сөз	дің	жал	ғыз	әр	пін	қал	ды	рып	та	сы	мал	дау	ға	бол	май	ды: ілім, ана.

3. Бас әріп пен ке ле тін сөз дер ді анық тап, сөй лем дер ді дұрыс жа зың-
 дар. Се бе бін тү сін ді рің дер.

1. аз дан соң ер бол абай лар дан бө лі ніп, көл қай нар ға қа-
рай тар тып кет ті (М.Ә.). 2. қа сым пі шен ба ев кө мір тап қан-
нан ке йін, ол ба янау ыл, қар қа ра лы жер ле рін со нау бал қаш қа 
дей ін ием де ніп ала ды. 3. ұлы сі бір те мір жо лы ның са лы нуы-
на бай ла ныс ты ХІХ ға сыр дың аяқ ке зін де екі бас тұз кө мі рін 
пай да ла ну үшін «воск ре сен тау-кен ак цио нер лік қо ға мы» 
ұй ым да са ды. 4. пав ло дар қа ла сы на таяу, ер тіс тің сол жақ 
жа ға ла уын да ғы воск ре се нс кая при ста ніне екі бас тұз дан тар 
та бан ды те мір жол тар тыл ды да, сол жол мен екі бас тұз кө мі-
рін де ров ер тіс ар қы лы ом бы ға та сы та ды (Ә.Нұрш.). 5. араб 
бас қын шы лы ғы нан кей ін гі кез де гі қа ра ха нид ке зе ңі нің тіл-
дік ерек ше лік те рін си пат тай тын жаз ба ма те ри ал дар ға жүсіп АР
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ба ла са ғұн ның «құ тад ғу бі лік» ат ты поэма сы, мах мұд қаш қа-
ри дің « диуа ни лұ ғат-ат тү рік» ат ты линг вис ти ка лық ең бе-
гі, ах мет иү гі не ки дің «һи бат-уль-ха ка ик» ат ты ең бе гі, қо жа 
ах мет ясауи дің шы ғар ма ла ры («хик ме ті») жа та ды (С.И.). 
6. шы ғыс тың клас си ка лық әде бие ті нің қа зақ ша ер кін ау дар-
ма ла ры, яғ ни шы ғыс сю жет те рін қай талап қа зақ ша жыр ла-
ған ту ын ды лар: «шах на ме», «ләй лі-мәж нүн», «жү сіп-зы ли-
ха», «фар хад-шы рын», «ес кен дір», «мұң лық-зар лық», «сей-
фүл-мә лік», «боз жі гіт», «шах мар дан», «шә кір-шә кі рат» жә-
не т.б. (Р.С.).

4. «Сөз дер бан кі сі нен» та сы мал дау ға бол май ты н сөз дер ді те ріп алып, 
сөй лем құ раң дар. 

Қиын, айқас, А.Құнанбайұлы, ақуыз, мәде-
ниет, дүние, айыл, әзіл, Ресей, Сәкен, ақылы, 

ҚазҰПУ, 5 метр, 2011 жыл, Ғ.Мұстафин, қияр, 
суыр, киіз, сояу, ағашаяқ, алабұта, ақыл-
ес, ашықауыз, белағаш, бесас  пап, биялай, 

буынаралық,  кәусар, кейқуат, көкаяз, көзақы, 
ащыот, ПМУ, 21 кг, 9 т, спорт, ұн, бауырсақ, 

әлем, ұят.

5. Мұс та фа Шо қай дың на қыл сөз де рі мен та ны сып, өз ойла рыңды 
ор та ға са лың дар.

• Ұлттық рухсыз ұлт тәуелсiздiгi болуы мүмкiн бе? Та рих 
ондайды көрген де жоқ, бiлмейдi де. Ұлт азаттығы – ұлт-
тық рухтың нәтижесi. Ал ұлттық рухтың өзi ұлт азат ты ғы 
мен тәуелсiздiгi аясында өсiп, дамиды, жемiс бередi.

• Отаныма қайтуды ылғи да ойлап жүремiн және соған же ту 
үшiн тырысамын. Демек, атамекенiмдi құтқару үшiн кү -
ре се мiн.

• Өзiнiң iшкi бiрлiгiн нығайта алған халық қана өз тә уел -
сiз дi гiне қол жеткiзе алады және оны қорғап қала алады. 
Ұлт тық еркiндiк пен азаттыққа талпыну – табиғаттың 
бұл жы  майтын заңы. АР
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• Жалпы, адамгершiлiк және философиялық тұрғыдан ал -
ған  да, «жақсы халық» немесе «жаман халық» деген ұғым 
жоқ, болмайды да. 

• Атамекендi сүю – оның мүддесiне қызмет ету, осы жол да 
қызмет етуге, керек болса жанпида қылуға да йын тұру. 
Ұлттық мүдде жеке топтар мүддесiнiң жиынты ғы нан 
тұрмайды. 

• Ұлттық рухтың негiзi – ұлттық тiл. 
• Тіл – тек адамға ғана тән, аса құдіретті құрал. Сон дық тан 

тіл ді қадірлеудің, әрбір сөздің мағынасын, мәнін ұғып, 
оны орынды пайдалана білудің мәні зор.

6. Қа жет ті кли ше лер мен лек си ка лық құ ры лым дар ды қол да нып, 
М.Шоқайдың нақыл сөздерін қатыстырып, «Түр кіс тан үшін от 
кеш кен ұлы кү рес кер» та қы ры бын да эс се жа зың дар.  

7. «Ин серт» әді сі мен оқы лым мә тін де рі бой ын ша қо ры тын ды жа  зың-
 дар.

(V) 
Бұ рын нан  

бі ле мін 

(+) 
Жа ңа  

ақ па рат 

(–) 
Ме нің ой ла ға ны ма 

қай шы

(?) 
Біл гім  
ке ле ді 

8. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. «Мұс та фа Шо қай – Алаш зия лы сы» та қы ры бын да ғы лы ми-

көп ші лік стиль де ма қа ла жа зың дар.  Сөз саны – 150.
2. Жақ ша ны ашып, сөз дер ді ор фог ра фия лық нор ма ға сай (бір ге, 

бө лек, де фис ар қы лы) жа зың дар. 

Абыр (кү бір), авиа (апат), авиа ( зау ыт), ав то (бе кет), ав то 
(жол), ағай ын (жег жат), ағаш (үй), ағаш (та рақ), ағаш (кө-
мір), адал (ақы), қа лам (ақы), азу (тіс), айыл (тарт па), ай ыр 
(кө мей), ақ (ба та), ақ (би дай), ақ (бө кен), ақ (же лек), ақ (жол), 
ал ма (ағаш), ал ма (ке зек), ар па (би дай), ар па (шөп), ау ыз (су), 
ау ыз (үй), ашық (хат), аэро (су рет), аэро (флот), әзіл (ажуа), 
әл де (бір), әр (кез), әр (қа шан), әулие (ән бие), ал ма лы (сал-
ма лы).
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ІІ 
ӘЛЕМ ЖАҢА ЛЫҚ ТА РЫ: 
ӨНЕР ЖӘНЕ МӘДЕ НИ ЕТ

Бұл бө лімді оқып-білу арқылы   сендер:
•	 сөйлеу	стиліндегі	тілдік	оралымдар	және	олардың	қолданысы,	ауызекі	

сөйлеу	стилінің	жазба	тілден	айырмашылығы	ту	ра	лы;
•	 сөз	құрамы	мен	сөз	байлығы,	қосымшалардың	дұрыс	жалғануы	жайлы;
•	 әлем	нің	тал	ғам	паз	жұрт	шы	лы	ғы	ның	таң	дай	ын	қақ	тыр	ған	 а	риж	де

гі	 увр	музейі	мен	Санкт е	тер	бург	те	гі	Мем	ле	кет	тік	 р	ми	таж	музейі,	
олар	да	жи	нақ	тал	ған	та	ри	хи	жә	не	мә	де	ни	жә	ді	гер	лер	ту	ра	лы;

•	 әлем	мой	ын	да	ған	өнер	ор	да	ла	ры:	Ми	лан	қа	ла	сын	да	ғы	« а	Ска	ла»	опе
ра	теат	ры	мен	Фран	ция	да	ғы	«Гранд	Опе	ра»	теат	ры,	он	да	қой	ыла	тын	
клас	си	ка	лық	өнер	ту	ын	ды	ла	ры	жө	нін	де;

•	 дү	ниежү	зі	оқыр	ман	да	ры	ның	мақ	та	ны	шы	на	ай	нал	ған	 лыб	ри	та	ния	ның	
лт	тық	кі	тап	ха	на	сы	мен	АҚШта	ғы	Конг	ресс	кі	тап	ха	на	сы,	ба	лет	өне	рі	нің	
шы	ғу	та	ри	хы	мен	оның	көр	нек	ті	өкіл	де	рі	ту	ра	лы	ақ	па	рат	пен	та	ны	са
сыңдар.

Мәдениет – ұлттың бет-бейнесі, рухани 
болмысы, ақыл-ойы, парасаты. Өркениетті 
ұлт, ең алдымен, тарихымен, мәдениетімен, 
ұлтын ұлықтаған ұлы тұлғаларымен, әлем-
дік мәдениеттің алтын қорына қосқан үл-
кенді-кішілі үлесімен мақтанады. Өзінің төл 
мәдениеті арқылы ғана басқаға танылады.
    (Н.Назарбаев)

БӨ ЛІМ

СӨЗ МӘ ДЕ НИЕ ТІ
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§1. Лувр музейі

1. «Жұп тас. Ой лан. Бө ліс» тә сі лі мен сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Әлем нің әй гі лі музейлері ту ра лы қан дай ақ па рат бі ле-
сің дер?

2. Лувр музейінің та ри хы жай ын да не бі ле сің дер?
3. Лувр топтама сын да әлем нің қан дай атақ ты су рет ші ле-

рі нің кар ти на ла ры бар?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанр  лық 
ерекшеліктерін талдаңдар. 

Ең әй гі лі музей
Лувр (Louvre) – Па риж қа ла сын да ғы сәу лет ес ке рт кі ші , 

өнер музейі. Ал ғаш фран цуз пат ша ла ры ның са райы ре тін-
де ес кі қа мал ор ны на XIII–XIV ға сыр лар да тұр  ғы  зыл ған. 
XVII ға сыр дың екін ші жар ты сын да Лувр пат ша са райы бо лу-
дан қа лып, пат ша ның же ке көр кем су рет  кол лек ция сын сақ-
тау ор да сы на ай нал ды. 1791 жыл ғы Кон вент дек ре ті не гі зін де 
Лувр ұлт тық көр кем су рет музейі мәр те бе сін алып, 1793 жыл-
ғы 8 қа ра ша дан ха лық қа қыз мет көр се те бас та ды. 

Музейдің не гі зін бұ рын ғы ко роль дік мұ ра лар жи на ғы, 
сон дай-ақ мо нас тыр лар мен шір кеу лер ден жә не бай әу лет-
тер ден жи нал ған жал пы ұлт тық мүд де ге қыз мет ет кен кол -
лек ция лар құ рай ды. Лувр экс по нат та ры На по ле он жау лап 
ал ған ел дер   дің қым бат қа зы на ла ры мен, ше тел ден са тып 
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алын  ған өнер ту ын ды ла ры мен, түр лі қайы рым ды лық ша ра-
лар дан түс кен бұй ым, зат тар мен то лық ты рыл ды. ХХ ға -
сыр дың 90-жыл да рын да ғы кес кін де ме мен мү сін де ме ка та-
ло гі бойын ша, музей қо рында 30 мың дай туын ды бол ған.

Лувр да Б.Ми ке ла нд же ло ның, Лео нар до да Вин чи дің, 
С.Ра фаэль дің, В.Ти ци ан ның, П.Ве ро нез дің, Я.Ван Эйктің, 
П.Ру бе нс тің, Х.Ремб рандт тың т.б. ту ын ды ла ры қой ыл ған.

Лувр құ ра мы на 1947 жы лы га ле рея ре тін де ашыл ған Им -
прес  сио низм музейі мен оран же рея кі ре ді.

(«Энциклопедиялық сөздіктен»)

3. Аудио жаз ба дан (03. mp3) «Ас та на да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Ұлт тық музейі ашыл ды» мә ті нін тың дап, мә тін де гі ақ па рат ты 
ға лам дық мә се ле лер мен бай ла ныс ты рың дар. «Блум түй ме да ғы» 
тә сі лі ар қы лы сұ рақ тар дай ын даң дар.

Бі лу Қа ра пай ым сұ рақ тар  Кім? Қа шан? Қай да? Қа лай? 

Тү сі ну Анық тау ыш сұ рақ тар Егер мен дұ рыс тү сін сем, он да... 

Қол да ну Тә жі ри бе лік сұ рақ тар Қа лай қол да ну ға бо ла ды?.. 

Тал дау Ин те рп ре та ция лық  
(тү сін ді ру ші) сұ рақ тар 

Не ге? Не лік тен? 

Жи нақ-
тау

Шы ғар ма шы лық  
сұ рақ тар 

Егер... , он да не бо ла ды? 

Ба ға лау Ба ға лау шы сұ рақ тар ... қа лай қа рай сыз? 

Сөз құ ра мы мен сөз бай лы ғы
Қа	зақ	ті	лі	әлем	де	гі	сөз	бай	лы	ғы	жа	ғы	нан	ең	бай	тіл	дер	дің	қа	та

ры	на	жа	та	ды.	Соң	ғы	жа	рық	көр	ген	15	том	дық	«Қа	зақ	әде	би	ті	лі»	
сөз	ді	гін	де	92	300	сөз	бен	57	856	сөз	тір	ке	сі,	жал	пы	150	156	лек	си
ка	лық	бір	лік	 қам	тыл	ған.	Олар	 тек	ма	ғы	на	сы	жа	ғы	нан	 ға	на	емес,	
грам	ма	ти	ка	лық	құ	ра	мы,	ат	қа	ра	тын	қыз	ме	ті	жа	ғы	нан	да	түр	літүр	лі.	
Қа	зақ	 ті	лі	нің	 сөз	дік	 құ	ра	мын	да	ғы	 сөз	дер	дің	жұм	са	лу	 ая	сы	да	әр	
алу	ан.	Сөз	мәде	ние	ті	не	же	тік	бо	лу	үшін,	 қа	зақ	ті	лі	нің	сөз	бай	лы
ғын	жақ	сы	бі	лу	жет	кі	лік	сіз,	ол	сөз	дер	ді	жұм	сай	бі	лу	де	ке	рек.	Сөз	
құ	ра	мын	да	ғы	 қо	сым	ша	лар	ды	дұ	рыс	 қол	да	ну,	жаргон,	 қарапайым	
сөз	дер	ді	ара		лас	тыр	май	тіл	та	за	лы	ғын,	сөз	са	па	сын	сақ	тау	да	сөй
леу	ші	мә	де	ние	тін	көр	се	те	ді.
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Сөз	бай	лы	ғы	–	ора	лым	ды,	дұ	рыс	сөй	леу	ге	 қойы	лар	та	лап	тың	
бі	рі.	Айту	шы	ның	сө	зі	тың	дар	ман	қау	ым	ға	тар	тым	ды	бо	луы	үшін	сөз	
бай	лы	ғы	жақ	сы,	сөз	дік	қо	ры	мол	бо	луы	ти	іс.	Әдет	те	сөй	леу	ші	нің	сөз	
бай	лы	ғын	көр	се	те	тін	тіл	дік	ора	лым	дар	ға	ма	қалмә	тел	дер,	ше	шен	дік	
сөз	дер,	фра	зе	оло	ги	зм	дер,	си	но	ним	дер,	афо	ри	зм	дер,	ме	та	фо	ра	лар	
жа	та	ды.	Мы	са	лы:	тез ба рып кел ді	де	ген	ді	көз ді ашыпжұм ған ша 
ба рып кел ді	 не	ме	се	 кең маң дай лы, ақ құ ба қыз де	ген	нің	 ор	ны	на	
«қақ та ған ақ кү міс тей кең маң дай лы» (Абай) де	ген	ора	лым	дар	ды	
қол	да	ну	тың	дау	шы	үшін	әсер	лі.

Сөз	ді	жұм	сай	бі	лу	үшін	олар	дың	ма	ғы	на	ла	рын,	мәндес	тік	ерек	ше
лік	те	рін,	әде	би,	әде	би	емес	тік	қа	сие	тін,	ер	кін	және	тұ	рақ	ты	тір	кес			тер	
құ	ра	мы	на	ену	мүм	кін	ші	лік	те	рін	жақ	сы	бі	лу	қа	жет.

  и и га ле рея сы ло рен ия, та лия
Әлем нің ең таң дау лы әрі ең үл кен көр кем су рет жә не 

мү сін музейі Фло рен ция ның Уф фи ци ала ңын да орын теп-
кен. Музейдің су рет тер кол лек ция сын да Джот то, Си мо не 
Мар ти ни, Лео нар до да Вин чи, Ра фаэль, Ми ке ла нд же ло жә не 
Ка ра вад жо, Дю рер, Ремб рандт жә не Ру бенс сын ды әлем 
мойын да ған тұл ға лар дың ту ын ды ла ры қой ыл ған.

4. Екі топқа бөлініп, оқылым және тыңдалым материалдары бо йын -
  ша негізгі ақпа  ратты іріктей отырып, түртіп жазыңдар (конс  пек-
тілеңдер).АР
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5. Ұлттық мұра, мирасқор лық, мәдени бай лық туралы мақал-мә-
тел дер, фра зе оло ги зм дер, си но ним сөз дер, ме та фо ра лар  мен афо-
ризм дер жазып, тілдік ерекшелігін түсіндіріңдер.  

6. Үш топқа бөлініп, бе ріл ген тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Оқылым мәтінінен 5 сөзді синонимімен ауыстырып жа зың-
дар.
2-топ. «Үш қа дам дық сұх бат» әді сі мен ең әй гі лі музейлер жайын да 
білетін ақ па раттарыңмен бө лі сің дер.
3-топ. «Бес тар мақ» тә сі лі ар қы лы «Музей» сө зі не қа тыс ты өзін дік 
тү сі нік те рің ді нақ ты сөз дер мен кел ті рің дер.

Бі рін ші тар мақ (жол) – 1 зат есім.
Екін ші тар мақ – 2 сын есім.
Үшін ші тар мақ – 3 етіс тік.
Төр тін ші жол – кез кел ген сөз тап та ры нан тұ ра тын 4 сөз.
Бе сін ші жол (әдет те зат есім, си но ним сөз) та ғы да бір сөз-

ден тұ ра ды.

	Жанр	(франц.	 ,	лат.	 і 	–	«түр»,	«тек»)	–	мә	тін	тип	те	рі	не	
сай	ерек	ше	лік	те	рі	бар	сөй	леу	ді	ұй	ым	дас	ты	ру	фор	ма	сы.	

Жанр	тіл	мен	оның	қол	да	ны	лу	фор	ма	сы	ның	си	па	тын	анық	тай	ды.	
Мы	са	лы:	сұх	бат	–	диа	лог	жан	ры	на,	пуб	ли	цис	ти	ка	лық	ма	қа	ла	–	мо
но	лог	жан	ры	на,	ма	қа	ла	–	жаз	ба	ша	жанр	ға,	ба	ян	да	ма	ау	ыз	ша	жанр	ға	
жа		тады.

7. Қо сым ша әде би ет тер ден ал ған тың де рек те рің ді пай да ла нып, Лувр 
музейінің әлем мәдениетіндегі алатын орны туралы «ПСМТ фор му-
ла сы» әді сімен жа зың дар.

1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...».
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сі не мін…».
3-сөй лем: «Оны 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...».
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§2. Мем ле кет тік Эр ми таж музейі

1. Су рет тер мен та ны сып, музейге си пат та ма бе рің дер.

2. Мә тін ді оқып, алын ған ақ па рат ты «Қос диаг рам ма» әді сі мен си пат-
таң дар.

Не ва бой ын да ғы са рай-музей
Эр ми таж – Ре сей де гі ең ірі көркем су рет жә не та ри хи-мә-

де ни музей. Санкт-Пе тер бург қа  ла  сын  да 1764 жы лы ІІ Ека-
те ри на ның же ке қо рындағы экс  по нат тар не гі зін де ұй ымдас-
ты рыл ған. 1852 жы лы Эр ми таж ды көп   ші лік тің кө руі не 
рұқ сат бе ріл ді. ХХ ға сыр дың 20–30-жыл да ры музей қай та 
жи нақ та лып, экс по нат са ны ар та түс ті. Эр ми таж да ал ғаш қы 
қау ым дық құ ры лыс ке зін   де гі жә не ежел гі шы ғыс (Ежел гі 
Мы сыр мен Урар ту), кө не, ор та ға сыр ес керт кіш те рі мо лы нан 
жи нақ тал ған. Ежел гі скиф тер  (сақтар) мұралары жә не Қа ра 
те ңіз жа ға ла уынан та был  ған кө не ес  керт  кіш тер аса құн ды 
ба ға ла на ды.

Эрмитаж да Ба тыс Еуро па ның өнер ту ын дыла ры нан 
Ра фаэль, Лео нар до да Вин чи, Ми ке ла нд же ло, Джорд жо не, 
Ти ци ан, Ве лас кес шы ғар ма ла ры, Ремб рандт пен Ру бе нс тің ең 
үз дік по лот но ла ры, ХVII–XVIII ға сыр лар да ғы фран цуз жә не 
ағыл шын кес кін де ме ле рі т.б. бар. Мұн да ну миз ма ти ка лық 
кол лек ция лар, сән жә не қол дан ба лы өнер ту ын ды ла ры, 
су рет тер (40 мың ға жу ық) мен гра вю ра лар дың (500 мың дай) 
бай қо ры жи нақ тал ған. Жалпы саны 2 мил лион 400 мың 
ша ма сын да зат сақ тал ған. Музей ғы лы ми жә не мә де ни-
ағар ту жұ мыс та рын жүр гі зе ді. Рес тав ра ция ше бер хана сы,  
лек ция зал да ры, кі тап ха на, фо то те ка т.б. жұ мыс іс тей ді. АР
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Эр ми таж ғи ма ра ты әй гі лі ар хи тек ту ра лық ан са мб ль құ ра мын 
(Қыс қы са рай) то лық ты ра ды.

1939 жыл дан Эр ми таж да Түр кіс тан да ғы тайқа зан сақ-
та лып кел ді, ол 1989 жы лы қай та ры лып, Қо жа Ах мет Ясауи 
ке се не сін де гі бұ рын ғы өз ор ны на қай та қой ыл ды.

(«Қазақстан» ұлттық энциклопедиясынан)

3. Не себепті ұлттық жәдігеріміз – тайқазанды 50 жыл бойы елге 
қай тара алмадық? Лексикалық құрылымдарды қолданып, дискус-
сивті эссе  жа зың дар. Сөз са  ны – 100–120.

 Қо сым ша лар ды дұ рыс қол да ну
Сөй	леу	де,	жа	зу	да	тіл	амал	да	рын	дұ	рыс,	жа	тық	қол	да	на	бі	лу	қа

жет.	Сөз	құ	ра	мын	да	ғы	тү	бір	ден	кей	ін	жал	ға	на	тын	қо	сым	ша	лар	ды	
дұ	рыс	 қол	да	на	 бі	лу	 де	 сөз	ді	жа	тық	 қол	да	ну	ға	жа	та	ды.	Мы	са	лы: 
олар (одар емес:  дау	ыс	ты	ды	быс	тан	соң	қо	сым	ша		ұяң	ды	быс	тан	
емес,	үн	ді	ды	быс	тан	бас	та	ла	ды), кө бі (кө бі сі емес:  тәу	ел	дік	жал
ғауы	 бі	рі	нің	 үс	ті	не	 бі	рі	 жал	ған	бай	ды), бағ бан (бағ бан шы емес), 
ас паз (ас паз шы емес:  тү	бір	күй	де	тұ	рыпақ	ма	ман	дық	ие	сін	біл	ді
ре	ді), ақ ша лай (ақ ша дай емес), бір ліжа рым	 (бір діжа рым емес),  
жы лы лай (жы лы дай емес), ті рі лей (ті рі дей емес), ұш тыкүй лі 
(ұш тыкүй ді емес)	т.б.

4. Оқылым мәтініндегі қою қаріппен берілген сөздердің қосымша-
лары дұрыс жалғанғанын дәлелдеңдер.

 Еги пет музейі Каир, Еги пет
Еги пет музейінде Кө не Еги пет өне рі нің әлем де гі ең кө-

лем ді топ та ма сы жи нақ тал ған. Музей та ри хы 1835 жыл дан 
бас та ла ды. Ал музейдің клас-
си ка лық стиль де гі қа зір гі ғи-
ма ра ты фран цуз сәу лет ші сі 
Мар сель Дю нон ның жо ба сы 
бой ын ша 1900 жы лы тұр ғы-
зыл ған. Он да со нау грек-ро-
ман ке зе ңі нен бер гі өнер ту-
ын ды ла ры ның 120 мың үл гі-
сі қой ыл ған.АР
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5. Музейлерге қа тыс ты өз ой ла рың ды жұп та тал қы лап, сұх бат құ -
рың дар. Мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен тілдік ора-
лымдарды қолданып, мә тін бой ын ша бір-бі рі ңе 2 жу ан, 2 жі ңіш ке 
сұ рақ да йын   даң дар.

6. Қосымшаларды дұрыс қолданып, әлем музейлеріндегі құнды экс-
по наттар, суреттер мен мүсіндер коллекция лары туралы 10 сөйлем 
жазыңдар.

7. Тест сұрақтарына жауап беріңдер.

1. Оқы лым жә не «Ар тық бол мас біл ге нің» мә тін де рі не 
ор тақ та қы рып қай сы?
А) Музейлер та ри хы
B) Музейлерге рес тав ра ция жа сау
C) Өнер ту ын ды ла ры ның үз дік үл гі ле рі ту ра лы
D) Леонардо да Винчидің Мона Лиза туындысы туралы  
E) Түркістандағы тайқазан туралы 

2. Мә тін дер дің сти лі қан дай?
А) Рес ми ісқа ғаз да ры сти лі
B) Көр кем әде би ет сти лі
C) Ғы лы ми стиль
D) Пуб ли цис ти ка лық стиль
E) Ауызе кі сөй леу сти лі

3. Екі мә тін де гі сипатталған музейлер та ри хы қай ға сыр дан 
бас та ла ды?
А) ХІV–ХV
B) ХV–ХVІ
C) ХVІ–ХVІІ
D) ХVІІІ–ХІХ
E) ХІХ–ХХ

8. Ға лам тор ре су рс та ры бой ын ша әлем нің әй гі лі музейлері ту ра   лы 
мә лі мет жи нақ тап, баяндама жа зың дар.
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§3. «Ла Ска ла» теат ры – әлем  
 мой ын да ған өнер ор да сы

1. Әлем де гі жә не Қа зақ стан да ғы опе ра театр ла ры мен опе ра ән ші ле рі 
ту ра лы бі ле тін мә лі мет те рің мен бө лі сің дер.

2. Мә тін ді оқып, ма ңыз ды тұс та рын «Хи каят кар та сы» әді сі мен 
жа зың дар.

«Ла Ска ла» теат ры
«Ла Ска ла» (итальян ті лін де Teatro alla Scala не ме се La 

Scala) – Ми лан қа ла сын да ғы опе ра теат ры. Театр ғи ма ра ты 
1776–1778 жыл да ры сәу лет ші Джу зеп пе Пьер ма ри ни дің 
жо ба сы мен са лын ған. 1778 жы лы театр Ан то нио Саль ери дің 
опе ра сы мен ашыл ды.

XVIII ға сыр дың со ңы мен XIX ға сыр дың ба сын да театр   да 
итальян композиторлары П.Ан фос си, П.Гульель   ми, Д.Чи -
ма ро зы, Л.Ке ру би ни, Дж.Паизиел ло опе ра ла ры қо  йыл ды. 
1830 жыл дан бас тап театр ре пер туа рына Г.До ни  цет ти, В.Бел-
ли ни, Дж.Вер ди, Дж.Пуч чи ни шы ғар ма ла ры ен гі зіл  ді.

«Ла Ска ла» опе ра теат рының сырты неок лас си ка лық 
стиль    де салынған, ал іш кі жа ғы XVIII ға сыр дың сәу лет өне-
рі нің озық үлгісі бо лып та бы ла ды. Му зы ка, опе ра жә не ба лет 
өне рі не құ мар жан дар бұл театр ды әлем нің же ті ке ре ме ті нің 
бі рі деп есеп тей ді. 
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«Ла Ска ла» теат ры ның кон церт тік мау сы мы жел тоқ-
сан-мау сым айларының ара лы ғын да өте ді. Күз де театр да 
сим фо ния лық кеш тер өт  кі   зі ле ді. Мау сым сал та нат ты түр де 
7 жел тоқ сан да Ми лан же беу ші сі Ар дақ ты Амв ро сий кү нін де 
ашы ла ды. Қойы лым дар ға би лет алу өте қи ын. Би лет са ту 
ал дын ала ға лам тор не ме се ар найы тап сы рыс бе ру ар қы лы 
өт кі зі ле ді. Ақ сүй ек қау ым өт кен ға сыр лар да ғы дай театр да ғы 
ло жа ны қа лай ды. Сау да гер лер мен қал та лы аме ри калық тар 
пар тер ді таң дай ды. Ал на ғыз өнер сүйер қау ым жо  ғар ғы қа -
тар  да ғы орын дар ға жай ға са ды. Се бе бі ол жердің акус ти ка сы 
жақ сы.

«Ла Ска ла» сах на сын да әлем ге та ны мал Э.Ка ру зо, Тит та 
Руф фо, Де Лу ка, Т.Ски па, Б.Джильи, Г.Бен зан цо ни, М.Ка -
нилья, М.Дель Мо на ко, М.Кал лас, Р.Те баль ди, Б.Хрис тов, 
Ф.Ко рел ли, Ф.Ша ля пин си яқ ты опе ра жұл дыз да ры өнер көр-
сет кен.

(«Еуропа елдерінің тарихы» энциклопедиясынан)

3. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолда нып, 
театр дың адам өмі ріндегі рөлін дәлелдеп, дискуссивті эссе жа зың -
 дар. Сөз саны – 80–100.

Сөз са па сы: дұ рыс ты ғы, та за лы ғы, бай лы ғы,  
дәл ді гі, қыс қа лы ғы мен нұс қа лы ғы

Сөз са па сы	 де	ген	 ұғым	ды	 тіл	мә	де	ние	тін	де	жанжақ	ты	 ашып		
қол	дан	ған	–	про	фес	сор	Нұр	гел	ді	 әли.	«Сөз	са	па	сы	бір	не	ше		фак
тор		лар		ға:	сөз	дің	дұ	рыс	ты	ғы	на,	та	за	лы	ғы	на,	қыс	қа	лы	ғы	мен	нұс	қа	лы
ғы	на,	сон	дайақ	сөз	дің	бе	де	рі	не	жә	не	әде	бі	не	бай	ла	ныс	ты.	Мы	са		лы,	
бі	реу	лер	сөй	леп	жат	са,	«ұй	ып	тың	да	дым,	ма	ған	сон	дай	ұна	ды»	деп	
ай	та	мыз.	Бұл	–	кі	сі	нің	сөз	са	па	сы	на	 мо	ция	лық	дең	гей	де	беріл	ген	
ба	ға.	Ал	ен	ді	бі	реудің	сөзінен	соң	«	түу,	әб	ден	жа	лы	ғып	кет	тім,	қа
шан	сө	зін	тоқ	та	та	ды	екен	деп	кү	тіп	отыр	дым»,	«ұй	қым	кеп	кет	ті»	деп	
жа	та	мыз.	 е	мек,	ол	кі	сі	нің	сө	зі	са	па	сыз	болды.	Сөз	са	па	сы	–	сөз	дің	
әсер	лі	лі	гі,	сөз	дің	өз	ді	ттеген	жеріне,	мақ	са	ты	на	же	туі».

Сөз	сапасы	а)	сөз	дұрыстығы	(сөз	мағынасын	түсініп,	дұрыс	қол
да	ну);	 ә)	 сөз	 тазалығы	 (бөгде	 тілдік	 лементтерді	 қоспай	 сөйлеу);	
б)	сөз	дәлдігі	(сөзді	талғап,	таңдап	қолдану);	в)	сөз	қысқалығы	мен	
нұсқалығы	деген	фак	торлармен	анықталады.	Біз	оларға	алдағы	та
рау	ларда	тоқталамыз.АР
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 «Ла Скала» театрының ең алғашқы дирижері 20 жасар 
Ар  туро Тосканини еді. 1887 жылы оның алғашқы концерті 
болды. Дирижердің  тынымсыз еңбегі мен қатал тәр ті бінің 
арқасында «Ла Скала» театры әлемдегі ең үздік му зы ка лық 
театрға айналды. Бірақ 30-жылдардың бас ке зінде ұлт шыл-
социалистер дің қақтығыстары себебінен Италия дан кету ге 
мәж бүр болды. Тосканинидің қойылым алдында олар  дың 
гимнін орын даудан бас тартуы үлкен ерлік еді. 1931 жылы 
ол Америкаға кетеді. 1943 жылы «Ла Скала» театрының бом-
бы ланға нын естіп, Тосканини театрды қайта қалпына келті-
ру ге 1 млн лира бе реді. Соғыстан соң Милан қаласының мэрі 
оған: «Сіз «Ла Скаланың» ашылуында дирижерлік етуіңіз 
керек», – деген телеграмма жібереді. 1946 жылдың сәуірінде 
Тоска ни  ни Миланға, қайта жөнделген театрға ора ла ды. Оның 
сол концерті көпке дейін көрерменнің есінде қала ды. 

4. «Ар тық бол мас біл ге нің» және оқылым мәтіндеріндегі сөз сапа-
сы на нұқсан келтіретін қолданыс  тарды тауып, «Қосжаз   ба күн де-
лі гі» әді сі мен тұ жы рым даң дар.

Тіл дік мә лі мет Тү сі ндір ме (ком мен та рий)

5. Қо сым ша әде би ет тер мен ға лам тор ре су рс та ры нан із де ніп, дү  ние-
жү зі нің опе ра театр ла ры жө нін де «Дер бес пі кір жа зу» әді сі мен 
жи на қы мә тін жа зың дар.

1. Өзін дік пі кір (ой, идея) – 1 сөй лем.
2. Дә лел – 2 сөй лем.
3. Өз пі кі рін ай ғақ тай тын мы сал – 2 сөй лем.
4. Өз пі кі рі не қар сы дә лел – 1 сөй лем.
5. Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы сал – 1 сөй лем.
6. Қо ры тын ды – 2 сөй лем.

6. Әйгілі «Ла Скала» театры, Астана мен Алматы қалаларындағы 
опера және балет театр  ла  ры туралы білетін ақпараттарыңмен 
бөлісіп, жұптасып сұхбат құрыңдар. 

7. Қосымша деректерді пайдаланып, бүкіл әлемге белгілі өнер ор да-
ла ры ның бірі ту ра лы презентация дайындаң дар.АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



48

§4. «Гранд Опе ра» теат ры

1. «Жұп тас. Ой лан. Бө ліс» тә сі лі мен сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Әлем ге та ны мал қан дай опе ра театр ла рын бі ле сің дер?
2. «Гранд Опе ра» теат ры ту ра лы ес ту ле рің бар ма?
3. Театр қа быр ға сын да қа зақ тың қай опе ра ән ші сі жұ мыс 

жа са ды?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанр  лық 
ерекшеліктерін талдаңдар. 

Ф ран ция елі нің ас та на сын да есі мі көп ші лік ке бел гі лі 
«Гранд Опе ра» теат ры бой кө тер ген. 1669 жы лы XIV Лю до-
вик тің ке лі сі мі мен композитор Кам бер мен ақын Пер рен бұл 
театр дың не гі зін қа ла ды. Ға сыр лар бойы театр өз атауы мен 
ме кен жай ын бір не ше мәр те өз ге рт ті. 

1875 жы лы сәу лет ші  Шар ль Гар ньенің жо ба сы мен қа ла-
 ның IX ок ру гін де театр ғи ма ра ты тұр ғы зыл ды. Қа зір гі таң да 
теат рдың атауы «Гар нье са райы» бо лып өз гер тіл ді.

Аты аңызға айналған бұл театрдың декорациясы мен ұлы 
суретші Пикассоның өзі айналысқан, ал әртістердің кос тюм-
дерін әйгілі модельер Коко Шанель тіккен.
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Бұл театр – ең мықты, ең таңдаулы әншілер ғана «ба ғын -
дыра ала тын» музыкалық олимп. «Гранд Опе ра» – қанша 
ға  сыр дан бері Францияның ұлт тық сим вол да ры ның бірі, Па -
риж дегі көрнекті ғимарат, әлем   дік мәдени мұ ра.

(«Еуропа елдерінің тарихы» энциклопедиясынан)

3. Аудио жаз ба дан (04. mp3) «Мақ са тым – қа зақ әнін Еуро па ға та ны-
ту» мә ті нін тың дап, сұрақтарға жауап беріңдер. Мәтіндегі ақ па-
рат ты ға лам дық мә се ле лер мен бай ла ныс ты рың дар.

1. Май ра Мұ ха мед қы зының «Гранд Опе ра» сахнасында ән 
салуы сендерде қандай сезім тудырды?

2. Қалай ойлайсыңдар, әнші өз мақсатына жетті ме? 

4. Жазылым тап сыр ма ларының бі рін орын даң дар.
1. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолда нып, 

тың да лым мәтінінде көтерілген мәселе бо йынша дискус сив ті 
эссе жа зың дар. 

2. Оқылым мә ті ні бо йын ша негізгі ақпаратты іріктей оты рып, 
түр тіп жазыңдар (конс пек ті лең дер).

Ау ызе кі сөй леу сти лі
Күн	де	лік	ті	қа	рымқа	ты	нас,	не	гі	зі	нен,	ау	ызе	кі	тіл	де	су	ар	қы	лы	жү	зе

ге	аса	ды.	Ау	ызе	кі	сөй	леу	ба	ры	сын	да	өзін	дік	мақ	сат,	тіл	дік	құ	ры	лым,	
қол	да	ныс	ерек	ше	лік	те	рі	бай	қа	ла	ды.

Мақ	са	ты:	ке	ңе	су,	көз	бекөз	тіл	де	су,	пі	кір	ле	су,	ой	бө	лі	су.
Қол	да	ны	лу	ая	сы:	ер	кін	әң	гі	ме	–	сұх	бат,	дау	ла	су,	көп	ші	лік	ал	дын	да	

сөй	леу.
Стиль	дік	си	па	ты:	сөз	дер	мен	сөз	тір	кес	те	рін	ер	кін	қол	да	ну,	да	яр

лық	сыз	өт	кі	зі	луі,	ымиша	ра	қол	да	ну.
Тіл	дік	амалтә	сіл	де	рі,	ерек	ше	лік	те	рі:

•	 лек	си	ка	лық	ерек	ше	лік	те	рі:	қа	ра	пай	ым,	бей	та	рап,	диа	лект,	кә	сі	би,	
ау	ыс	па	лы	ма	ғы	на	да	ғы	бей	не	лі	сөз	дер,	ме	то	ни	мия,	 в	фе	мизм	ер	кін	
қол	да	ны	ла	ды;

•	 фо	не	ти	камор	фо	ло	гия	лық	ерек	ше	лік:	ды	быс	тар	тү	сі	рі	ліп,	сөз	дер	
кей	де	қыс	қар	ты	лып	ай	ты	ла	ды,	оқ	шау	сөз	дер	мен	 мо	цио	нал	ды
ксп	рес	сив	ті	сөз	дер	қол	да	ны	ла	ды;

•	 син	так	сис	тік	ерек	ше	лік	тер:	сұ	рау	лы,	леп	ті,	то	лым	сыз,	ри	то	ри	ка	лық	
сұ	рау	лы	сөй	лем	дер	қол	да	ны	лып,	диа	лог	ке	құ	ры	ла	ды.АР
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5. Ау ыз ша сөй леу ге қой ыла тын та лап тар ті зі мін жа зың дар.

Үл гі:

Ау ыз ша сөй леу ге қой ыла тын та лап тар:
1. Ойын жа ғым ды сөз дер мен жет кі зу...

6. Диалогте гі қа те қол да ныл ған сөз дер ді тү зе тіп, ре дак ция лап, қай та 
жа зың дар. Тізімді өздерің жалғастырыңдар. Се бе бін кес те ге тү сі-
рің дер.

Үл гі:

Қа те қол дан ған сөз дер Се бе бі 
 Күл кі ніш ті «Күл кі лі» сө зі нің бұ зып ай тыл ған нұс қа сы

а) – Адик, Сал та ға кі тап ке рек, сен апа ра сал шы.
 – Күл кі ніш ті. Мен ен ді кі тап та сып жүр сем сол.
 – Гүл боп айт қан ды жа сай сал саң қай те ді?
 – Ма зам ды ал ма шы. Мен му зы ка тың дап тұр мын. Жын ды 

му зы ка.
ә) –Ав то бус тың ар тын аш.
 – Ал ды мыз ға беш бар мақ кел ді.
 – Жа нұяңыз аман ба?
 – Жа са ған жақ сы лық та ры ңыз ға үл кен рақ мет.
 – Сау-са ла уат бо лы ңыз!

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. «Қа зақ өне рін әлем ге та ны ту үшін не іс теу ке рек?» та қы ры бы-

на өз көз қа рас та рың ды, оның се бе бін, дәлел де рі мен мы сал да-
рын көрсетіп, мақала жазың дар.

2. Үлгіні негізге алып, Қазақстанды әлемге танытып жүрген жас 
әншілер туралы эссе жазыңдар. Сөз саны – 150.

Мария Мудряк елімізді әлем театры сахналарында таны-
туды армандайды. Ол 1994 жылы Павло дар да дү ние ге кел  ген. 
Он жасында Милан Жоғары музыка мекте біне қабыл дан ды. 
Он сегіз жасында «Болашақ» бағдарламасымен Джузеппе 
Вер ди атындағы Милан мемлекет тік консерваториясын 
та мам  да ды... АР
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§5. Конг ресс кі тап ха на сы

1. «Бес тар мақ» тә сі лі ар қы лы «Кі тап» жә не «Кі тап ха на» сөз де рі не 
өзін дік тү сі нік те рің ді нақ ты сөз дер мен кел ті рің дер.

1. Бі рін ші тар мақ (жол) 1 зат есім нен тұ ра ды.
2. Екін ші тар мақ 2 сын есім нен тұ руы ке рек.
3. Үшін ші тар мақ та 3 етіс тік тің бо луы шарт.
4. Төр тін ші жол кез кел ген сөз тап та ры нан тұ ра тын 4 сөз ден 

тұ ра ды.
5. Бе сін ші жол (әдет те зат есім, си но ним сөз) та ғы да бір сөз-

ден тұ ра ды.

2. Мә тін ді оқып, құры  лы мы мен рәсімделуін, жанр лық ерек ше лік-
те рін анықтаңдар.

Әлем де гі ең та ны мал әрі ең үл кен кі тап ха на
Кі тап ха наны бі лім мен ғы лым ның, мә де ни ет тің ор та  лы-

  ғы, қа си ет ті ор да десек, ар тық айт қан дық емес. Кі тап тың иі сі 
мен ты ныш тық жай ла ған осын дай кі тап ха на лар – кі тап сүйер 
қау ым ның сүй ік ті ме ке ні.
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Олай бол са, әлем де гі ең та ны мал әрі ең үл кен кі тап ха на-
лар ға тоқ та лай ық.

Конг ресс кі тап ха на сы – Аме ри ка Құ ра ма Штат та ры ның 
ұлт тық кі тап ха на сы жә не Құ ра ма Штат тар Конг ре сі нің не -
гіз гі зерт теу фи ли алы. Кі тап ха на Ва ши нг тон қа ла сын да үш 
бір дей ғи ма рат та ор на лас қан. 

Кі тап та ры ның са ны жө ні нен де, алып жат қан ау ма ғы жа -
ғы нан да әлем де гі ең үл кен кі  тап   ха на бо лып са на ла ды. Мұн-
да ғы қыз мет кер лер дің са ны 3000 адам нан аса ды екен. Кі тап-
ха на да 437 түр лі тіл де жа   зыл ған 32 мил лион нан аса кі тап 
пен құн ды ақ па рат, 61 мил лион дай қол жаз ба, үш ға сыр дан 
бе рі жи на лып ке ле жат қан мил лион ға жу ық әлем дік га зет, 
заң дық құ жат тар дың әлем де гі ең үл кен жи на ғы, фильм дер, 
4,8 мил лион кар та, но та лар, 13,7 мил лион нан ас там су рет 
бар. 

(wikipedia.org/wiki)

3. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер. Ақпарат тарды ғаламдық мәселе лер-
 мен бай ланыстырыңдар.

1. Дү ниежү зі не та ны мал Конг ресс кі тап ха на сы қай мем ле-
кет те ор на лас қан?

2. Кі тап ха на да жи нақ тал ған кі тап қо ры жа йын  да не бі ле-
сің дер?

3. Кі тап ха на ның ма ңы зы ту ра лы қан дай қа нат ты сөз дер ді 
бі ле сің дер? Өза ра ой бө лі сің дер.

4. Берілген сөздердің лексикалық тобын анықтап, оларға қосымша 
жалғап жазыңдар.

Сөздер 
Лексикалық 

тобы
Жалғанатын 
қосымша түрі

Қосымша 
жалғанған сөз

Абонемент Кірме сөз Тәуелдік жал ғау-
дың ІІІ жағы

Абонементі

Абстракт, авиамодель, базальт, вакцина, грамм, дра-
ма тург, зағип, зембіл, кадриль, калий, класс, литосфера, 
ло те рея, магнитофон, марафон, мінажат, насихат, окулист, 
хок кей, полковник, табель, хроноскоп, цикл, цит рус, чех, АР
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чарльстон, шаманизм, шипа, іңкәр, экспресс, экс промт, 
юмор, янтарь, яхт-клуб.

5. Оқылым материалы бойынша негізгі ақпараттарды ірік тей оты-
рып, түртіп жа зып алың дар (конспектілеңдер).

6. Тест тапсырмаларын орындаңдар.

1. Оқы лым мә ті ні  не туралы?
А) Конгресс кітапханасындағы кітап қоры, құнды қол-

жаз ба лар туралы
B) Кі тап ха наның бі лім мен ғы лым ның, мә де ни ет тің ор -

да сы екендігі туралы 
C) Әлемдегі ең үлкен кітапхана – Конгресс кітапханасы 

туралы 
D) Кітапханалардың шығу тарихы туралы 
E) Кітап бастыру ісі туралы 

2. Мә тін де гі ті рек сөз дерді табыңдар.
А) Бей не жаз ба лар, хи мия лық эле ме нт тер
B) Жұл дыз дар, об сер ва то рия
C) Кі тап тар, су рет тер, қол жаз ба, кі тап сүйер қау ым
D) Га зет тер, рә міз дер
E) Әуен ді жаз ба лар, әше кей лер

3. Ақ па рат ты рет-ре ті мен ор на лас тырыңдар.
1. Әлем де гі ең үл кен кі тап ха на
2. Кі тап ха на – кі тап сүйер қау ым ның сүй ік ті ме ке ні
3. Конг ресс – АҚШ-тың ұлт тық кі тап ха на сы
4. Кі тап ха на қо ры
А) 4231
B) 1234
C) 2134
D) 1432
E) 4321

7. «Кі тап ха на – тәр бие нің қай нар кө зі» та қы ры бы бой ын ша өз ой ла-
рың ды дә лел деп, ке лі су/ке ліс пеу эс се сін жа зың дар. Сөз саны – 
150–160.
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§6. Бри тан дық кі тап ха на

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Дү ниежү зі оқыр ман да ры на та ны мал кі тап ха на лар жа -
йын  да не бі ле сің дер?

2. Бри тан дық кі тап ха на ның ір ге та сы қай жы лы қа лан ды?
3. Қа зір гі за ман та лап та ры на сай кі тап ха на да қан дай өз ге-

ріс тер жү зе ге ас қан?  

2. Мә тін ді «Тың дап отыр ған үш тік» әді сі бойынша оқың дар.

Ұлыб ри та ния ның ұлт тық кі тап ха на сы
«Кі тап – бі лім бұ ла ғы» не ме се «Кі тап – із гі лік пен ру ха-

ни лық ай на сы» деп жа та мыз. Ал сол ине мен құ дық қаз ған дай 
бо ла тын бі лім бұ ла ғы ның не гіз гі ме ке ні – кі тап ха на.

Бри тан дық кі тап ха на – әлем нің ең үл кен кі тап ха на ла-
ры ның бі рі, кө ле мі жө ні нен АҚШ-та ғы кі тап ха на дан кей ін гі 
екін ші орын да тұр. Ол Лон дон   да ор на лас қан. 

Он да 150 мил лион нан ас там құн ды ақ па рат, кі тап, га зет, 
бей неақ па рат, әуен ді жаз ба, кар та, су рет жи нақ тал ған. Оған 
қо са 25 мил лион ға жу ық си рек кез де се тін қол  жаз ба жи на ғы 
бар. Бұл қол жаз ба лар б.з.д. 300 жыл дар дан ха бар бе ре ді. 
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Со ны мен қа тар Google қол да ну шы ла ры кі тап ха на ақ па-
рат та рын қа рай ала ды жә не олар ға ке рек ті мә лі мет тер ді 
кө ші ру ге мүм кін дік бе ріл ген.

(wikipedia.org/wiki)

3. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, 
«Ме нің мек те бім де гі кі тап ха на» та қы ры бын да эссе жа зың дар.

Ау ызе кі сөй леу сти лі нің ерек ше лік те рі
1.	 Тіл	дік	 бір	лік	тер	ді	 қол	да	ну	да	 (сөйлеушінің	 мо	ция	сына	 байла

нысты)	ау	ызе	кі	сөйлеу	стилі	нің	өз	ге	ше	лі	гі	бо	ла	ды.	Оны	лек	си	ка	лық	
ерек	ше	лік	те	рі	нен	ай	қын	бай	қау	ға	бо	ла	ды.	Мы	са	лы,	тез сөй лей ді	
де	ген	ді	ау зыау зы на жұқ пай ды, көп	сөй	лейт	ін	адам	ды	мыл жың, 
сө зу ар дейді.

2.	 Әде	би	 кей	іп	кер	дің	 сөй	леу	 ерек	ше	лі	гі	 мен	мі	не	зін	 та	ны	ту	 үшін	
жер	гі	лік	ті	сөз	дер	стиль	дік	мақ	сат	та	әдейі	қол	да	ны	ла	ды.

 – Ас са лау ма ға лей күм, ата!
 – Әлей кү мас са лам, ай на лай ын, нән жі гіт боп сың ғой.	(нән	–	жер

гі	лік	ті	сөз,	үл кен	де	ген	ма	ғы	на	ны	біл	ді	ріп	тұр).
3.	 Ау	ызе	кі	сөй	леу	сти	лін	де	қыс	тыр	ма,	қа	рат	па,	ода	ғай	сөз	дер	жиі	

қол	да	ны	ла	ды.	Сон	дайақ	сый	лау,	құр	мет	теу,	кі	ші	рей	ту,	ер	ке	ле	ту	
амалтә	сіл	де	рі	кө	бі	рек	пай	да	ла	ны	ла	ды.

4.	 Ау	ызе	кі	 сөй	леу	 сти	лі	нің	 бас	қа	 стиль	дер	ден	 ерек	ше	лі	гі,	 ең	 ал
ды	мен,	син	так	сис	тен,	сөй	лем	құ	ры	лы	сы	нан	бай	қа	ла	ды:	сөй	лем	
мү	ше	ле	рі	нің	қа	лып	ты	орын	тәр	ті	бі	сақ	тал	май	ды.	Мы	са	лы:	отыр 
ор ны ңа, кет бұл жер ден, ала ғой со ны т.б.
Ау	ызе	кі	сөй	леу	ті	лі	сти	лін	де	ин	то	на	ция	ерек	ше	қыз	мет	ат	қа	ра	ды.	

Сұ	рау	лы,	леп	ті	сөй	лем	дер	кө	бі	рек	қа	ты	са	ды,	кө	бі	не	ой	ав	то	мат	ты	
түр	де,	дай	ын	дық	сыз	ай	ты	ла	ды.

4. Төменде берілген диалогтен ауызекі сөйлеу стиліне тән ерек ше лік-
терді тауып, түсіндіріңдер.

Биылғы оқу жылының алғашқы қоңырауы соғылмастан 
бұ рын дәл осы орында Сапар дейтін бала отыр еді. Дырдан 
оған:

– Әй, бала, жалпимай, жоғалт көзіңді бұл жерден, – деп 
қоңқ етті.АР
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– Неге? – деді Сапар жұлып алғандай.
– Неге-негеде шаруаң болмасын. Бұл орын мына ағаңдікі, 

көтер өкшеңді.
Сапар орынды босатқанда, Дырдан қайыс баулы қара сөм-

кені партаның үстіне былш еткізіп бір ұрды да, отыра кетті.
(О.Әубәкіров)

5. Кі тап ту ра лы ғиб рат ты сөз дер мен та ны сып, ой бө лі сің дер.

Ар тық ғы лым – кі тап та,
Ерін бе оқып кө ру ге (Абай). 
Кі тап ма ған тақ тан да қым бат (У.Шекс пир).
На дан мен қас бол ған ша,
Кі тап пен дос бол (Буаст).
Кі тап – асып-тас пай тын асыл до сы мыз (Гю го).
Жақ сы кі тап ақыл ды адам ның әң гі ме сі мен бір дей (Л.Тол-

стой).
Кі тап – ақыл ды қу ат тан ды ра тын құ рал (Я.Ко ме нс кий).
Кі тап – адам баласының қолынан шыққан дүниелер дің 

ішін дегі ең ұлы ға жай ып тар дың бі рі және адамның рухани 
өсу жолындағы ең күшті қару (М.Горь  кий).

6. «Ғиб рат ты сөз» ай да ры мен бе ріл ген қа нат ты сөз дер ді не гіз ге алып, 
бір-бі рің нен сұх бат алың дар.

7. Үш топқа бөлініп, бе ріл ген тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Буын үн дес ті гі не ба ғын бай тын қо сым ша лар ға мы сал кел ті-
рің дер.
2-топ. «Кі тап ха на» ұғы мы на қа тыс ты сөз дер ді топ тас ты рың дар. 
3-топ. «Ку бизм» әді сі бой ын ша әлем де гі та ны мал кі тап ха на лар ту-
ра лы ой бө лі сің дер.

1. Су рет те. 
2. Са лыс тыр. 
3. Бол жа. 

4. Тал да. 
5. Қол дан. 
6. Зерт те. 

8. «Кі тап – бі лім бұ ла ғы» та қы ры бын да баяндама жа  зың  дар.
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§7. Ба лет өне рі

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Ба лет өне рі нің шы ғу та ри хы ту ра лы не бі ле сің дер?
2. Әлем дік ба лет өне рін де озық ту ын ды лар бо лып та бы ла тын 

қан дай шы ғар ма лар ды бі ле сің дер?
3. Қа зақ стан да ба лет өне рі қа шан пай да бол ды?
4. Елі міз де гі ба лет өне рі нің көр нек ті өкіл де рін бі ле сің дер ме?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, ма ңыз ды де рек тер ді «Тор лы диаг рам ма» әді-
сі мен тал даң дар.

Ба лет (франц. ballet, итал. balleto, лат. ballo – «би лей мін») – 
 сах на лық өнер дің бір тү рі, маз мұ ны му зы ка-хо ре ог ра фия   лық 
об раз дар ар қы лы ашы ла тын спек такль. Ба лет ой мен жан 
құ бы лы сын қоз ға лыс, де не қи мы лы мен көр се те ді. Мұн да 
му зы ка  шы ға ру шы  ком по зи тор, би лер ді қоюшы ба лет мейс тер 
жә не су рет ші ең бе гі то ғы сып, ор тақ ар на ға саяды. Ба лет тің 
ар қауы – би мен  пан то ми ма . Сю жет ті ба лет тер де қи мыл-пан-
то ми ма мен әре кет ті кө рі ніс тер көп қыз мет ат қа ра ды.

Ба лет тің не гіз гі эле ме нт те рі ха лық тың му зы ка-би 
шы ғар ма ла ры мен ті ке лей бай ла ныс та ту ған. Еуро па да  ба лет 
Қай та өр леу дәуі рін де дү ние ге кел ді. Ал ғаш Ита лия да тұр-
мыс-салт ты көр се те тін би түр ле рі ірік те ліп, жүйеге тү сіп, 
сах на лық заң ды лық қа ба ғын ды ры ла бас та ды. Той-ду ман да 
орын да ла тын ха лық би ле рі жа ңа мә нер лі, әсем өр нек ті, 
бір идеяны ұқ ты ру ға, бір ой ды ай ту ға мең зе ген ба лет тер ге 
ар қау бол ды. Бұ лар үл кен са рай лар да, сән-сал та нат ор да-
сын да қойы лып отыр ған. Фран ция да ба лет бел гі лі сю жет тер, 
аңыз дар не гі зін де құ рыл ды. Ба лет өнер дің бас қа түр ле рі мен 
ты ғыз бай ла ныс та да мы ды.

XVII ға сыр дың 2-жар ты сын да өмір ге опе ра -ба лет (ком-
по зи тор лар Люл ли, Ра мо) жә не ко ме дия-ба лет (дра ма тург 
Моль ер) кел ді. XVIII ға сыр да Анг лияда, ке йі  ні рек Фран-
ция да ба лет өнер дің же ке бір са ла сы бо лып әб ден қа лып-
та са ды. Осы кез де гі би өне рін де үл кен ре фор ма тор бол ған 
фран цуз ба лет мейс тер ле рі Ж.Но верр, П.Кор нель тра ге дия-
ла рын ба лет ке ай нал ды рып, тео рия лық ой-пі кір ле рін жан ды АР
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спек такль дер де жү зе ге асыр ды. Осы дан соң ұлт тық ба лет 
мек теп те рі шы ға бас та ды.

ХХ ға сыр да Шы ғыс ел де рін де (Мы сыр, Түр кия, Жа по-
 ния т.б.) ба лет өне рі ту ып, да ми бас та ды.

(«Энциклопедиялық анықтамалықтан»)

3. «Би ші, пе да гог, ба лет мейс тер Бо лат Аюха нов» аудиомә ті нін 
(05. mp3) тың дап, Қа зақ стан да ғы ба лет өне рі нің өр кен деуі ту ра лы 
ой бө лі сің дер. Мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен 
ұғым дарды, тілдік оралымдарды талдаңдар.

4. Қажетті клишелер мен лексика лық құры лым дарды қол данып, 
оқы лым жә не тың да лым мә тін де рін де гі де рек терді «Қосжаз ба  
күн де лі гі» әді сі мен жа зың дар.

Мә тін де гі де рек тер Менің пікірім

5. Бе ріл ген мы сал дар дан тіл дік нор ма ға сай ке ле тін сөз дер ді те ріп 
жа зың дар.

1. Мең лі – мең ді; жыл қы дар – жыл қы лар.
2. Жұ мыр ша ғым ауыр ды – ас қа за ным ауыр ды.
3. Ма та – кез де ме.
4. Шы ны – шөл мек – ши ша – бө тел ке.
5. Со сын – со дан кейін. 
6. Құ ман – құм ған.
7. Жиыр ман шы – жиыр ма сын шы. 
8. Төр теуі – төр теу сі.
9. Кө бі – кө бі сі. 
10. Сен бар – сен бар ғын.

6. Әлем дік ба лет өне рі нің көр нек ті тұл ға сы ту ра лы та ныс ты ры лым 
дай ын дап, топ ал дын да қор ғаң дар.

7. Қо сым ша ре су рс тар дан «Ас та на-опе ра» теат ры ның же тек ші ба ле-
ри на сы ту ра лы мә лі мет тау ып, мақала жа зың дар. 
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ІІІ 
ҚА ЗІР ГІ ҚО ҒАМ  
ҚҰН ДЫ ЛЫҚ ТАРЫ:  
МӘДЕ НИ ЕТ ЖӘНЕ  
ӨРКЕ НИ ЕТ

Бұл бө лім ді оқып-білу арқылы сендер:
•	 қоғам	ның	басты	құн	ды	лықта	ры	ның	бірі	–	от	ба	сы	құн	ды	лық	та	ры	

ту	ра	лы	ой	бө	лі	се	сіңдер;
•	 қа	зақ	хал	қы	ның	салтдәс	түр	ле	рі	мен	та	ны	са	сыңдар;
•	 ана	тіл	іміздің	құ	ді	ре	тін	се	зі	не	сіңдер;
•	 әлем	дік	өр	ке	ни	ет	пен	қа	зақ	мә	де	ние	ті	нің	ара	қа	ты	на	сын	анық

тайсыңдар;
•	 сөз	қолданысындағы	ерекшеліктер	және	стиль	туралы	мәлімет	

аласыңдар;
•	 ғылыми	әдебиет	тілінің	ерекшеліктерімен	танысасыңдар.

Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер 
жарқырай көрініп қалыптасады. Отанға де-
ген ыстық сезім жақындарына, туған-туыс-
тарына деген сүйіспеншіліктен басталады.
     (Н.Назарбаев)

ТІЛ ДІК ЖҮЙЕ ЖӘ НЕ НОР МА

БӨ ЛІМ
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§1. Қо ғам ті ре гі – от ба сы.  
 От ба сы лық құн ды лық тар

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, ой бөлісің дер.

1. Құн ды лық тар де ген ді қа лай тү сі не сің дер?
2. От ба сы лық құн ды лық тар ды атаң дар.
3. От ба сы ұғымы сен дер үшін қан ша лық ты ма ңыз ды?

2. Мә тін нің құрылымы мен рәсімделуіне қарап, жанрын ажыра  тың -
 дар.

Қа зақ от ба сы тәр бие сін де гі мә де ни құн ды лық тар
Әр ха лық тың от ба сы тәр бие сін де өз ерек ше лік те рі бо ла-

ды. Ба ла тәр бие сін де гі өзін дік ерек ше лік те рі ар қы лы от ба сы 
тәр бие сі нің мә де ни құн ды лық та ры қа лып та са ды. Пе да го -
ги   ка  лық ең бек тер жа зып қал дыр ма са да, қа зақ та біл гір 
пе да  гог тер, тәр биеші лер, ұс таз дар көп бол ған. Олар дәс түр лі 
дү  ни ета ным ды ұс та нып, ха лық тың мұ рат та ры мен ар ман- ті-
лек  те рі не сүй ен ген.

Қа зақ от ба сын да де не, ең бек, ақыл-ой, адам гер ші лік, 
эко но ми ка лық, эко ло гия лық, құ қық тық, сұ лу лық тәр бие-
ле рі жүр гі зіл ген. Бұл тәр бие түр ле рін жү зе ге асы ру дың 
мақ са ты – жан-жақ ты же тіл ген аза мат тәр бие леу, ба ла ның 
ден сау лы ғын ны ғай ту, ағ за сын шы нық ты ру жә не күн тәр-
ті бін дұ рыс ұй ым дас ты ру ға, са ла уат ты өмір сал ты на тәр-
бие леу.

Қа зақ хал қы ең бек ті бү кіл тәр бие жүй есі нің кү ре та мы ры 
деп есеп тей ді. Ең бек ке асыл мұ рат дең гей ін де қа рай ды. 
Ең бек ке сүй іс пен ші лік пен, ең бек адам да ры на құр мет пен 
қа рау ға, ең бек түр ле рі не бау лып, дағ ды сы мен іс кер лі гін 
қа лып тас ты ру ға, бо ла шақ та ма ман дық таң дау ға дай ын дау ға 
ба са мән бе ре ді. От ба сын да ең бек ке тәр бие леу – ба ла ның 
адам гер ші лік жә не зия лы лық жа ғы на қа лып тас ты ру дың 
не гіз гі кө зі. 

Қа зақ от ба сы ба ла ның тәр тіп пен мі нез-құ лық тә жі ри-
бе сін қа лып тас ты ру, Отан ға, хал қы на, ең бек жә не қо ғам дық 
іс-әре кет ке жау ап кер ші лік се зі мін тәр бие леу ар қы лы адам-
гер ші лік ке тәр бие лей біл ді. АР
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3. «Же ті ата сын біл ме ген – же те сіз» аудиомә ті нін (06. mp 3) тың дап, 
мәтінде көтерілген мәселеге баға беріп, сұрақтар құрастырыңдар.  

Сөй леу ағы мын да ғы ин то на ия ның құ рам дас бө лік те рі
н то на ия	көр	кем	мә	тін	ді	бей	не	леу	қыз	ме	тін	ат	қа	ра	ды,	мә	тін	ді	

әр	түр	лі	ма	ғы	на	лық	бө	лік	тер	ге	бө	ле	ді,	тың	дау	шы	ға	 мо	цио	нал	ды с
те	ти	ка	лық	қы	ры	нан	әсер	ете	ді,	сөй	леу	ағы	ны	на	сай	сөй	лем	құ	ра	мын
да	ғы	сөз	дер	дің		бай	ла	ны	сын	қам	та	ма	сыз	ете	ді.	

Әуен,	әуез,	қар	қын,	кі	ді	ріс	–	ин	то	на	ция	ның	не	гіз	гі	құ	рам	дас	бө	лік	те	рі.	
н	то	на	ция	ның	бас	ты	құ	рам	дас	бө	лі	гі	–	әуен.	Әуен	сіз	ау	ызе	кі	сөй

леу	ті	лін	де	гі	сөй	лем	еш	бір	тия	нақ	ты	ой	ды	біл	ді	ре	ал	май	ды.	Әуен	ар
қы	лы	ойы	мыз	ды	ха	бар	лы,	сұ	рау	лы,	бұй	рық	ты,	леп	ті	етіп	жет	кі	зе	міз,	
тың	дау	шы	оны	дұ	рыс	қа	был	дау	мүм	кін	ді	гі	не	ие	бо	ла	ды.	

Қар қын	 сөй	леу	ағы	мын	ды	быс	тап	ай	ту	 нә	ти	же	сін	де	 түр	ле	не	ді.	
Айта	лық,	бір	сөй	лем	ді	өте	жыл	дам	қар	қын	мен	де,	ор	та	ша,	баяу	қар
қын	мен	де	ай	ту	ға	бо	ла	ды.	Әр	қай	сы	сы	ның	тың	дау	шы	ға	әсе	рі	әр	түр	лі.	
Баяу	ды	быс	тау	–	қа	ра	пай	ым	әрі	кең	та	рал	ған	тә	сіл.

Кі ді ріс –	сөй	леу	ағы	мын	да	бо	ла	тын	үзі	ліс.	Сөй	лем	де	гі	кі	ді	ріс	тің	ор	ны
на	бай	ла	ныс	ты	сөз	дер	дің	өза	ра	қа	рымқа	ты	на	сы	мен	ма	ғы	на	сы	өз	ге	ріп	
оты	ра	ды.	Мы	са	лы:	Ән ші ба ла лар мен кез дес ті	сөй	ле	мін	де	кі	ді	ріс	ті	түр
лен	ді	ру	ар	қы	лы	екі	түр	лі	ой	алу	ға	бо	ла	ды:	Ән ші  ба ла лар мен кез дес ті. 
Кім	кез	дес	ті 	Ән ші ба ла лар мен  кез дес ті.	Қан	дай	ба	ла	лар	мен	кез	дес	ті

Әуез тембр  ар	қы	лы	дау	ыс	ыр	ға	ғын	өз	гер	те	оты	рып,	се	зімкүй	ді	
(қуа	ныш,	ре	ніш	т.б.)	біл	ді	ру	ге	бо	ла	ды.

Сөй	леу	де,	көр	кем	әде	би	ет	ті	мә	нер	леп	оқу	ке	зін	де	ин	то	на	ция	ның	
құ	рам	дас	бө	лік	те	рін		дұ	рыс	пай	да	ла	на	бі	лу	сөз	дің	ма	ғы	на	лы	әрі	мән	ді	
бо	лу	ына	әсер	ете	ді.

4. От ба сын да ғы сөй леу әде бі не диа лог құ рас ты рың дар. Интонация-
 ның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, қарқын, кідірісті сөйлеу 
мәнеріне сай қолданыңдар.

5. Көркемде гіш құ ралдарды ұтымды қолданып, қазақ от ба  сын да ғы 
бала тәрбие сі ту ралы өлең не шығарма жазыңдар.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Же ті атала рың ды бі ле сің дер ме? Сызба, кесте, гра фи ка тү рін де 

бе рің дер.
2. «Шаңырақ» ұғымына түсінік беріңдер. Мы са лы: қара шаңы -

рақ, шаңы рақ көтеру т.б.АР
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§2. Ұлт тық мә де ни ет тің не гі зі –  
 салт-дәс түр лер

1. Суреттермен танысып, «Салт-дәс түр» сө зі не тү сі нік бе рің дер.

2. Үш топ қа бө лі ніп, үш мә тін ді оқың дар. Топ ішін де рөл де рің ді бел-
гі леп, мә тін нің маз мұ нын тал даң дар.

 Бел гі леу ші Мә тін нің жал пы та қы ры бы мен идея сын анық-
тай ды. Мә тінге ат қояды. 

 Тал қы лау шы Мә тін нің не гіз гі ойы бой ын ша топ тал қы лай тын 
3 не ме се 4 сұ рақ құ рас ты ра ды. 

 Бай ла ныс ты ру шы Мә тін мен шы найы өмір ара сын да ғы бай ла ныс-
ты анық тай ды, мы сал кел ті ре ді.

Қо ры тын ды лау-
шы

Мә тін нің маз мұ нын қо ры тын ды лай ды, ма ңыз ды 
тұс та рын атап өте ді. 

Су рет теу ші Мә тін ге қа тыс ты нақ ты не ме се абст рак ті лі су рет 
са ла ды. Басқа топ тың су рет те рі ар қы лы мә тін 
маз мұ нын аша ды. 

І
Қа зақ тар ға  қо нақ жай лы лық қа си ет ежел ден тән. Бұл 

қа си ет ға сыр лар бойы қа лып тас қан. Үйі не кел ген кез кел ген 
адам ға мін дет ті түр де те гін қо на қа сы бе ру, оған жай лы тө сек-
орын са лып, қон ды рып жі бе ру дәс түр бол ған. Егер үй ие сі 
қо нақ қа он дай  құр мет көр се ту ден бас тарт са, әл гі бей та ныс 
жо лау шы үй ие сі нің үс ті нен би ге ша ғым ай туы на құ қы лы  АР
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Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



63

бол ған. Ал би әдет-ғұ рып ты бұз ған үй ие сі не ат-тон ай ып сал-
ған. Әдет те мұн дай ке лең сіз оқи ға  қа зақ ара сын да өте си рек 
ұшы рас қан.

Қа зақ та ежел ден ке ле жат қан әдет-ғұ рып тың бі рі – дәм 
ау ыз тию. Үйге бас сұқ қан кез кел ген адам ды дәм нен ау ыз 
ти гіз бей ін ше жі бер мейт ін, «қу ыс үй ден құр шы ғар май тын».

Қа зақ тың жә не бір жақ сы әдет-ғұр пы – еру лік бе ру. 
Жа ңа дан кө шіп кел ген дер ді көр ші ле рі ар найы дас тар қан ға 
ша қы рып, еру лік та мақ бе ре тін бол ған. Осы дан соң кө шіп 
кел ген дер жа ңа қо ныс қа тез үй ре ніп, он да ғы адам дар мен 
жақ сы қа рым-қа ты нас ор на ту ға ықы лас ты бо ла ды.

Көш пе лі лер де гі ке ңі нен та рал ған әдет-ғұ рып тар дың бі рі – 
қа лау. Дү ние ге жас нә рес те кел ген соң, тап осы әдет-ғұ рып 
бой ын ша кін дік ше ше өз қа ла уын ай тып, ұна ған нәр се сін 
ал ған.

ІІ
Алыс са пар дан не ме се жәр мең ке ден қай тып орал ған 

адам өзі нің жа қын ту ыс та ры мен көр ші ле рі не ба зар лық ала 
ке ле тін. Ау ыл ақ са қал да ры та мақ үс тін де үл кен та бақ тан 
жа сы кі ші лер ге аса ту жа сай тын. Егер кім де-кім әл де бір жа ңа 
ки ім кие қал са, ба ға лы зат қа ие бол са, оған жа қын ту ыс та-
ры ның, дос-жа ран да ры ның бай ға зы бе ру әдет-ғұр пы бол ған. 
Әй ел дер үй де қал ған ба ла ла ры мен жа қын да ры на ме ре-
ке- той лар дан сар қыт ала ке ле тін. Мұ ның өзі, бір жа ғы нан, 
та ғам ға де ген  құр мет ті  біл дір се, екін ші жа ғы нан, сол ме ре-
ке-той лар дан үй де қал ған дар дың да дәм та тып, қа тыс ты бол-
ға  нын се зі ну ге тәр бие лей ді. Қа зақ тар да көп тен бе рі көр ме ген 
жа қын-ту ыс та ры на қым бат ба ға лы зат тар дан, әде мі ес те лік 
бұ йым дар дан, қа зы-қар та, мү ше лі жі лік тер ден, сүр ет тер ден 
сә лем де ме  бе ріп жі бе ру әдет-ғұр пы да бол ған. Сә лем де ме ні 
ал ған жақ шын ние ті мен ра зы бо лып, із гі ба та сын бе ре тін.

Ау ыл дың бір тұр ғы ны бас қа бір алыс жақ қа кө шіп ке тер де 
ағай ын-ту ған мен, көр ші-қо лаң мен қош та су ре тін де «ажы-
ра су аяқ» деп атала тын та мақ бер ген. Ау ыл дас та ры на айт пай 
кө шіп ке ту көр ген сіз дік, тәр бие сіз дік са на ла ды. «Кө зі міз дей 
кө ріп жү рің дер» деп, ес те лік сый лық тар да қал дыр ған. Ал 
ау ыл дас та ры «көш кө лік ті, бар ған жер де гі қо ныс та рың 
құт ты бол сын» ай ты сып, ақ са қал дар ақ ба та сын бе рі се тін.АР
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ІІІ
Қа зақ тар да  от ба сы мен не ке ге  қа тыс ты со нау ежел ден ке ле 

жат қан бі ре гей әдет-ғұ рып та ры мен  салт-дәс түр ле рі  бол ған. 
Дү ние ге кел ген жас нә рес те ге азан ша қы рып ат қой ыла ды. 
Жа сы үл кен ту ыс қан дар дың бі рі Құ ран нан аят оқып, нә рес-
те нің атын оның құ ла ғы на үш рет қай талап дауыс тай ды.  
Ер ба ланы 3,5 мен 7 жас аралығын да  сүн дет ке  отыр ғы зып,  
қо  нақ ша қы рып, ат шап ты рып, дүр кі ре тіп той бер ген.

Ата-ана өз де рі нің ұлын үй лен ді ру қа мын әр қа шан ой лас-
ты рып жү ре тін. Ба ла ны  үй лен ді ру ге қа тыс ты әдет-ғұ рып-
тар дың ре ті мы на дай бо ла тын: құ да тү су ге ал дын ала ке лі су, 
ата-ана ның құ да тү суі, қыз ұза ту тойы, ке лін тү сі ру тойы, 
не ке қию рә сі мі.

Құ да тү су дің рес ми бө лі гі аяқ тал ған нан кей ін жі гіт жа ғы 
қыз дың қа лыңма лын тө лейт ін. Қа лыңмал әдет те мал ба сы-
 мен есеп те ле тін. Үйле ну тойы ке зін де құ да лар бір-бі рі не киіт 
ки гі зе тін бол ған. Ол түр лі қым бат ба ға лы ки ім дер ден, ма та  
кез де ме лер ден, мал ба сы нан тұ ра тын. Құ да лар жа ғы бір-бі-
рі мен қор жын ал ма сып, өза ра  сый лық жа са са тын. Үйле ну 
тойы ның әдет-ғұ рып та ры не ке қию рә сі мі не ұла са ды.

Қа зақ тар дың дәс түр лі қо ға мын да қыз дың жа сау ын бе  ру -
 дің де зор ма ңы зы бол ды. Қыз дың жа сауы на ки із үй, кі лем, 
те ке мет,  сыр мақ си яқ ты бұй ым дар, әр тү лік тен тұ ра тын мал 
ба сы кі ре тін бол ған. Же ке ша ңы рақ кө те ріп, ата-ана сы нан 
ен ші сін алып шық қан жас от ба сын да күн де лік ті  тір ші лі гі не 
қа жет ті нәр се нің бә рі де: отауы, тө сек-ор ны мен үй іші нің 
 жаб  дық та ры, есік ал дын да ма лы да болған. 

(«Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар  
мен атауларының дәстүрлі жүйесі» энциклопедиясынан)

3. Бе ріл ген салт-дәс түр лер ді маз мұ ны на қа рай топ тас ты рың дар, 
олар ға тү сі нік бе ріп, сұх бат құ рың дар.

Отау кө те руге қа тыс-
ты салт-дәс түр лер 

Тұр мыс тық  
салт-дәс түр лер 

Ең бек ке қа тыс ты  
салт-дәс түр лер 

Құ да тү су, саят шы лық, қа лыңмал, бәй ге, та сат тық, ба-
та, қа зық май лау, жар-жар, кө рім дік, сүй ін ші, са бантой, қыз 
ұза ту, қы мыз мұ рын дық, не кеқияр, мү шел, асар.АР
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4. Әр топ өз мә ті ні нен 2 не гіз гі, 3 қо сым ша, 1 де таль ді мә лі мет ті жа -
зың дар. Осы мәлі мет тер ді қатыстырып, шығармашылық жұ мыс 
(өлең, әңгіме) ұсыныңдар.

Стил
Стиль	(лат.	st yl o s)	–	«жа	зу	құ	ра	лы»	де	ген	сөз.	Кей	ін	нен	стиль	сө	зі	

«жа	зу	мә	не	рі»	де	ген	ма	ғы	на	да	қол	да	ны	ла	тын	бол	ған.

Рес ми стиль
Ғы лы ми 

стиль 
Көр кем әде-
би ет сти лі 

 Пуб ли цис ти -
 ка лық стиль

Тіл дің жаз ба ша жә не ау ыз ша түр де қыз мет  
ете тін стиль дік тар мақ та ры

5. «Салт-дәс түр ді бі лу – Отан ды та ну» мә ті нін (07.mp3) тың дап, 
сұрақтарға жауап берің дер. Мақсатты аудиторияға арналған тер-
миндер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдаңдар.

1. Бауыржан Момышұлының сөзі сендерге қандай ой  
салды?

2. Салт-дәстүрді білу арқылы адамға қандай қасиеттер 
дариды?

3. Мұхтар Әуезовтің «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» де ген 
нақыл сөзін қалай түсіндірер едіңдер?

6. Үлгіні негізге алып, үй тап сыр ма сын «WhatsApp» же лі сін де тал-
қы ла ған диалогті жал ғас ты рың дар. Стилін анықтаңдар.

Сәлем! Қалайсың?

Үй тапсырмасын қалай жаздың?

Сәлем! Жақсы.

7. Тың да лым мә ті нін не гіз ге алып, «Ұлттық мәдениеттің негізі – салт-
дәстүр» тақырыбында аргументті эс се жа зың дар. Сөз саны – 160.АР
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§3. Тіл – ұлт тың жа ны

1. Егер шах мат аты ның жү ру тәр ті бі бой ын ша оқы саң дар, ана ті лі 
ту ра лы Ғабит Мү сі ре пов тің айт қан ұла ғат ты сө зін оқи ала сың дар.

Ана үзе ді ұмыт қан
адам бо ла ша ғы нан  хал қы ның 

өт ке нін ті лін  қол 
да өз де

2. Мә тін ді оқың дар. Тіл мә се ле сі туралы БАҚ, энци кло пе дия лық, 
ғылыми-көпшілік ре сурс тар  дан оқыған деректеріңе сіл те ме 
жасаң  дар.

Мем ле кет тің туы, ел таң ба сы, әнұ ра ны си яқ ты мем ле-
кет  тік тіл – елі міз дің бас ты рә міз де рі нің бі рі. Мем ле кет тік 
тіл – мем ле кет тің ажы ра мас бір бө лі гі, мем ле кет тің ел ді гін 
ай  қын  дай тын бас ты бел гі лер дің бі рі.

Тіл – адам ба ла сы ның ға на емес, ұлт тың, ха лық тың, қо  -
ғам ның бол мы сын көр се те тін құ бы лыс. Адам зат тық құн  ды-
лық тар қа та рын да тіл ғы лым нан да, мә де ни ет пен өнер ден де 
бұ рын атала ды. Ғы лым да, мә де ни ет те, өнер де, ма те ри ал дық 
игі лік тер де, сая сат та тіл дің қа ты суы мен жа  са  ла ды.

Тіл – бір мем ле кет тің ая ғы нан тік тұ руы на, оның жал ға-
суы на ық пал ете тін, сол мем ле кет тің тәу ел сіз еке нін біл ді-
ре тін құ рал.

Тіл – адам дар ды жа қын дас ты рып, олар дың ара сын да бір-
лік, ын ты мақ тас тық ты қа лып тас ты ра тын не гіз гі ір гетас.

Тіл – өт кен шақ пен ке ле шек ара сын  да  ғы кө пір, ол бү тін 
бір ұлт тың мә де ни-әде би құн ды лық та рын, бі лі мін, өмір лік 
ұс та ным да рын ке ше ден бү гін ге, одан бо ла шақ қа жет кі зе ді.

(Б.Құлжанова)

3. Тор көз дер де ша шы ра ған сөз дер ден өлең не ма қал-мә тел дер құ рас-
ты рың дар.

Ана тілі Сөз Алтын Қазына Халық 
 Өнер Ақыл Өткір Ой Асыл 

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



67

 Қол да ны ла тын 
ор ны 

Мақ са ты 
 Стиль дік  

си пат та ры 
Тіл дік  

амал-тә сіл де рі 

Ғы лы ми ең бек-
тер де, зерт теу-

лер де – жаз-
ба ша тү рі, ал 

ғы лы ми мә жі-
ліс, ке ңес т.б. 

ғы лы ми ор та да 
ау ыз ша тү рі 

қол да ны ла ды.

Зат тар мен 
құ бы лыс тар-
дың жал пы 
ерек ше лі гін 

ашып, ғы лы ми 
не гіз де си пат-

тап, объ ек тив ті 
мә лі мет бе ру. 

Ой күр де лі 
ба ян да лып, 
анық та ма, 

фор му ла лар-
ға не гіз де ле ді; 
дә лел ді, зерт-
тел ген, ту ра 

ма ғы на лы бо-
лып ке ле ді. 

Сөз дер дің қа-
лып ты ор ны, 
тіл нор ма сы 

қатаң сақ та ла-
ды; тер  мин дер 
көп кез де се ді; 
сөй лем де рі ха-
бар лы сөй лем 

тү рін де бо ла ды .

Ғы лы ми стиль

4. Мектепте оқытылатын сүйікті пәндеріңнен мәтін алып, оның ғы  -
лы  ми стильге жататынын анықтайтын дәйектерді жазыңдар.

Ғылым саласы
Лексикалық ерекшелігі (терминдер) 
Синтаксистік құрылымы
Стильдік сипаты

5. Тіл ту ра лы ұлт зия лы ла ры ның на қыл сөз де рі мен та ны сып, өз пі -
кір ле рің ді әуен, әуез, кідіріс пен қарқынды сақтап айтыңдар.

Ана ті лі – ха лық бо лып жа сал ған нан бе рі жан дү ние сі нің 
ай на сы, өсіп-өніп, түр ле не бе ре тін, мәң гі құ ла май тын бәй те-
ре гі. 

(Жү сіп бек Ай мау ытұлы)
Ана ті лі нен айы рыл ған адам өз хал қы жа са ған мә де ни 

мұ ра ның бә рі нен құ ра ла қан қа ла ды. 
(Ға бит Мү сі ре пов)

Ұлт тың ті лі – сол ұлт тың жа ны, жан дү ние сі. Ол жү рек ті 
соқ тыр тып тұр ған қан та мы ры си яқ ты. Қан та мы ры жа бы лып 
қал са, жү рек те со ғу ын тоқ тат пай ма?! 

(Мұх тар Әуе зов)АР
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Ұлт үшін ті лі нен қым бат еш нәр се жоқ. 
(Мағ жан Жұ ма ба ев)

Қа зақ ті лі – өзі нің өт кір лі гі мен бой бал қы тып, та мыр 
шы мыр ла тып, жан жүйең ді жан ды рып, құ лақ құ ры шын 
қан ды рып, қы сыл таяң қа тал жағ дай ға қай рап, егеп, «сөз 
тап қан ға қол қа жоқ» де ген дей ін ер ге, ел ге ме дет бо ла тын ең 
әсер лі, ең әде мі ше шен тіл. 

(Бауыржан Мо мы шұлы) 

6. «Тіл» сө зі не ас со циог рам ма жа са ң дар.

ТІЛ

1989 жы лы «Тіл дер За ңы» қа был да нып, қа зақ ті лі Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның Мем ле кет тік ті лі ста ту сы на ие бол ды. 
1993 жы лы 28 қаң тар да бұл ста тус ҚР жа ңа Конс ти ту ция-
сын да тұ рақ та лып бе кі тіл ген.

1997 жы лы «Тіл дер За ңы» Пар ла ме нт те қай та дан тал қы-
ла нып, ҚР Пре зи ден ті жар лы ғы мен бе кі тіл ді.

1997 жы лы жа ңа «Тіл дер За ңы» қа был да нып, қа зақ ті лі – 
ҚР мем ле кет тік ті лі, қа зақ хал қы ның ұлт тық ті лі бо лып 
есеп те ле ді.

7. Өз де рің құ рас тыр ған өлең не ма қал-мә тел дерді және жо ға ры да ғы 
фак ті лер ді қа тыс ты рып, «Тіл дің туы жы ғыл ма сын» та қы ры  бын да 
ма қа ла жа зың дар.АР
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§4. Көш пен ді лер өр ке ние ті

1. Көш салтанаты бейнеленген суретпен танысыңдар. «Ро та ция» әді-
сі мен сұрақтарға жауап жазыңдар. Әр топ түрлі түс ті қа лам мен 
жау ап жа за ды да, бір-бі рі мен ал мас ты ра ды. Со ңын да дау ыс тап 
оқып, бі рін-бі рін то лық ты ра ды. 

1. Қа зақ хал қы ның жаз жай лау ға, қыс қыс тау ға кө шу се бе бі 
не де?

2. Жай лау мен қыс тау ға бір ден бар май, не лік тен кү зек пен 
көк теу ге қо ныс тан ған?

3. «Көш сал та на ты» де ген ді қа лай тү сі не сің дер? Жоғары-
дағы картина қалай аталады деп ойлайсыңдар?

2. Мә тін ді оқып, оның стилі мен жанрын анықтаң дар. Мә тін нен 
та  ныс емес сөз дерді бел гі леп, ма ғы на сын жұп та рың мен тал даң дар.

Сә ні мен сал та на ты жа рас қан қа зақ кө ші
Кең да ла да жүр ген ежел гі қа зақ жұр ты ның ең сал та нат -

ты ше руі нің бі рі – кө шіп-қо ну. Кө шіп-қо ну төрт түр ге бө лі-
не ді. Ер те де ата-ба ба ла ры мыз нау рыз ай ының аяқ ке зін де АР
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қыс тау дан көк теу ге көш се, ма мыр ай ының аяқ ке зі нен бас-
тап жай лау ға көш кен. Жай лау да шіл де, та мыз ай ла рын аяқ-
та ған нан кей ін, кү зек ке көш ті. Ал кү зек тен қа ра ша ның со-
ңын да қыс тау ға қайт қан. 

Жай лау ға кө шіп кел ген де бар лық өсім дік то лы сып пі се ді. 
Төрт тү лік мал төл деп, бие бай лап, қы мыз ашы тыл ған. Сиыр 
сау ып, ай ран ұйыты лып, құрт, ірім шік кеп ті рі ле ді. Қыз-боз-
ба ла сау ық құ ра ды. Бар лық той-то ма лақ, мәс ли хат тар осы 
кез де өте тін бол ған. Осы дан кей ін «са ры жұрт» деп атала тын 
күз ке ле ді. Бұл кез де жер дің оты қа шып, та қыр ла нып қуаң 
тар та ды. Мі не, осы мез гіл де кү зек ке кө ше ді. Көктеу мен кү-
зек – бір қоныс. Бұл мез гіл де ша бын дық жер лер дің кө гі қай-
та кө ге ріп тұ ра ды. Мал дың то лы сып, кү зем қыр қы лып, жүн 
са ба лып, те ке мет ба са тын, қыз-ке лін шек те рдің та ры түйе тін 
берекелі ке зі – осы кез. Ел қыс тау ға кел ген де қо ра сын жөн-
деп, отын-су ды рет теп, қыстық со ғымын дай ын дай ды.

Ата-ба ба ла ры мыз көш кө лік те рі не түйе ні, жыл қы ны, 
өгіз ді пай да лан ған. Қай кез де де ал дын ала қо на тын жер дің 
жай-жап са ры мен та ны сып, көш жү ре тін жол дар дың жағ да-
йын кө ріп, бі ліп отыр ған. Кө шіп-қо ну ға қа жет ті мі не тін, жүк 
ар та тын кө лік ке қа рай ер-тұр ман ды бар лық әб зе лі мен, түйе-
ге – қом, ат пен өгіз ге – ыңыр шық жә не таң бау, тең жіп ті (он 
төрт құ лаш тан кем емес) ер те бас тан дай ын да ған. Тең ді ар ту 
үшін ал ты құ лаш тең ар қан, көш кө лік те рін же тек теу үшін 
өр ме лі ноқ та, ыз ба лы ноқ та, бұй да қа жет бол ды. Көш те бу-
ған ар қа ны бо сап, жүк ау ған да, ар қан ды қат ты тар тып, жүк ті 
қал пы на кел ті ру үшін бі лек ті жі гіт тер бұ рау са лып отыр ған. 
Оны қа зақ тар әб ден кеп кен то был ғы мен ыр ғай дан жа са ған.

Көш ті бас тау ісі көп ті көр ген, жол ды анық бі ле тін, ор та 
жас тан ас қан аза мат қа тап сы рыл ған. Ол зер лі, ша нақ ты жа-
бу мен не ме се түк ті кі лем мен жа был ған жү гі бар түйе ні же-
те леп, көш ті бас тай тын бол ған. Оның со ңын ала түйе жүн 
шек пен мен ақ қал пақ ки іп, жор ға мін ген ау ыл ақ са қал да ры 
жүр ді. Ақ са қал дар дың ізі мен ки ме шек ки іп, түн дік тарт қан, 
бар қыт қам зол, дү рия ша пан ки ген ау ыл ана ла ры екі-екі ден 
салт жү ріп отыр ған. Қал ған көш кө лік те рін ау ыл аза мат та ры 
же тек теп, ір кес-тір кес ке ру ен ше руімен жол тар та ты н бол-
ған. Көш тің ең со ңын да жор ға мен сәй гү лік мін ген кәм шат 
бө рік ті, бүр ме лі шәйі көй лек ті, сәуке ле ки іп, шол пы тақ қан, АР
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сыр ға лы сыл қым қыз дар мен жас жі гіт тер жү ріп отыр ған. 
Осын дай сал та нат ты ше ру тарт қан көш ті қа зақ тар «көш кө-
лі гі мен» деп ата ған. Көш кен ау ыл ға жо лық қан адам «Көш 
кө лік ті бол сын!» деп ті лек біл дір ген.

Қа зақ хал қы ның ең бір жақ сы қа сие ті – қай да көш се де, 
жұр тын та за лап, қо қыс тан арыл тып, жұр ты на «Құ дай ым ақ 
жол бер сін» деп ақ та мы зып отырған, оны қа си ет ті са на ған. 
Көш ше руі жол шы бай кез дес кен ау ыл ға жа қын да ған да, қыз-
ке лін шек тер ат та ры нан тү сіп, ауыл дан өт кен ше же тек теп, 
ау ыл әруақ та ры на, үл кен де рі не бас иіп, құр мет көр сет кен. 
Жо лай кез дес кен ау ыл дың қыз-ке лін шек те рі көш ше руін 
бас та ған үл кен дер ден бас тап жас та ры на дей ін қы мыз, ай ра-
нын ұсы нып, жұрт тың шө лін ба са тын жақ сы дәс түр қа лып-
тас қан. Өз ке зе гін де көш ие ле рі олар ға ора мал, жү зік, бі ле-
зік си яқ ты кә десый ла рын ұсы ну ды да ұмыт па ды. Мі не, қа зақ 
ауыл да ры ның кө ші осы лай жал ға сын тау ып отыр  ған.

(Ә.Төреханұлы)

3. «5–5–1» әді сі мен мәтінде көтерілген ақпараттарды түй ін дең дер.

Мә тін бой ын ша 5 сөй лем жа зың дар.
Сол 5 сөй лем ді 5 сөз ге қыс қар тың дар.
Со ңын да 5 сөз ді 1 сөз ге қыс қар тың дар.
Бү кіл сы нып пен түй ін ді сөз де рің мен бө лі сің дер.

 Сә лем – сөз дің ана сы
Кез	кел	ген	ор	та	да	ең	бі	рін	ші	орын	да	ла	тын	әдеп	тің	тү	рі	–	аман	да	су,	

адам	ды	ал	ғаш	рет	көр	ген	кез	де	оған	де	ген	өзің	нің	іл	ти	па	тың	ды	біл	ді	ру.	
Бұ	ның	бар	лы	ғы	мә	де	ни	ет	пен	өте	ты	ғыз	бай	ла	ныс	ты	фор	ма	да	жү	зе	ге	
аса	ды.	Сә	лем	де	су	дің	ең	бей	та	рап	тү	рі	–	«Сә	ле	мет	сіз	бе »	де	ген.	Кез	
кел	ген	жағ	даят	та,	кез	кел	ген	ор	та	да	сіз	«Сә	ле	мет	сіз	бе »	де	се	ңіз,	қа
те	лес	пей	сіз.	Қа	зақ	та	ер	адамдар	бірбірімен	«Ас	са	лау	ма	ға	лей	күм »	
деп	аман	да	са	ды,	екін	ші	адам	« аға	лей	кү	мас	са	лам »	деп	жау	ап	бе
ре	ді.	Оның	тұр	мыс	тық	қа	рымқа	ты	нас	та	ғы	қыс	қар	ған	фор	ма	ла	ры	да	
бар,	мы	са	лы,	« аға	лей	кү	мас	са	лам »	де	мейақ,	«Әлей	кім	са	лам »	деп	
ай	та	 са	ла	ды.	Жалпы,	жа	сы	 кі	ші	 адам	«Ас	са	лау	ма	ға	лей	күм »	деп,	
бірінші	аман	да	суы	ке	рек.	
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Бұлай	аман	да	су	дың	 сөз	дік	фор	ма	сы	мен	 қа	тар	жү	ре	тін	 рә	сім	дік	
фор	ма	сы	бар.	Ол	–	мін	дет	ті	 түр	де	қол	бе	рі	су.	Қол	бе	рі	су	дің	өзі	нің	
стан	дарт	та	ры	бар.	Жа	сы	кі	ші	адам	екі	қо	лымен	жа	сы	үл	кен	адам
ның	қо	лын	қы	са	ды.	Аман	дас	қан	кез	де	қол	ды	жай	тигізе	сал	ған	нем
құ	рай	ды	лық	тың	ны	ша	нын	та	ны	ту	бо	лып	са	на	ла	ды.	Сон	дық	тан	екі	
қол	ды	ала	қа	ны	ңыз	ға	тол	ты	рып,	қы	сып	тұ	рып	ала	сыз.	Бұл	да	ерек	ше	
іл	ти	па	ты	ңыз	ды	көр	се	те	ді.	Әй	ел	адам	ба	сын	шұл	ғып,	іл	ти	пат	біл	ді	ре
ді,	ол	да	аман	да	су.	Ал	ен	ді	қа	тар		құр	бы	лар	жай	ғана	«Сә	лем »	деп	
аман	дас	са	бо	ла	ды.

Түр	лі	жағ	даят	қа	қа	тыс	ты	аман	да	су	дың	фор	ма	ла	ры	бар.	Жо	лау
шылап	ке	тіп	ба	ра	жат	қан	адам	ға	«Жол	бол	сын »	деп	аман	да	са	ды.	
Ол	адам	«Әлей	бол	сын »	деп	жау	ап	бе	ре	ді.	Аң	шы	лық	тан	ке	ле	жат	са,	
«Қан	жы	ға	май	лан	сын »	дей	ді	қа	зақ.	Мал	ба	ғып	жүр	ген	адам	ды	көр	се,	
«Ба	ғар	кө	бей	сін »	дей	ді.

Сә	лем	де	су	–	қа	зақ	мә	де	ние	тін	де	өте	ма	ңыз	ды	әдеп	тің	бі	рі.	Сол	
се	беп	ті	«Сә	лем	–	сөз	дің	ата	сы»	деп	ай	та	ды.	

4. Үйге көп тен кө ріс пе ген ту ыс та рың қо нақ қа кел ді. От ба сы мү ше -
ле  рі мен қо нақ тар ара сын да ғы диа лог ті жа зың дар. Әуен, әуез, 
кідіріс пен қарқынды сақтап, бір-біріңе оқып беріңдер.

5. Үш топқа бөлініңдер, берілген мәтіндерді жалғастырып, қазақ 
хал   қы ның сәлемдесу мәдениеті туралы аңдатпа мәтін құрас ты -
рың    дар.

1-топ. Әдеп, адам шы лық аман да су дан бас та ла ды. Сәлем-
де су дің мәні – бетпе-бет ұшы рас қан сәт тегі үнсіз дік ті жою, 
өз дері нің аман-есен дидар ласып тұр ға ны на қуа ну...

2-топ. Мұсыл ман хал қын да аман да су «Ассалау ма ға лей-
күм» де ген сөз ден баста ла ды. Ол – «Сіз ге Алла ның нұры жау-
сын» де ген сөз екен...

3-топ. Қа зақ та еш қан дай шаруа сыз, арнап сә лем бе ру рә-
сі мі – ерте ден қалып тас қан ізеттілік. Оны көбіне туыс адам-
дар, құдан да лы, жег жат, дос-жаран дар ат қар ып жа та ды...

6. Түрлі халықтардың сәлемдесу әдебін салыстырып, салыстыр ма лы 
эссе жазыңдар. Сөз саны – 150–160.
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§5. Әлем дік өр ке ни ет тік үр діс тер  
 ая сын да ғы қа зақ мә де ние ті

1. Су рет тер бой ын ша са лыс тыр ма лы тал дау жа саң дар.

2. Мә тін маз мұ ны бой ын ша жос пар құ рып, кестедегі тапсырмаларды 
орындаңдар.

Мәтіннің тақырыбы 
Мәтін жанры
Мәтіннің стилі 

Кө зі нің ті рі сін де ес ке рт кіш ор на тыл ған адам дар та рих та 
бір лі-жа рым, ал жыл қы ба ла сын да мұн дай атақ-даңқ қа жет-
кен – жал ғыз Аб сент қа на. 

Жыл қы өсі ру ші лер дің ха лық ара лық қазылары оны әлем-
де гі «ең таң дау лы спорт аты» деп ба ға лады, оған Жамбыл 
облысындағы жылқы зауытында қо ла дан ес керт кіш ор на-
тылды. Ха лы қа ра лық ат спор  ты фе де ра ция сы Аб се нт ті «сұ лу-
лық тың эта ло ны» деп жа рия ла ды. Үш бір дей Олим пиада ның 
жүл де ге рі бол ған Аб сент 1975 жы лы өл ген де, ежел гі жа -
уын гер лік дәс түр бой ын ша ноқ та-жү ге ні мен, ал тын да ған 
жа буы мен тігінен тұр ған қал пын да жер ле ніп, аты жа зыл ған 
мәр мәр тас ор на тыл ды.

Аб сент бі рін ші рет Швей ца рия ның Санкт-Га лен қа ла сын-
да ғы жа рыс та оз ған да, итальялық жыл қы өсі ру ші Фе  де  ри ко 
Те зио Аб се нт ті 340 мың дол лар ға са ту ды өтін ді. Ал Рим де гі 
Олим пиада да Аб сент ал тын ме даль ал ған нан кей ін, сень ор АР
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Те зио чек кі тап ша сын ашып: «Қа ла ған со ма ңыз ды өзі ңіз 
ай ты ңыз», – деп та ғы да қол қа ла ды.

Бі рақ қа зақ жыл қы сы мен ақал те ке тұ қы мы нан өсі ріл ген, 
дү ниежү зі не Қа зақ стан ның даң қын жай ып, ел дің ме рейі бол-
ған Аб сент өмір бойы өз же рі міз де қал ды. Одан талай ұр пақ 
та ра ды.

(Қа зақ күн тіз бе сі нен)

  Қош та су
Қа	зір	гі	кез	де	қош	та	су	дың	фор	ма	ла	ры	көп.	Мы	са	лы,	«	Сау	бо	лы

ңыз »,	«	Сауса	ла	мат	бо	лы	ңыз »,	«Аманесен	бо	лы	ңыз »,	«Ке	ле	сі	кез
дес	кен	ше »,	«Аманесен	бо	лай	ық ».	Ал	рес	ми	тү	рі	–	«Сау	бо	лы	ңыз ».

Егер	қош	та	сып	отыр	ған	ауди	то	рия	да	үл	кен	адам	дар	бол	са,	олар
мен	ерек	ше	қош	та	су	ке	рек.	Құр	«	Сау	бо	лы	ңыз »	деп	қош	тас	қан	нан	
гө	рі,	сау	лы	ғын	ті	леп	қош	тас	қан	аб	зал.	«Аманесен	бо	лы	ңыз »,	«Ке
ле	сі	кез	дес	кен	ше »,	«Аман	жү	рі	ңіз »	де	ген	си	яқ	ты	ізет	сақ	тау	ке	рек.	
Егер	рес	ми	қа	ты	нас	та	бол	са	ңыз,	он	да	«Сауса	ла	мат	бо	лы	ңыз	дар »,	
«Ке	ле	сі	кез	дес	кен	ше »,	« с	ке	сәт »	де	ген	си	яқ	ты	ті	лек	тер	мен	аяқ	та
ған	жақ	сы.	

3. От ба сы мү ше ле рі нің бі рі іс са пар ға ат та нып ба ра жа тыр. Оны мен 
кім қа лай қош та са ты нын 10 сөйлеммен жазыңдар. Әуен, әуез, 
кі ді ріс пен қарқынды сақтап, бір-біріңе оқып беріңдер.

4. Әлемдік өркениетте қазақ мәдениетін танытқан еліміздің 
мақтаныштары туралы презентация дай ын даң дар. Он да рес ми 
қа рат па сөз дер ді қол да ның дар.

5. Ғылыми-көпшілік стильдің тілдік құралдарын орынды қол  да-
 нып, мә тін де гі ақ па рат ты 2–3 сөй лем мен қо ры тын ды лаңдар, оған 
қа тыс ты дә лел де рің ді жа зың дар.

Қо ры тын ды Дә лел

6. Көш пе лі қа зақ өмі рін де гі төрт тү лік мал дың ор ны ту ра лы си пат-
та ма мә тін жа зың дар.АР
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§6. Жа һан да ну жә не жас тар

1. Жа һан да ну процесі не «SWOT тал дау» жа саң дар.

 Күш ті жақ та ры Мүм кін дік те рі
Әл сіз жақ та ры  Қау іп-қа тер ле рі 

2. Үш топ қа бө лі ніп, үш мә тін ге ма ңыз ды мә се ле ту ды ра тын үш 
сұ рақ тан дай ын даң дар. «Қар лақ ты ру» әді сі бой ын ша сұ рақ тар ды 
ара лас ты рып, әр топ үш сұ рақ тан жи нап алың дар. Сұ рақ тар ға 
жа уап бе рің дер.

Ба қыт бек Ыс қа қов, дә рі гер:
Қа зір гі уа қыт та ме ні жас тар дың ал ға қа рай тал пы ны сы, 

дү ние ге көз қа ра сы, бі лім ге құ лаш ұруы қу ан та ды. Қа зір гі 
қо ғам ның тала бы на сай өмір сүр гі сі ке ле ті нін құп тауы мыз 
ке рек. Олай дейт ін се бе бім, бі рін ші ден, жас тар ға же лік пе лік 
тән. Мы сал ре тін де ай тай ын, ал ға қа рай ұм ты лып, шау ып 
ба ра жат қан жүз жас тың тоқ са нын да же лік пе лік ба сым, 
ал қал ға нын да бел гі лі бір мақ сат бар. Сон дық тан олар ды 
же лік  пе жә не мақ сат ты жас тар деп бө лу ге бо ла ды. Екін-
ші ден, қа зір елі міз дің ба сы на күн ту ып (бе тін ау лақ қыл сын), 
елі міз ау ыр ке зең ді ба сы нан өт кі зіп жат қан жоқ. Сон дық тан 
бү гін гі жас тар пат рио тизм ұғы мын те рең тү сі не бер мей ді, 
әлі отан сүй гіш тік тің қа ді рі не же те қой ған жоқ. Әр нәр се нің 
дә мін тат пай, адам ба ла сы қа ді рін бі ле бер мей ді. Сол се кіл ді 
бү гін гі жас тар Отан ға де ген сүй іс пен ші лік ті се зін ген жоқ, 
тек сөз жү зін де ға на ай тып жүр. Жас тар дың ту ған ел, Отан 
ал дын да адал қыз мет ету ле рін ті лей мін.

Сан ду ғаш Қу аныш бай қы зы, тіл ші:
Қай кезде де ха лық тың ал дын да тұр ған бас ты мін дет те-

рі нің бі рі – ес ті, ең бек сүй гіш, қайы рым ды ба ла тәр бие     леу. 
Әр ха лық өзі нің ұр па ғы ақыл ды, адал, үл кен ді құр мет тейт ін, 
әділ, ер жү рек, ар-ож да ны мол бо лып өс сін деп ар ман дай ды. 
Алай да ба тыс тан кел ген ақ па рат тық тас қын, тех нок рат тық 
да му өз за ла лын ти гі зе бас та ды, ұл ты мыз ға тән қа си ет-
тер дің бә рін жал мап, жұ тып ба ра ды. Бо ла шақ жас тар дың 
қо лын да еке нін ес ке ал сақ, кей де ой ға қаяу тү се ді. Бү гін гі 
оқыр ман дар мен бө ліс ке лі отыр ға ным – жас тар дың жа ңа бір АР
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мә де ние ті – суб мә де ни ет. Жас тар ара сын да кең етек ал ған 
жа ңа топ тың қа зақ қо ға мы на да ке ліп жет ке нін көз кө ріп жүр. 
Қо ғам нан оқ шау жү ре тін, өз ге лер ден өз ге ше, өзін дік өмір 
сү ру дағ ды сы бар, қо ғам  ға на ра зы екен дік те рін оғаш қы лық 
пен бей та ныс бет-пер де мен ха бар дар ете тін жас тар дың бел гі лі 
бір то бын көр се ңіз, суб мә де ни ет өкіл де рі деп қа был да ғай сыз. 
Жас тар дың ара сын да бе лең алып ба ра жат қан кей қы лық та-
  ры ша ри ғат қа да жат екен. Мә се лен, де не ге таң ба бас ты ру, 
кез кел ген жер ге сыр ға та ғу. Мем ле кет тің ір ге сі бе рік бо луы 
үшін оның тұ ғы ры мық ты, ст ра те гия лық бағ дар ла ма сы тың-
ғы лық ты, ді лі мен ді ні тұ рақ ты бо луы қа жет. Он дай мем ле кет 
мәң гі жа сай тын бо ла ды.

Ыс пан дияр Сол та шұлы, ҚХР-да ғы қан да сы мыз:
Қа зір гі таң да жас тар іс ке кі ріс ті, тұр мыс-тір ші лі гін, 

ша руа  шы лы ғын жақ сар ту ға қа рай бет бұр ды. Ай та лық, 
бұл күн де рі ұл ты мыз дың аза мат та ры қа та ры нан қа ла-қа ла-
шық тар мен ау ылдар да ша ғын сау да дү ке ні, ки ім ті гу ор ны, 
ар нау лы ұлт тық та ғам дар дү ке ні, қо лө нер бұй ым дар дү ке ні, 
ас ха на, жа тақ ха на, фо то су рет ха на, азық-тү лік дү ке ні, қа сап-
шы лық ор ны, ды быс-кес кін бұй ым дар дү ке ні, шаш та раз, 
ажар лан ды ру ор ны қа тар лы сан алу ан кә сіп тү рі мен шұ ғыл-
да нып отыр ған дар көп теп кез де се ді. Ал қа ла лар да түр лі 
тех  ни ка лық өнер-бі лім мек теп те рін ашып, ком пью тер мен 
қыз мет көр се ту ор та лық та рын құ рып, тіп ті ха лы қа ра лық 
сау да мен де ай на лы сып, ша ру ашы лы ғын ке ңей те бас та ған 
аза мат тар мо лай ып ке ле ді. Олар «Тұр мы сы мыз ды жақ сар-
ту ға пай да сы ти се бол ды, кә сіп тал ғап қай те міз, екі қол ға бір 
жұ мыс емес пе?!» – деп бұ рын ұл ты мыз ат ізін сал ма ған, тың 
кә сіп тер ді меңгеріп, ең се кө те ру ге бет тү зеу де.

  Қа рат па сөз әде бі
Қа	рат	па	 сөз	сіз	 қажет	 кі	сің	ді	 өзі	ңе	 қа	ра	та	 ал	май	сың.	 Күн	де	лік	ті	

тұр	мыс	тық	аяда	қа	рат	па	лар	дың	өзін	дік	 қол	да	ны	лу	ерек	ше	лі	гі	бар.	
Мы	са	лы,	 қа	зақ	та	 ке	лі	н	 қай	ын	жұр	тын	да	ғы	 адам	дардың	 атын	 тура	
атамай	ды.	 Қай	ныларын,	 қай	ын	 сің	лі	ле	рін	 «Мыр	за	 жігіт»,	 «Ер	ке	
ба	ла»,	 «Ер	ке	жан»,	 «Ақ	қыз»,	 «Шырайлым»	 деп	 ер	ке	ле	тіп,	 ба		ла		ма	
ат	тармен	атай	ды.	Бұл	да	қа	рат	па	лар	ар	қы	лы	кө	рі	ніп	тұр	ған	мә		де
ние	ті	міз	дің	көр	сет	кі	ші.
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Бұ	ның	 бә	рі	 –	 бей	рес	ми	 қа	рат	па.	 Қа	зақ	 ті	лін	де	гі	 бар	лық	 рес	ми	
қа	рат	па	лар	 ту	ыс	тық	 атау	ға	 не	гіз	де	ле	ді.	 Мы	са	лы,	 кө	ше	де	 та	ны
май	тын	 ер	 адам	ды	 көр	се,	 орыс	тар	 «муж	 и	на»	 деп	 қара	та	ды.	
Қа	зақ	тар	олай	айт	пай	ды.	Оның	жа	сы	на	қа	рап,	егер	үл	кен	кі	сі	бол	са,	
оны	«аға»	дей	ді.	Өзі	нен	кі	ші	рек	бол	са,	«інім»	деп,	жа	сы	қа	тар	бол	са	
«до	сым»	 деп,	 «	бау	ырым»	 деп	 өзі	не	 те	ліп	 ай	та	ды.	 Бұ	ның	 бә	рі	 –	
ту	ыс	тық	атау	лар.	

3. Жа һан да ну ке зе ңін де гі қа зақ жас та ры ту ра лы презентация да -
йын  даң дар. Он да рес ми қа рат па сөз дер ді қол да ның дар. Әуен, әуез, 
кі ді ріс пен қарқынды сақтап оқып, өзара бағалаңдар.

4. Оқы лым мә тін де рін де гі қа зір гі жас тар дың аты на ай тыл ған сын 
орын ды ма? Екі пі кір дің бірін жақ тап, ойт ал қы өт кі зің дер.

1. Қазіргі жастар өз заманына сай ақылды, іскер және олар-
 да отансүйгіштік қасиет басым.

2. Жастарда бұрынғы үлкендердің бойынан табы ла тын адам-
гер  ші лік, үлкенді сыйлау, патриотизм т.б. мінездердің 
жойылып ба ра жатқаны – шындық.

5. Ойталқыдағы пікірлеріңді тұжырымдап, хат, әңгіме немесе шы -
ғар  ма жазыңдар.

6. Әуен, әуез, кі ді ріс пен қарқынды сақтап, бір-бі рі ңе пат риот тық 
се зім сый лай тын ті лек тер ай тып, сұх бат құ рың дар.

7. Ғылыми-көпшілік стильдің жанрлық және стильдік ерек ше лік-
те ріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, «Жаһандану 
заманының жастары қандай болуы керек?» деген тақырыпта 
ұстазыңнан немесе бір ғалымнан интервью алыңдар. Сөз саны – 
160–180.
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§7. Cөз мә де ние ті

1. Өмірде, теледидардан көріп жүрген адамдардың ішінде сен дер ге 
кім  нің сөйлеу мәнері, сөз саптау шеберлігі мен сөйлеу мәдениеті 
ұнай ды?

2. Мәтінді рөл ге бө ліп оқың дар. Авторына сілтеме жасаңдар.

Құнанбай:
– Бәй бі ше, үй се рі гім ға на емес, өмір се рі гім едің. Ұзақ 

кеш кен тір лік те қай бел дің ас тын да жүр сем де, ар тым да 
отыр ған бір бел өзің едің. Се нің ай тар кі нәң бол са да, ме нің 
са ған ар тар бір түй ір дей на зым жоқ. Адал жү рек, ақ бейі лің 
үшін ба ла ла рың ның ба ғы ашыл сын, – де ді.

– Мыр за, мы на дай са па ры ңа кі нә тү гіл наз ерт сем, оным 
біл мес тік бо лар еді! – деп, күй еуі нің бе ті не сал мақ пен қа ра-
ды. Ұл жан ен ді тең адам мен сөй лес кен, ой шыл түс ке ау ыс ты. 
Бұл уа қыт та оның өңі қай та дан өз ажа рын тау ып, бір түр лі 
нұр ға бал қып тұр еді. Ке сек біт кен сұ лу, кең, да на пі шін. 
Сө зін да мы та бер ді.

– Жас тық та адам ға тө сек те, үй де, тіп ті дү ние де тар 
екен. Ал ег де тар тып, зау ал ша ғы ңа бей ім дел ген сай ын 
дү ние ке ңейе бе ре ді екен. Өзің бол саң кі ші рейе бе ріп, ай на-
лаң да қу ыс дү ние ні көп тау ып, өз ге ге орын бо са тып бер гің 
ке ле ді. Кі нәң азай ып, ке ші рі мің кө бей іп, суы на бас тай ды 
екен сің. Осы кө ңіл ме ні жең ге ні не көп бол ған! – деп, бі раз 
то лас ет ті...

– Әй ел ер кек ке ене бау ырын да ғы құ лын дай жа на сып 
жү ріп те, не шет теп тай тала сып жү ріп те сүйе ніп өсе ді. Ер ден 
әй ел жа ман дық та ала ды, қа си ет те ала ды. Мі нім бол сын, 
өз гем бол сын, бір жа ғы өзің нен еді. Ұзақ дәу рен ке шіп ке ліп, 
бү гін сен ыр за лық ай тып ат тан саң бо ла ды. Мен се ні мен ен ді 
кі нә ла сам ба, мыр за! – де ді.

3. «Т кес те сі не» Құ нан бай мен Ұл жан ның сөз әде бі мен сөй леу мә  не-
 рін, сөз қол да ну ерек ше лік те рін жа зың дар.

Құ нан бай дың сөй леу мә не рі Ұл жан ның сөй леу мә не рі 
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4. Аудио жаз ба дан (08. mp3) «Дұ рыс сөй лейік» мә ті нін тың дап, онда 
айтылған тілдік оралымдар туралы өз ой ла рың мен бө лі сің дер. 
Мә тін де көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қаты-
насын ескере отырып, сұрақтар құрастырыңдар.

5. Сөз орамдары мен анықтамасын сәйкестендіріңдер. Сөз орамда рын  
қатыстырып, сөйлем құрастырыңдар. Сөйлеу ағымындағы инто-
на цияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті 
сөйлеу мәнеріне сай қолданып, бір-біріңе оқып беріңдер. 

 Сөз ора мы Анық та ма сы 

Сә ле мет сіз бе? Мұ сыл ман жұр ты аман дас қан да қол да ны-
ла тын сөз ора мы 

Аман-есен сіз бе?  Жас ша ма сы бір дей не ме се қыз мет ба бын-
да ғы адам дар қа рым-қа ты на сын да қол да-
ны ла ды 

Ас са лау ма ға лей күм!  Құр бы-құр дас, дос тар дың аман да суы
Сә лем!  Бір сәт тік кез де су ден кей ін қол да ны ла-

тын қош та су тү рі 
Сау бо лы ңыз! Алыс са пар ға бет бұр ған да ай ты ла тын сөз 

ора мы 
Арай лы күн дер де 
жүз дес кен ше!

Кө бі не се жа сы үл кен адам дар дың жағ да-
йын сұ рау ба ры сын да қол да ны ла ды

Са пар сәт ті бол сын! Ке ле сі кез де су ді асы ға кү тер се зім мен ай-
ты ла тын қош та су 

6. Мәтінді оқып, қай ғылым саласына жататынын, мәтіннің мақсаты 
мен стильдік сипаттарын талдап, жазыңдар. 

Ғылым саласы

Мақсаты

Лексикалық ерекшелігі (терминдер) 

Стильдік сипаты 

Синтаксистік құрылымы

Тілдік амал-тәсілдері

«Мәдениет» ұғымын тереңірек түсіну үшін, оған ма ғы-
налық жақындығы бар кейбір басқа ұғымдармен ара қа ты-
на сын қарастырып өтейік. Осы сипатта біздің зердемізге 
бірінші түсетін ұғым – өркениет. Өркениет (цивили за ция) АР
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семантикалық жағынан алғанда «азаматтық» (лат. civilis) 
де ген ді білдіреді. 

Ғасырлар бойы қалыптасқан осы екі ұғым ның мағы на-
ла рын төмендегідей топтастыруға болады:
1. «Мәдениет» және «өркениет» сөздері – синоним дер 

(И.Гердер, Э.Б.Тайлор).
2. Өркениет – мәдениеттің ақыры, оның кәрілік ша ғы 

(Ж.Ж.Руссо, Ш.Фурье).
3. Өркениет – мәдениеттің прогресі, болашаққа бой сер ме уі, 

қоғамның парасаттылық деңгейі (Ф.Вольтер, Д.Белл).
Олай болса, мәдениет пен өркениет бір-бірімен бай ла ныс-

  ты ұғымдар екен. Мәдениеттанушы Г.Чайлд тың пі кі рін ше, 
өр ке  ниетке қа ла лар дың пайда болуы, жазбаша мәдениеттің 
да муы, қолөнер мен сауданың өркендеуі, азаматтық қо ғам 
мен мем ле кет тің ор на уы жатады.

Мәдениеттің өзекті бөлігі – өнер. Халықтың шығар ма-
шы  лық рухынан туған сұлу дүниелерсіз, өнер әлемін сіз 
мә  де ниеттің рухын сезіне алмаймыз. Шынында да, өнер – 
мә де ниеттің алтын қазынасы, адамның ұлылығын білді ре  тін 
ға жап көріністердің бірі, оның әсемдікке, сұлу лық қа ұм  ты -
 луы.

Мәдениет – адам әлемі. Мәдениет көріністерінде адам  дық 
па расат, ақыл-ой, ізгілік пен әдемілік заттандырылып, игі-
лік тер дүниесі құралған. Сонымен бірге мәдениет – адам ды 
тұл ға деңгейіне көтеретін негізгі құрал. Әл-Фараби айт қан-
 дай, адам – мәдениетті жан. 

(kitaphana.kz)

7. Сөз са па сы, сөз қолданысындағы ерекшеліктерге жур на лис тік 
зерт  теу жүр гі зі ң дер. БАҚ ма те ри ал да ры нан дәй ек те ме лер кел ті-
 ріп, топ та тал қы лаң дар.

8. Тың да лым мә ті нін де гі не гіз гі ой ды жал ғас ты рың дар. Өз де рің күн-
де лік ті ес тіп жүр ген сөз қол да ныс та ры на мы сал кел ті рің дер.
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І  
ЭКОНОМИКА ЛЫҚ  
ИН ТЕГ РАЦИЯ – БҮ ГІН ГІ  
КҮН НІҢ ДАМУ ҮРДІСІ

Бұл бө лім ді оқып-білу арқылы сендер:
•	 ха	лы	қа	ра	лық	 ко	но	ми	ка	лық	ин	тег	ра	ция	ту	ра	лы	мағ	лұ	мат	ала

сыңдар;
•	 отан	дық	өнім,	ұлт	тық	ва	лю	та	ның	жайкүйі	ту	ра	лы	сөз	қоз	ғай	сыңдар;
•	 Қа	зақ	стан	 ко	но	ми	ка	сы	на	жанжақ	ты	зерт	теу	жүр	гі	зе	сіңдер;
•	 әлеу	мет	тіктұр	мыс	тық	қа	ты	нас	ая	сын	да	сөз	әде	бі	мен	сөй	леу	мә	не

рін	дұ	рыс	қол	да	ну	ды	үй	ре	не	сіңдер;
•	 сөз	та	за	лы	ғы	ту	ра	лы	өз	ой	ла	рың	мен	бө	лі	се	сің	дер;	
•	 рес	ми	іс	қа	ғаз	да	ры	ті	лі	нің	ерек	ше	лік	те	рі	мен	та	ны	са	сың	дар.

Қазақстан экономикасы тәуелсіздік жылда-
ры 21 есеге дамып, халық кірісі 19 есеге өсті. 
Біз бұл көрсеткішке көпұлтты және көпдінді 
ел болғанымызға қарамастан жетіп отыр-
мыз. Барша халықтың бірлігі, құқықтың 
сақталуы мен тұрақтылық – бұлар рефор-
маларды жүзеге асыруға септігін тигізді.
     (Н.Назарбаев)

БӨ ЛІМ

ТІЛ ДІК ЖҮЙЕ ЖӘ НЕ НОР МА
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§1. Ха лы қа ра лық эко но ми ка лық  
 ин тег ра ция

1. Әр сұ рақ  қа жау ап бе ру ар қы лы «Бі лім аға шын» «ал ма лар мен» тол-
ты рыңдар.

1. Қазақстан нарықтық экономикаға қай жылдары көшті?
2. Елі міз дің эко но ми ка са ла сын да ғы мақ са ты қан дай?
3. Өнеркәсіптің қай салаларының арқасында Қазақстан 

әлем дік нарықта бәсекеге қабілетті ел болып отыр?
4. Қа зақ стан қан дай ел дер мен эко но ми ка лық, дип ло ма тия-

 лық бай ла ныс ор нат қан?
5. Картадан ЕурАзЭҚ-қа және ЕАЭО-ға мүше елдерді табыңдар.
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2. Мә тін ді оқып, мәтіннің мақсатты аудиториясын, стилі мен тілдік 
ерекшеліктерін анықтаң дар.

Соң ғы уа қыт та әлем дік ша ру ашы лық та күр де лі өз ге ріс тер 
бай қа ла ды. Олар дың ішін дегі ең ма ңыз ды сы – ұлт тық ша руа-
шы лық тың жа қын да суы мен өза ра ты ғыз бай ла ны суы не гі зін де АР
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мем ле ке та ра лық эко но ми ка лық бір лес тік тер дің құ ры луы. Ел дің 
мұн дай жа қын да суы мен бір ле суін «эко но ми ка лық ин тег ра ция» 
деп атай ды. Эко но ми ка лық ин тег ра ция ның заң ды лық та ры:
•  сау да ке лі сім де рін жа сау, ке ден дік одақ құ ру;
• өн ді ріс фак тор ла ры ның қоз ға лы сы ның ер кін ді гі мен 

қа тар, ва лю та, бюд жет си яқ ты не гі зі са ла лар ды үй лес ті-
ре тін эко но ми ка лық одақ қа ай на лу. 

Эко но ми ка лық ын ты мақ тас тық ұй ым да ры
АСЕАН  (Оң түс тік-шы ғыс Азия ел де рі нің ас со циа ция сы) – 

Оң түс тік-шы ғыс Азия ның 10 елі кі ре тін өңір лік сая си, мә де  ни 
әрі эко но ми ка лық ұй ым. 1967 жы лы Ин до не зия, Ма ла йзия, 
Фи лип пин, Син га пур жә не Тай ланд не  гі зін қа ла ған.

ЕО (Еуро па лық одақ) – Еуро па ның 27 елі нің эко но ми-
ка лық жә не сая си бір лес ті гі.

НАФ ТА (Сол түс тік Аме ри кан дық Ер кін сау да жө нін де гі 
Ке лі сім) – Ка на да, АҚШ жә не Мек си ка ара сын да ғы ер кін 
сау да жө нін де гі ке лі сім.

ОПЕК (Мұ най экс порт тау шы ел дер ұй ымы) – Азия, 
Аф ри ка жә не Ла тын Аме ри ка сы ның мұ най өн ді ру ші 11 мем-
ле ке ті нің бір лес ті гі.

ЕурА зЭҚ (Еура зия лық эко но ми ка лық қо ғам дас тық)  
Нұр-Сұлтан қа ла сын да ха лы қа ра лық эко но ми ка лық ұй ым 
ре тін де 2000 жыл ы 10 қа зан да құ рыл ды. Мақ са ты – ор тақ 
эко но ми ка  лық ай мақ пен ке ден ода ғын, эко но ми ка лық 
ин тег ра ция қа лып тас ты ру. Құ ра мы на Ре сей, Қа зақ стан, 
Бе ла русь, Қыр ғызс тан, Өз бе кс тан, Тә жі кс тан кір ген. Еура-
зия лық эко но ми ка  лық одақ (ЕАЭО) құ ры луы на бай ла ныс ты 
Қау ым дас тық 2014 жы лы 10 қа зан да қыз ме тін тоқ тат ты. 
ЕАЭО-ға мү ше ел дер – Қа зақ стан, Ре сей, Бе ла русь, Ар ме ния, 
Қыр ғызс тан, Мол  до  ва.

3. Мә тін маз мұ ны бой ын ша кес те ні тол ты рың дар.

Бі ле мін Біл дім Біл гім ке ле ді 

4. Арис то тель дің «Әр бір адамы эко но ми ка ны біл етін мемлекет –  
күш ті мем ле кет» де ген қа нат ты сө зін не гіз ге алып, мәтін жазың -
 дар. Сөз саны – 80–100.АР
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  Сөз та за лы ғы 
Сөз	та	за	лы	ғы	–	тіл	та	за	лы	ғы	мен	бай	ла	ныс	ты	ұғым,	сөй	ле	ген	де	

бөг	де	тіл	дік	 ле	ме	нт	тер	ді	қос	пай,	та	за	сөй	леу.	Қа	зір	гі	кез	де	тіл	та	за
лы	ғын	бұ	за	тын	қол	да	ныс	тар:
а)	 күн	де	лік	ті	қа	рымқа	ты	нас	та	қа	зақ	ті	лін	де	ба	ла	ма	сы	бо	ла	тұр	са	да,	

бөг	де	тіл	ден	ен	ген	сөз	дер	ді	қол	да	ну:	зво нить ет ші, ос танов ка ға 
ба рай ық, , при вет т.б.

ә)	жөн	сіз	каль	ка	лар	(сөз	бесөз	кө	шір	ме): жар ты арал	(дұ	ры	сы:	тү
бек),	ана лық қой	(дұ	ры	сы:	сау лық, сау лық қой),	жүз бас қой	(дұ	ры
сы:	жүз қой),	су бе ті не шы ға ру	(бет	пер	де	сін	ашу),	егіз там шы дай 
(егіз	дің	сы	ңа	рын	дай)	т.б.

б)	бей	әде	би	 ле	ме	нт	тер	(әде	би	тіл	нор	ма	сы	ре	тін	де	та	ныл	ма	ған	шет	
тіл	дік	сөз	дер,	диа	лек	тизм	дер,	ау	ызе	кі	тіл	ге	тән	қа	ра	бай	ыр	сөз	дер):	
там	(үй),	бәт кер де қы лу	(әш	ке	ре	қы	лу),	ше кей ін	(дей	ін,	шей	ін)	т.б.
Ана	ті	лі	нің	та	за	лы	ғын	сақ	тау	–	әр	адам	ның	па	ры	зы.

5. Әлеуметтік желіні қолданушылар дың сөз тазалы ғы на қан ша-
лық ты мән беретіндіктерін анықтап, талдау жасаңдар. 

6. «Кубизм» әдісін пайдаланып, әлемдік экономика және сау да ер кін-
ді гі ту ра лы өз ойларыңды жазыңдар.
• Су рет те. Елі міз де гі сау да ер кін ді гі. 
• Са лыс тыр. Ұлт тық жә не әлем дік сау да: ай ыр ма сы мен ұқ сас-

ты ғы.
• Бай ла ныс тыр. Ежел гі сау да ісі мен қа зір гі сау да ай на лы мы. 
• Тал да. Әлем дік сау да ер кін ді гі ай ма ғы.
• Қол дан. Ті рек сөз дер ді (бә се ке лес тік, сау да ер кін ді гі, ин тег ра-

ция, экс порт, им порт, кеден) қол да нып, сөй лем дер құ растыру. 
• Дә лел де. «Ша руа тү бі – ке ңес, сау да тү бі – ке ліс» деп не се беп ті 

ай ты ла ды? 

7. Өздерің ізденіп, әлем дегі ең белді эко но ми калық-интеграциялық 
ұйымдар туралы мә лі  мет  терді кес те ге жа зың дар. 

Экономикалық ұйым Географиялық орны Мүше елдер

8. «БББ» кес те сі нің «Біл гім ке ле ді» бө лі гі бой ын ша презентация 
да йын даң дар.АР
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§2. Қа зақ стан – әлем дік ке ңіс тік те

1. «Ро та ция» әді сі. Әр топ қа бір сұ рақ жа зыл ған па рақ бе рі ле ді. Әр 
топ түрлі түс ті қа лам мен жау ап жа зып, бір-бі рі мен ал мас ты ра ды. 
Со ңын да дау ыс тап оқып, бі рін-бі рін то лық ты ра ды.

1. Қа зақ стан қан дай сырт қы сая сат жүр гі зу де?
2. Қа зақ стан ның яд ро лық қа ру дан бас тар туы не ні біл ді ре ді?
3. Жас мем ле ке ті міз дің әлем де гі ал пау ыт ел дер мен қа рым-

қа ты на сы қан дай?

2. Мә тін ді суретпен бай ла ныс ты рып оқып, тал қы лаң дар. Елі міз дің 
сырт қы сая сат та ұс та на тын ст ра те гия сын тіз бек теп, кес те 
құ рың дар.

Қа зақ стан Ре сей мен, Қы тай мен жә не АҚШ-пен, Ор та лық 
Азия мем ле кет те рі мен жә не Оң түс тік Шы ғыс Азия ел де рі мен, 
Таяу жә не Ор та Шы ғыс ел де рі мен өза ра сая си, қау іп сіз дік, 
эко но ми ка са ла ла рын да ғы қа ты нас ты да мы ту ға мән бе ре 
оты рып, көп век тор лық сая сат жүр гі зу де. Қа зақ стан қыс  қа 
мер зім де бас ты мем ле кет тік мә се ле лерін шешіп, ел дің нақ ты 
тәу ел сіз ді гі не қол жет кіз ді. Еліміз соң ғы 10 жыл да әлем дік 
қау ым дас тық пен бар лық са ла да өр ке ни ет ті бай ла   ныс ор на та 
біл ген ашық қо ғам ға ай нал ды. Көп те ген ел мен өза ра тиім ді 
жә не ұтым ды қа рым-қа ты нас қа лып тас ты рып, ин  вес  ти ция-
лардың ке луін қамтамасыз етті.

Қа зақ елі нің сырт қы сая са ты ның бас ты ба ғы ты же тек ші 
дер жа ва лар дың қау іп сіз дік жө нін де гі ке піл ді гін ала оты рып, 
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яд ро лық қа ру дан бас тар тып қа на қой май, яд ро лық қа ру сыз 
мем ле кет мәр те бе сі не ие бо лу еді. Бұл ұс та ным тез ара да-ақ 
жү зеге асы п, ха лы қа ра лық аре на да елі міз дің мәр те бе сін 
кө тер ді. Еура зия ода ғын құ ру, Азия да ғы өза ра ық пал дас тық 
пен се нім ша ра ла ры жө нін де гі ке ңесін ша қы ру си яқ ты Қа зақ-
стан ның бір қа тар игі бас та ма ла ры әлем дік қо ғам дас тық та ра-
пы нан ке ңі нен қол дау тап ты.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы мен АҚШ ара сын да ғы сая си, 
эко но ми ка лық жә не қор ға ныс жо лын да ғы қа рым-қа ты нас-
тар дың ма ңы зы зор. Қау іп-қа тер ді бір ле се қыс қар ту бағ дар-
ла ма сы екі ел ара сын да ғы қа рым-қа ты нас тар дың ма ңыз ды 
са ла сы бо лып отыр. «Бей біт ші лік жо лын да ғы әріп тес тік» бағ-
дар ла ма сы бой ын ша екі ел әс ке ри ле рі нің бей біт мақ сат та ғы 
бір лес кен жат ты ғу ла ры дәс түр ге ай на лып ке ле ді. Қа зақ стан 
үшін АҚШ-пен дос тық қа рым-қа ты нас тар ор на ту жә не ын ты-
мақ тас тық ты да мы ту әр дай ым ма ңыз ды бо лып қа ла бе рмек.

(e-history.kz)

3. Оқы лым мә ті ні бой ын ша кес те ні тол ты рың дар.

Тап сыр ма тү рі Жұ мыс тү рі 
Оқы лым бой ын ша не гіз гі ой ды та бың дар.
 Мәтін құ ры лы мын анық таң дар.
1. Кі ріс пе. 2. Не гіз гі бө лім. 3. Қо ры тын ды.
Бұ рын нан та ныс жә не та ныс емес, то сын 
ақ па рат тар ды бел гі лең дер.
Қо ры тын ды ой (1 сөй лем).

4. Бе ріл ген сөз дер ден ғылыми-көпшілік стильдегі шағын мәтін құ -
рас ты   рың   дар. Жұп та сып, бір-біріңнің жұ мыс та ры ңа ло ги ка лық 
және стильдік тү зе ту лер ен гі зіп, ре дак ция лаң дар.

Ка пи тал, бә се ке лес, ке ден, се рік тес, тө ра ға, қар жы, са ла, 
қыз мет.

5. Қа зақ стан ЕО-ға тө ра ға лық ет се, қан дай жос пар ұсы нар едің дер? 
Сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен қолданыңдар.

6. Оқы лым мә ті нін Қа зақ стан ның бас қа ше тел дер мен бай ла ны сы 
ту ра лы қо сым ша ақ па рат тар мен то лық ты рың дар.АР
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§3. Бә се ке, бә се ке лес тік

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Са бақ та қы ры бы на қа раң дар. Са бақ та қан дай сұ рақ тар 
тал қы ла нуы мүм кін?

2. Осы та қы рып үшін қан дай ті рек сөз дер ұсы нар едің дер?

2. Мә тін дегі мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты бел гі лер 
арқылы сипаттап, негізгі үрдістерді анықтаң дар.

Бү гін гі жа һан да ну ке зін де ұлт тық эко но ми ка бә се ке ге 
қа бі лет ті бол ма са, он да ол ел дің бо ла ша ғы бұ лың ғыр. Мем-
ле кет ре тін де қа лып ты жұ мыс іс теу үшін, эко но ми ка мыз 
бә се ке ге қа бі лет ті бо лу ке рек. Ал осы дан ба рып отан дық са ла-
лар дың өз мін де ті ту ын дай ты ны бел гі лі. Жал пы айт қан да, 
бә се ке ге қа бі лет ті лік – ма ңыз ды эко но ми ка лық ка те го рия.

Бә се ке (лат. concurrere) – жал пы эко но ми ка лық құн ды-
лық тар мен же тіс тік тер ді да мы ту дың не гіз гі құ ра лы. Бә се-
ке лік на рық та қыз мет ету ші фир ма лар мен кә сі по рын дар 
қо ғам ның әр түр лі сұ ра ны сы на бей ім де ліп, ти ім ді ин вес ти-
ция лар ды орын ды пай да ла ну ар қы лы ғы лы ми-тех ни ка лық 
прог рес ке ұм ты ла ды. Өн ді ріс тік жә не қо сым ша шы ғын дар ды 
азай та оты рып, са па лы өнім дер шы ға ру дың кө ле мін арт ты-
ру ға ын та лы бо ла ды.

Әр бір кә сіп кер дің бә се ке қа бі ле ті жо ға ры бо луы ның нә ти-
же сін де әлем дік эко но ми ка лық на рық та ұлт тық эко но ми-
ка ның бә се ке ге қа бі лет ті лі гі ар та ды. Со ны мен қа тар бә се ке 
қо ғам ға эко но ми ка лық ер кін дік ті, ти ім ді лік ті, да му дың 
тұ рақ ты лы ғын, эко но ми ка лық қауіп сіз дік ті ұсы на ды.

(«Қаржы-экономика сөздігінен»)

3. «Бәсеке – ортақ ресурсты пайдалану да жү йе лер  дің өзара жа рыс қа 
тү суі» тақырыбында жазатын мақалаңды «Ағаш сұлбасына» са лып 
кө рің дер. Ағаштың діңіне негізгі мәселені, тамырына себепте рін, 
жа пы рақтарына салдар ларын жазың дар.

4. Мақала тезисіндегі сөздеріңді іріктеп, түрлендіріп, талғам мен қол-
даныңдар.АР
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5. «Қа зы мыр оқу шы» оқы та үй ре ту ой ыны.

1. Оқу шы лар оқы лым мә тіні бой ын ша сұ рақ тар құ ра ды. Кім 
көп сұ рақ құ ра са, сол же ңіс ке же те ді.

2. Оқу шы лар ке зе гі мен бір-бі рі не сұ рақ қоя ды, ал олар 
қыс қа жау ап қай та ра ды.

3. Жау ап бе ру ші ні жүр гі зу ші көр се те ді. Со ңын да «Қа зы мыр 
оқу шы ны» анық тай ды.

6. Мә тін ді оқып, қай ба ла ның тіл дік нор ма ны сақ та май сөй ле ге нін 
анық  таң дар. Тіл тазалығын бұзатын қолданыстардың орын алу 
се беп те рін көр се тіңдер.

– Ар ман, Ар ман дей мін, жүр ші, ба рай ық шы анау ма га-
 зин. 

Ме нің қо лым нан тар тып, ма за лап тұр ған – Ал ма ты дан 
кел ген бө лем Еді ге. Қы зыл ды-жа сыл ды ойын шық тар дү ке-
ні не қа рай қо лын шо шайт ып ал ған. 

– Еді ге, тоқ тай тұр шы. Қа зір ба ра мыз. 
– Ар ман, ба рай ық ма га зин.
– Еді ге, «ма га зин» де ген – орыс сө зі, біз қа зақ ша «дү кен» 

дей міз. Дұ ры сы «ба рай ық ма га зин» емес, «дү кен ге ба рай ық» 
деп айтыла ды. 

– Мен ұқ ты. Сен жүр ші... 
– Ар ман, мен қор қа ды, анау қа рай ды.
Еді ге көр сет кен жақ та көр ші нің кү ші гі тұр.
– Е, ол кү шік қой, сен одан қо рық па.
– Жоқ, мен қо рық пайды. Мен оны кір піш теп жі бе рем.
Ар ман жер ден кір піш тің сы ны ғын алып, сес көр се тіп 

қояды. 
Мен ойла нып қал дым. 

(А.Асыл)

7. Қа зақ бас па сө зін де жа рия лан ған ма те ри ал дар кө ме гі мен «Бә се ке ге 
қа бі лет ті лік» та қы ры бын да ма қа ла жа зың дар.
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§4. Іс кер лік әле мі

1. Сұ рақ тар ды тал қы лаң дар.

1. Іс кер лік кез де су кім дер дің ара сын да өте ді?
2. Қа зақ стан дық іс кер аза мат тар дан кім дер ді бі ле сің дер?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, жанрлық ерекшелігін тал даң дар. Су рет тің 
мәтіндегі ақпаратқа қатысын анықтаңдар.

То рон то да ғы Ха лы қа ра лық тау-кен өн ді ре тін фо рум 
ая сын да 2014 жыл дың 5 нау ры зын да «Қаз геоло гия» АҚ 
Бас қар ма Тө ра ға сы Ға лым Нұр жа нов «Dorsey & Whitney 
LLP» ком па ния сы ның бас шы ла ры мен жә не «Heenan Blaikie» 
ком па ния сы ның тәу ел сіз ди рек то ры мен, «Қаз геоло гия» АҚ 
Ди рек тор лар ке ңе сі нің мү ше сі Игорь Аб ра мов пен кез дес ті. 
Кез де су де геоло гия лық бар лау ком па ния ла ры ның дү ниежү-
зі лік тә жі ри бе сі тал қы лан ды, сон дай-ақ та рап тар өза ра әре-
кет ті жал ғас ты ру ту ра лы уағ да лас ты.

Геоло гия лық бар лау үшін бұр ғы лау қон дыр ғы ла рын 
өн ді ру де 145 жыл дық тә жі ри бе сі бар «Dando Drilling Interna-
tional» ком па ния сы ның бас шы ла ры мен іс кер лік кез де су өт ті. 
Кез де су ба ры сын да ком па ния лар дың серіктестік қыз ме ті 
қа рал ды. 2013 жыл дың шіл де ай ын да «Қаз геоло   гия» АҚ 
жә не осы бри тан ком па ния сы ын ты мақ тас тық ту ра  лы ме мо-
ран дум жа сас қан бо ла тын. Та рап тар геофи зи ка лық жә не 
аэро ге офи зи ка лық қыз мет тер ді ұсы ну бой ын ша бір лес кен 
кә сі по рын құ ру ды жос пар ла ды.АР
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  Рес ми стил 	–	рес	ми	қа	ты	нас	тар	ая	сын	да	қыз	мет	ете	тін	стиль	дің	
бі	рі,	 рес ми құ жат тар мен іс қа ғаз да ры ның сти лі	деп	те	ата	ла	ды.
Рес	ми	стиль	ге	тіл	дік	тұр	ғы	дан	мы	на	дай	та	лап	тар	қой	ыла	ды:

а)	сөз	дің	дәл	ді	гі	не	ме	се	бір	ма	ғы	на	лы	лы	ғы;
ә)	жүй	елі	лік,	ло	ги	ка	лық	ай	қын	дық,	дә	лел	ді	лік;
б)	ба	ян	дау	дың	ық	шам	ды	лы	ғы,	ар	тық	сөз	дің	бол	мауы.

Рес	ми	 іс	қа	ғаз	дар	сти	лі	 –	 түр	лі	 құ	жат	тар	дың,	атап	айт	сақ:	 кең	се	
құ	жат	та	ры	ның	(өті	ніш,	қол	хат,	тү	сі	нік	те	ме,	же	дел	хат,	жол	да	ма);	іс	кер
лік	құ	жат	тар	дың	(ха	лы	қа	ра	лық	ке	лі	сім	шарт	тар,	мем	ле	кет	тік	ак	ті	лер,	
заң	дар,	үкім	дер,	жар	ғы	лар,	нұс	қау	лық	тар,	қыз	мет	тік	хат	тар,	 іс	ке	ри	
қа	ғаз	дар	жә	не	т.б.)	сти	лі.

3. Отандық кәсіпорынның басшысы ретінде ше тел дік ин вес тор мен 
сөз әде бін сақ тай оты рып, рөл дік іс кер лік кез де су өт кі зің дер.

4. Аудио жаз ба дан (09. mp3) «Кө лең ке де қал ма!» мә ті нін тың дап, 
ой ла рың мен бө лі сің дер. Коммуникативті жағдаятқа сай сөйлеу 
әде бін сақтаңдар.

1. «Жақсы ісіңмен, әрекетіңмен артыңа із қалдыру» де  ген   -
 нің мағынасын қалай түсінесіңдер?

2. Мәтінде «көлеңкеде қалу» деген сөз қандай мағынада 
ай тылған?

3. Автор ойы мен келісесіңдер ме? Өз тараптарың нан қан  дай 
пі кір қосар едіңдер?

5. Тіл тазалығына қайшы сөздер мен тіркестер ді түзетіп жазып, 
ті зім ді өздерің жалғастырыңдар.

Үлкен рақмет, құрметті халықтар, әскерлер жиылсын, 
аға   йындар арасында, аспазшы мамандығы, жанұямыз үлкен, 
сот кама хабарлас, мен бару керекпін. 

6. Ғылыми-көпшілік стильге сай тілдік құралдарды қол да нып, өз -
де рің қалаған кәсіпте же тіс тік ке же ту жол да рын көр се тің дер.

7. Тілдік құралдарды орынды қолданып, бір қазақстандық іскер аза-
мат  тан сұхбат алың дар. Іс кер лік, бі лік ті лік ту ра лы ма қал- мә тел-
дерді қатыс ты рың дар.АР
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§5. Қа зақ стан эко но ми ка сы

1. Сұ рақ тар ды тал қы лаң дар.

1. «Жар лы ха лық ты бай қыл дым, аз ха лық ты көп қыл дым» 
(«Күл те гін» ес ке рт кі шін де гі сөз) де ген на қыл ды қа лай 
тү сі не сің дер?

2. Қан дай эко но ми ка лық тер мин дер ді бі ле сің дер?

2. Мә тін ді оқып, та қы рып қой ың дар. 4-тапсырмада өздерің құ рас  ты-
ра тын әңгімемен са лыс   тырыңдар.

Оқы лым мә ті ні Өзім құ ра ған мә тін 
Мә тін дер дің сти лі 

Мә тін дер дің та қы ры бы

Мақ сат ты ауди то рия сы

Мә тін дер дің құ ры лы мы, жанры

«Эко но ми ка» де ген ұғым – қа ра пай ым ұғым. Оны мен 
осы қо ғам да өмір сү ріп жат қан әр жан күн сай ын кез де се ді. 
Әр от ба сы ның өз эко но ми ка сы бо ла ды. Жа ңа үй лен ген жас 
жұ бай лар эко но ми ка ны жақ сы бі луі ке рек: от ба сы ның ба -
қы  ты мен игілігі үшін эко но ми ка лық сау ат ты бол ға н дұ рыс. 
Хал қы мыз ежел ден-ақ өз ұр па ғы на жақ сы тәр бие бе ре біл -
ген. «Үйле ну оңай, – үй бо лу қи ын!», – деп ескерткен. «Үй 
бо лу» де ген – жас жұ бай лар дың жақ сы өмір сү руі; ата-ана, 
аға  йын-ту ыс, жолдас-жо ра ла ры мен ада ми қа рым-қа ты нас та 
бо луы; өз ша ңы ра ғын да қо нақ кү те білуі; ба ла лы-ша ға лы 
бо лып, олар ды дұ рыс тәр бие леп, асы рай алуы. Үл кен кі сі лер 
жас үй лен ген ба ла ла ры на: «Тар та же сең – тай қа ла ды, қоя 
же сең – қой қа ла ды, қой май же сең – нең қа ла ды?» – деп, 
қа на ғат ету ге, тап қан-таян ға нын бір-ақ күн де тау ыс пай, 
үнем деу ге тәр бие лей ді.

Олай болса, қазақ отбасындағы экономикалық тәрбие нің 
мәні балаға жасынан еңбекті бағалауға, уақытты ұтымды пай-
далануға, үнемшілдікке, ұқыптылыққа, қаражатқа дұ рыс 
көзқарас қалыптастыруға, табысты да таза еңбекпен жасауға 
үйрету болған деуге толық негіз бар.АР
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3. Үлгі бойынша сыныптасыңның осы мектепте оқитыны туралы 
анық тама жа зың дар.

АН Қ ТАМА 
5	ақ	пан	2019	жыл
Осы	анық	та	ма	оқу	шы	Мұ	ра	то	ва	Ба	қыт	қа	бе	ріл	ді.
Мұ	ра	то	ва	 Ба	қыт	 шын	 мә	нін	де	 105	 жал	пы	 бі	лім	 бе	ре	тін	 мек

теп	тің	10	«А»	сы	ны	бын	да	оқи	ды.
Анық	та	ма	қа	ла	лық	кі	тап	ха	на	ға	тап	сы	ру	үшін	бе	ріл	ді.
Анық	та	ма	10	күн	ге	жа	рам	ды.
Мөр	ор	ны
Мек	теп	ди	рек	то	ры	(қо	лы)		 	 	 К.Нұр	ке	нов	

4. Су рет тер ді пай да ла на оты рып, әң гі ме құ рас ты рың дар. Түп нұс-
қа мен (Ы.Ал тын са рин «Бір уыс мақ та») са лыс ты рып, ой қо ры тын-
ды сын жа саң дар.

5. Ма қал дар дың маз мұ нын аша тын жағ даят ой лас ты рып, диа лог 
құ  рас  ты рың дар. Сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен қол да-
ныңдар.

• Тас құ мы ра там шы дан то ла ды.
• Тең ге ти ын нан өсер,
 Жыл қы құ лын нан өсер.

6. Эко но ми ка лық тер мин дер ді қа тыс ты рып, Қа зақ стан эко но ми ка-
сы ның же тіс тік те рі мен кем ші лік те рі ту ра лы ма қа ла жа зың дар.
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§6. Ұлт тық ва лю та

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, ой ла рың мен бө лі сің дер.

1. Суреттермен танысыңдар. Ұлт тық ва лю та мыздың ди зай-
ны на кө ңіл де рің то ла ма? Өз де рің қан дай ұсы ныс ай тар 
едің дер?

2. Бо ла шақ та ғы Қа зақ стан ның ұлт тық ва лю та сы ның эс ки-
 зін қа лай елес тете сің дер?

2. Мә тін ді 2 дәй ек сөз бен қо ры тып, «Қосжаз ба күн де лі гін» тол ты-
рың дар. Жұп та тал қы лаң дар.

 Дәй ек сөз (ци та та) Тү сін дір ме (ком мен та рий)

Мем ле кет тің бас ты бел гі сі – өз ва лю та сы ның бо луы. Ұлт-
тық ва лю та дай ын дау үл кен ең бек ті қа жет ете ді. Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның ва лю та сы 1993 жы лы 15 қа ра ша кү ні ақ ша 
ай на лы мы на ен гі зіл ді. Тең ге нің ең ал ғаш қы ди зай ны қа лам, 
каль ка (жұқа қағаз) жә не тушь ар қы лы са лын ды. Кей ін 
тең ге нің бі рін ші топ та ма сы Лон дон ның «Harrison & Sons» 
фаб ри ка сын да ба сы лып шы ға рыл ды. Оны ел ге жет кі зу үшін 
та сы мал дау шы лар 18 әуе са па рын жа са ған. Қа зақ стан да 
ақ ша ба сып шы ға ра тын өз фаб ри ка мыз 1995 жы лы ашыл ды. 
Со ның ар қа сын да Қа зақ стан атау лы ме ре ке лерге орай ерекше 
банк нот тар шы ға ру ға мүм кін дік ал ды. Тең ге банк но ты қа та-
ры нан үш рет: 2011, 2012 жә не 2013 жыл да ры дү ние жү зін-
де гі ең үз дік қа ғаз ақ ша ре тін де та ныл ды.АР
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3. Ы.Ал тын са рин нің «Әке мен ба ла» әң гі ме сін (10. mp3) аудио жаз-
ба дан тың дап, сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.  Мақсатты ауди то рия ға 
арналған тілдік оралымдарды талдаңдар.

1. «Аз ға қа на ғат ет пеу» де ген ді қа лай тү сі ну ге бо ла ды? 
2. Әңгіменің қандай тәрбиелік мәні бар?

4. Мәтін құрылымын сақтай отырып, ұлттық валютамыз – теңге 
ту ра лы өз ойларыңды «Кубизм» әдісімен жазыңдар. 

• Су рет те. Ұлт тық ва лю та мыз – тең ге. 
• Са лыс тыр. Бас қа ел дер дің ва лю та ла ры нан ай ыр ма сы мен 

ұқ сас ты ғы.
• Бол жа. 50 жыл дан кей ін гі Қа зақ стан ва лю та сы. 
• Тал да. Тең ге нің қа та ры нан 3 рет дү ни жү зін де үз дік ақ ша 

ре тін де та ны лу се бе бі.
• Жа рия ла. Өз ақ ша мыз дың бо луы – еге мен ді гі міз дің бас ты 

ны ша ны. 
• Қо ры тын ды ла. «Тең ге – ти ын нан, ын ты мақ – ұй ым нан» 

деп не се беп ті ай ты ла ды?

5. Ақшаның адам өмірінде атқаратын рөлі, күнделікті жұм са ла тын 
ор ны туралы сұх бат құ рың дар.

6. Мына үлгі бойынша қолхат жазыңдар.

ҚОЛ АТ
Мен,	 10	 «А»	 сы	нып	 оқу	шы	сы	Ма	на	по	ва	Жұл	дыз,	 мек	теп	тің	 оқу	

за	лы	нан	уа	қыт	ша	пай	да	ла	ну	үшін	«Қа	зақ	стан»	 н	цик	ло	пе	дия	сын	(ба
ға	сы	 2000	 тең	ге)	 ал	дым.	 Кі	тап	ты	 бір	 ап	та	да	 қай	та	рып	 бе	ре	мін	 деп	
мін	дет	те	не	мін.	Же	ке	куә	лі	гім	нің	 ...	

15	қаң	тар	2019	жыл	 	 (қо	лы)	

7. Тағы қандай елдердің валюталарын білесіңдер? Қосымша ре сурс-
тар дан ізденіп, әр елдің валюталарын салыстырыңдар.

8. Бо ла шақ Қа зақ стан мен қа зір гі Қа зақ стан ның бей не сі нің ұлт тық 
мо де лін (кел бе тін) са лыс ты рып, си пат та ма мә тін жа зың дар.АР
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§7. Отан дық өнім

1. «Жұп тас. Ой лан. Бө ліс» тә сі лі мен сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Отан дық тау ар де ген ұғым ды 
қа лай тү сі не сің дер?

2. Отан шыл дық се зім нің отан   дық 
тау ар ға қан дай қа ты сы бар?

3. Суреттегідей белгімен қан  дай 
тауар шы  ға  рар едіңдер?

4. Са па лы тау ар мем ле ке ті міз ге 
бе дел әке ле ме?

2. Мә тін құ ры лы мын тү сі ніп оқың дар.  Көп ші лік ке арнал ған ма қа-
ла ның құ ры  лымы мен рәсімделуін, жанр лық ерек шеліктерін 
талдаңдар.

Тау ар дың екі қа сие ті бар: тұ ты на мыз, ай ыр бас тай мыз. 
Тау ар дың тұ ты ну құ ны мен ай ыр бас құ ны бо ла ды.

Тау ар та ну – тау ар дың тұ ты ну құ нын, са па сын зерт тейт ін 
пән. Өн ді ріс про це сін қай та дан бас тау үшін тау ар ды ақ ша ға 
ай нал ды ру қа жет. Сау да ның тү рі не қа рай бөл шек жә не кө -
тер ме сау да ай на лым да ры бо ла ды.

Егер тау арың са па лы бол са, сен ұлт тың жа ла уы на ай на-
ла сың. Әр ұлт тық мем ле кет өз аумағының ішін де өз өкі лі нің 
ісін жо ға ры қоя ды, оның тау арын ше тел дік бұй ым дар дың 
ығыс ты рып ке туі нен қор ғай ды.

Отан дық өн ді ру ші нің тау арын әлем дік дең гей де тек сол 
өзі нің хал қы ға на құт қа ра ала ды: не міс тер өз «Мер се де сін» 
ға на мі не ді, корейлер «Голдстар ға» ға шық, жа пон дар үшін 
«Той ота» – ұлт тық на мыс тың сим во лы.

Қандай да бір елдің халықаралық саудамен айналысуына 
экономикалық әлеуеті және сол елдің табиғат ресурстары 
әсер ететінін білесіңдер. Геосаяси жағдайына байланысты 
Қа зақ  стан   ның сыртқы экономикалық байланыстарға, соның 
ішінде халықаралық сауданы жүргізуге мүмкіндігі зор. 

Қа зақ стан экс порт қа мұ най, қа ра ме тал дар, та зар тыл ған 
мыс, би дай, фер ро қо рыт па ла рын шы ға ра ды. Атап айтсақ, 
еліміз экс порт қа 850 түрлі тау ар шы ға ра ды. Олар дың 160-ы АР
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бо йын  ша Қа зақ стан үз дік 50 экс порт тау шы ел дер дің қа та-
ры на кі ре ді. Оның ішін де са ры фос фор экс пор ты 40%-ды, 
уран на ры ғы 46%-ды құ рай ды, ал ұн экс пор ты бо йын ша 
2-орын ды иеленеді.

3. Мә тін бой ын ша берілген тапсырмаларды орындап, шағын мәтін 
жа зың дар. Бір-біріңнің жазба жұмыстарыңа логикалық және 
стиль  дік түзетулер енгізіп, редакциялаңдар.

1. Мә тін де гі ма ңыз ды 3 ақ па рат ты анықтау.
2. Мә тіндегі басты проб ле маны немесе негізгі ойды табу.

4. Бе ріл ген сөз дер ді қа тыс ты рып, бір тауарды пайдалану дың нұс қау-
лығын жазың дар.

Тау ар, тау ар өн ді рі сі, тау ар бел гі сі, тау ар сапасы, та  уар ды 
пайдалану ережесі, қауіпсіздік кепілдігі, төлем кепілдігі.

5. Екі топ қа бө лі ніп, жағ даят тық тап сыр ма ны орын даң дар.

І топ – кә сіп кер лер;
ІІ топ – тұ ты ну шы лар.
Кә сіп кер лер өз тау арын жар на ма лай ды, тұ ты ну шы лар 

таң дап, са тып ала ды. Тұ ты ну шы лар тау ар ды са па сы на қа рай 
ба ға лау дың кри те рий ле рін ұсы на ды.

6. Берілген жағдаят бойынша өз әрекеттеріңді баяндап, ша ғын сю -
жет  тік мә тін құ рас ты рың дар. Ғылыми-көпшілік стильдің тіл дік 
құ рал дарын орнымен пайдаланыңдар.

Сіз отан дық өнім ді пай да ла на сыз. Жа қын да сіз отан дық 
кә сі по рын шы ғар ған то ңа зыт қыш ты са тып ал ды ңыз. То ңа-
зыт қыш тың зау ыт тық ке піл ді гі – 1 жыл. Дү кен нен са тып ал  -
ған да 14 күн ішін де ақау шық қан жоқ, алай да 3 ай дан ке   йін 
то ңа зыт қыш бұ зы лып қал ды. Сіз те гін жөн де ту үшін дү кен   ге 
ха бар ла са сыз, олар ма ман ды жі бе ре ді. Ма ман ақау зау ыт ті кі 
емес еке нін ай та ды. Сіз оған көн бей сіз...
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§8. Жа һан да ну жә не ақ па рат тық  
 тех но ло гия

1. Тө мен де гі су рет тер бой ын ша бү гін гі са бақ тың та қы ры бы на бол-
жам жа сап, тұр мыс тық тех ни ка түр ле рі не са лыс тыр ма лы тал дау 
жа саң дар.

2. Үш топ қа бө лі ніп, үш мә тін ді оқың дар. Топ ішін де рөл де рің ді бел-
гі леп, мә тін нің маз мұ нын тал даң дар.

 Бел гі леу ші Мә тін нің жал пы та қы ры бы мен идея сын анық-
тай ды. Мә тін нің ма ңыз ды әрі ұтым ды де ген 
бө лі гін таң дап алып, сы нып пен бө лі се ді. 

 Тал қы лау шы Мә тін нің не гіз гі ойы бой ын ша топ тал қы лай тын 
3 не 4 сұ рақ құ рас ты ра ды. 

 Бай ла ныс ты ру шы Мә тін мен шы найы өмір ара сын да ғы бай ла ныс-
ты анық тай ды, мы сал кел ті ре ді.

Қо ры тын ды лау шы Мә тін нің маз мұ нын қо ры тын ды лай ды, ма ңыз-
ды тұс та рын атап өте ді. 

Су рет теу ші Мә тін ге қа тыс ты нақ ты не ме се абст рак ті лі су рет 
са ла ды. Топ тар су рет те рі ар қы лы мә тін маз мұ-
нын аша ды. 

Те ле ди дар
Те ле ди дар адам зат тың күн де лік ті өмі рі нің бір бө лі гі не 

ай нал ды. «Televisorium» ла тын ті лі нен ау дар ған да «алыс тан 
кө ру ші» де ген ді біл ді ре ді. Те ле ди дар пай да бол ған ша қан-
ша ма фи зик ға лым дар ең бек те ніп, із ден ді. 1884 жы лы не міс 
өнер тап қы шы Пауль Нип ков те ле ди дар дың ме ха ни ка лық 
спи раль тек тес тү рін ой лап тап ты. Ара да 14 жыл өт кен де АР
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ка тод ты сәу ле лі тү тік ше ні шы ғар ды. Тү тік ше лам па лы те ле-
ди дар дың пай да бо лу ына сеп ті гін ти гіз ді. Оны ой лап тап қан 
Джо на тан Цен нек пен Фер ди нанд Браун бо ла тын.

Те ле ди дар дың шы ғуы на АҚШ 
пен Шот лан дия ның үле сі зор. 
1925 жы лы шот лан дтық ин же нер 
Джон Лод жи Бай рд өз құ рыл ғы сы-
нан адам ның бей не сін көр сет ті. Үш 
метр қа шық тық тан бей не ні кө ру 
ол кез де сен са ция бо ла тын. АҚШ 
әлем ге ең ал ғаш қы те ле ди дар лар-
ды шы  ға ра бас тай ды. Ал ғаш қы те-
ле  ха бар лар АҚШ-та 1927 жы лы, 
Ұлы б ри та ния да 1928 жы лы, Гер ма ния да 1929 жы лы пай да 
бол ды. КСРО-да «Б-2» мар ка лы те ле ди дар 1932 жы лы Ле нин-
град та «Ко мин терн» зау ытын да жа сал ды. Тұ рақ ты ха бар лар 
1939 жы лы бе рі ле бас та ды. 1954 жы лы ал ғаш қы түр лі түс ті 
те ле ди дар лар пай да бол ды. Пульт 1975 жы лы ой лап та был са, 
плаз ма лық те ле ди дар 1977 жы лы пай да бол ды.

Ұялы те ле он
Күн де лік ті пай да ла на тын ұялы 

те ле фон ның та ри хын кө бі міз бі ле 
бер мей міз. 

Қа зір гі за ма науи ұялы те ле фон-
дар дың пай да бо лу ына ав то кө лік-
тің іші не ор на тыл ған ра ди оте ле фон 
түрт кі бол ды. Құ рыл ғы лар дың өл -
ше  мі мен сал ма ғы тым үл кен, ша ма-
мен 15 килограмм еді. Құ рыл ғы ның 
ау ыр лы ғы на қа ра мас тан, олар ға де ген сұ ра ныс күн нен-күн ге 
өсіп отыр ған. «Motorola» ком па ния сы ның қыз мет ке рі, өнер-
тап қыш Мар тин Ку пер бұл құ рыл ғы ның сал ма ғы мен өл ше-
мін тө мен де ту идея сын ал ға тар тып, адам ба ла сы ның те ле-
фон ды өзі мен бір ге алып жү ру идея сын жү зе ге асы ра бас та-
ды. Ком па ния ның бас қа да ин же нер ле рі құ рыл ғы ны же тіл ді-
ру мен ай на лы  сып, бі раз тер төк кен. Ку пер дің идея сын жү зе-
ге асы ру үшін 15 жыл мен 90 мил лион дол лар қа ра жат кет ті.

Ал ғаш қы ұялы те ле фо н ның сал ма ғы 1,15 ки ло  грамм, өл -
ше м і 22,5х12,5х3,75 сантиметр еді. Ак ку му ля тор дың АР
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сый ым ды лы ғы жар ты са ғат сөй ле су ге жет се, қу ат тауға 
10 са ғат уақыт кете тін. 1983 жыл ға дей ін осын дай бай ла  ныс 
құ ра лы ның 5 да на сы шы ға рыл са, кей ін осы үл гі нің же тіл ді-
ріл ген нұс қа сы шық ты. Сал ма ғы 850 грамм бол ған жаңа 
те ле фон 3995 дол лар ға ба ға лан ған еді. Бір жыл дың ішін де 
осын дай құ рал дар дың 12 мың да на сы са тыл ған.

Ком п ю тер
Ком пью тер сө зі нің анық та ма сы 

ал ғаш рет 1897 жы лы ағыл шын дық 
Окс форд сөз ді гін де пай да бо лып ты. 
«Ком пью тер» сө зі ағыл шын ті лі нен 
ау дар ған да «есеп теу», «есеп те гіш» 
ма ғы на сын біл ді ре ді. Есеп теу іш 
тех  ни ка лар дың қар қын ды да муы 
XІX ға сыр дан бас тал ды. Ав то ры 
Чарлз Бэб бидж бо ла тын. Оны қа -
зір гі ком пью тер дің ата сы деп те 
атай  ды. Ал Бэб бидж мә ши несі не бағ дар ла ма жаз ған ға лым 
Ада Лав лейс ал ғаш қы програм ма лаушы бо лып есептеледі. 
Бі рін ші элект рон ды-есеп теу іш «ЕМАС» мә ши не сі 1946 жы лы 
Пен силь ва ния уни вер си те тін де жа сал ды. Оны құ рас ты ру-
шы лар – Джон Моуч ли мен Джон Эк керт.

Ал ғаш қы элект рон дық есеп теу іш мә ши не лер дің сал ма ғы 
тон на бо ла тын жә не бір не ше бөл ме ні алып тұ ра тын. Қым бат-
ты ғы сон ша – мұн дай мә ши не лер ді ел үкі мет те рі мен үл кен 
зерт теу ұй ым да ры ға на пай да ла на ала тын.

Дер бес ком пью тер лер жай ына кел сек, 1990 жыл дан бас-
тап «Apple Corporation» фир ма сы ның «Macintosh» мар ка лы 
ком пьюте рі көп ші лік ке та ны ла бас та ды.

  	Рес	ми	іс	ке	ри	стиль	ге	мә	жі	ліс	хат,	хат	та	ма,	ке	лі	сім	шарт,	заң	ере	же
ле	рі,	өкі	мет	қау	лы	ла	ры,	ха	лы	қа	ра	лық	шарт,	бұй	рық,	ха	бар	ла	ма	хат,	
ең	бек	ке	лі	сі	мі,	та	ла	па	рыз,	жол	дау,	мә	лім	де	ме,	конт	ракт,	акт,	қыз	мет	тік	
хат	жа	та	ды.

Қыз мет тік хат –	қан	дай	да	бір	жұ	мыс	тың	орын	да	луы	ту	ра	лы	бір	
ла	уа	зым	ды	тұл	ға	ның	екін	ші	бір	ла	уа	зым	ды	тұл	ға	ға	жол	да	ған	ха	ты;	
қыз	мет	тік	мә	се	ле	лер	ді	ше	шу	ге	 бір	 бө	лім	ше	ден	 екін	ші	 бө	лім	ше	ге	
жол	да	на	тын	құ	жат.АР
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Те ле он хат	–	же	дел	мә	се	ле	лер	бой	ын	ша	те	ле	фон	ар	қы	лы	бе	ріл
ген	жә	не	қабылдау	шы	жа	зып	ала	тын	құ	жат.	Ол	мә	жі	ліс	тер,	іс	кер	лік	
кез	де	су	лер	ге	бай	ла	ныс	ты	жос	пар	лан	ған	ісәре	кет	тер	де	гі	қан	дай	да	
бір	өз	ге	ріс	тер	ту	ра	лы	же	дел	ха	бар	жі	бе	ру	үшін	пай	да	ла	ны	ла	ды.

ат та ма	–	жи	на	лыс	тар	да,	ке	ңес	тер	де,	кон	фе	рен	ция	лар	да	жә	не	
ал	қа	лық	ор	ган	дар	дың	мә	жі	ліс	те	рін	де	мә	се	ле	ні	тал	қы	лау	мен	ше	шім	
қа	был	дау	дың	ба	ры	сы	ту	ра	лы	мә	лі	мет	бе	ре	тін	құ	жат.

Бұй рық –	қан	дай	да	бір	мін	дет	тер	ді	(өн	ді	ріс	тік	не	ме	се	же	ке	құ	рам	
бой	ын	ша)	ше	шу	үшін	ме	ке	ме	бас	шы	сы	шы	ға	ра	тын	өкім	дік	кұ	жат	тар
дың	бі	рі.

3. Электрондық техника өз дамуында қандай деңгейге жетіп, қан дай 
биік ті бағындыруы мүмкін? Ол ғылыми жаңалықтардың адам өмі-
ріне пай дасы мен зияны қан дай бол мақ? Осы мәселелер туралы өз 
ой ла рың ды ай тың дар. Өз ге нің пі кі рін ба ға лаң дар. Ор тақ ше шім 
шы ға рың дар.

4. Ортақ шешімдеріңді шағын мәтін түрінде жа зың дар. Бір-бірің  нің 
жазба жұмыстарыңды абзац пен бөліктерге бөліп, ақпаратты дұ рыс 
жүйелеп, логикалық және стиль  дік түзетулер енгізіп, ре дак  ция-
лаң дар.

5. Ресми іскери стильдегі құжаттың бір түрін таңдап алып, мәтін 
жазыңдар (ұжым басшысына компьютер сатып алу қажеттігі 
туралы, шұғыл мәжіліс болатындығы туралы т.б.).

6. Ақ па рат тық тех но ло гия лар дың пай да лы жә не зи ян ды жақ та ры 
ту ра лы презентация әзір лең дер.
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БӨ ЛІМ 
БІ ЛІМ. ҒЫ ЛЫМ.  
ИННОВАЦИЯ

ТІЛ ДІК ЖҮЙЕ ЖӘ НЕ НОР МА
Бұл бө лім ді оқып-білу арқылы сендер:
•	 бо	ла	шақ	бі	лім	ді	жас	тар	дың	қо	лын	да	екен	ді	гі	ту	ра	лы;
•	 ғы	лым	мен	ин	но	ва	ция	ның	қо	ғам	да	алар	ор	ны	жай	лы;
•	 өнер	мен	бі	лім	нің	са	бақ	тас	ты	ғы	ту	ра	лы;
•	 көп	тіл	бі	лу	дің	пай	да	сы	жө	нін	де	мағ	лұ	мат	ала	сыңдар;
•	 сөз	дәл	ді	гін	сақ	тау	ды,	бел	гі	лі	бір	та	қы	рып	ая	сын	да	сөз	дер	ді	ірік	теп,	

түр	лен	ді	ріп,	тал	ғам	мен	қол	да	на	бі	лу	ді	үй	ре	не	сің	дер.		

Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін, ең 
алдымен, азаттық пен білім қажет.
     (Ш.Уәлиханов)

Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, 
жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады.
     (А.Құнанбайұлы)

Адам баласы ұшқыр ой, көп ақыл, өткір сезім, 
қайратының арқасында ғылым, білім, өнер та-
уып, өзгеден үстем болып, дүниежүзінің қожасы 
болып отыр.
     (Ж.Аймауытұлы)АР
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§1. Бі лім кө зі – кі тап та

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып, кі тап тың адам өмі рін де гі ат қа-
ра тын рө лі ту ра лы ой бө лі сің дер.

1. Кі тап ты қан ша лық ты жиі оқи сың дар? Соң ғы оқы ған 
кі тап та рың ту ра лы әң гі ме лең дер.

2. Қа зір гі қо ғам да кі тап тың ор нын не ал мас ты ра ала ды?

2. Екі мә тін ді са лыс ты рып, құрылымы, рә сім делуі жә не жанр лық 
ерек шеліктерін анық таң дар.

Кі тап ха на – ға жай ып тар ме ке ні
Кі тап ха на лар та ри хы өте кө не дәу ір ден бас тала ды. Кі тап-

хана лар кө ле мі не, ор на ла суы на, қыз мет көр се ту ая сы на қа  рай 
түр лі ше бо ла ды. Мә се лен, үн діс тан дық 9 жа сар Мускан Ари ха 
Бхо пал қа ла сынан ша ғын кі тап ха на аш ты. Жа қын маң да ғы 
ке дей ау дан дар да тұ ратын ба ла лар кез кел ген уа қыт та ке ліп, 
кі тап тар ды қа рап, таң дауы на, үйі не оқу ға алып ке туі не бо ла-
ды. Әзір ге кі тап ха на да 119 ға на кі тап бар.

Әдет те гі ғи ма рат та ор на лас қан кі тап ха на лар өте көп. 
Бі рақ өт кен ға сыр да жыл жы ма лы кі тап ха на лар да бол ған. 
Жыл жы ма лы кі тап ха на, не гі зі нен, кә дім гі ав то бус се кіл ді 
кө лік ішін де ор на ла са ды. Кі тап ха на сы жоқ ел ді ме кен дер ге 
ке ліп тоқ тай ды. Кі тап ты са ғы на то сып жүр ген оқыр ман дар 
ке рек кі та бын сол жер ден та ба тын бол ған.

АҚШ-та жыл жы ма лы кі тап ха на 1905 жы лы Мэ  ри ленд 
шта тын да пай да бол ды. Ал Гер ма ния да дәл осын дай жыл жы-
ма лы кі тап ха на 1920 жыл да ры Мюн хен қа ла сын да жұ мыс 
жа сай бас та ды. 1926 жы лы не міс тің Вормс қа ла сын да да ав то-
бус-кі тап ха на шық ты. Мәс кеу де де осы се кіл ді кі тап ха на бол-
ған. Мы на мә тін со ның дә ле лі: «Күн сай ын Фрун зе атын да ғы 
Қы зыл әс кер үйі нен ав то бус-кі тап ха на жү ре ді. Бұл – оқыр ман-
дар мен, мәс кеу лік ко ман дир лер жә не олар дың от ба сы ла ры-
 мен ты ғыз қа рым-қа ты нас ор на ту мақ са тын да ой лап та был  ған 
жақ сы әдіс. Кі тап ха на да 1000-ға жу ық көп том дық тар бар. Ол 
700 оқыр ман ға қыз мет көр се те ала ды». Кі тап құ мар адам  дар 
үшін мұн дай жыл жы ма лы кі тап ха на лар өте ти ім ді бол ды.

(Дайындаған Ж.Жұмағұлов)АР
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Оты рар кі тап ха на сы
«Алек санд рия кі тап ха на сы өр тен ген 391 жыл дан 

1220 жыл ға дей ін 830 жыл бойы Оты рар кі тап ха на сы әлем-
де гі ең үз дік кі тап ха на бол ған», – деп қо ры тын ды лай ды про-
фес  сор Ерен ғай ып Ома ров. Бұл кі тап ха на да жүз де ген жыл 
бойы қан ша ма ға лым ең бек ет ті. Бү кіл әлем мойын да ған Әбу 
На сыр әл-Фа ра би осы кі тап ха на дан бі лім ал ған. Оты рар да 
оған бі лім үй рет кен мықты ға лым дар дың бол ға ны анық. Өкі-
ніш ке қа рай, даңқ ты ба ба ла ры мыз дың ғы лым, бі лім, өнер-
де гі же тіс тік те рі нің ал тын қо ры сақ тал ған осы кі тап ха на ның 
тү гі қал май жойы лып ке тіп ті.

Ол за ман да кі тап тың өте қым бат тұ ра ты нын ес кер сек, бұл 
кі тап ха на ны жи нау ға мол қар жы кет ке ні анық. Кі тап тар ды 
са тып алу, жи нақ тау дан бас қа осы кі тап тар ды сақ тай тын 
үл кен кі тап ха на ғи ма ра тын са лу жә не он да жұ мыс іс тей тін 
ға лым дар ды қар жы ланды ру қа ла бюд же ті не оңай ға түс пе  се 
ке рек. Бұн дай шы ғын ды кі ші гі рім қа ла лар дың кө те ре ал ма-
 сы бел гі лі. Осын дай үл кен кі тап хана ны IX ға сыр да әлем нің 
жар ты бө лі гі нен бай лық тоқ тау сыз құйы лып жат қан Бағ дат 
ха лиф те рі жи нақ та ған. Ха лиф әл-Ма мун Бағ дат қа ла сын да 
«Да на лық үйі» ат ты ға лым дар үй ін ашып, дү ние нің түк пір-
түк пі рі нен ға лым дар ша қы рып, кі тап ха на қо рын әзір  ле ген. 
«Да на лық үй ін де» Ор та Азия лық ма те ма тик әл-Хо рез ми бас-
шы лық жа са ды. Әбу На сыр әл-Фа ра би де Бағ дат ха ли фі нің 
ша қыр туы мен Бағ дат қа бар ған. Сол кез де гі Бағ дат ха ли фі нің 
уә зір ле рі Фа раб қа ла сы нан шық қан екен де ген де рек бар. 
Ха лиф ке ақыл қо са тын уә зір лер дің тек бі лім ді, қа бі лет ті 
адам   дар дан жи на ла ты нын ес кер сек, Фа раб қа ла сы ның ол 
за ман да ғы лым-бі лім, мә де ние ті өте жо ға ры қа ла бол ға ны 
айт па са да тү сі нік ті.

(Б.Бейсенбай)

3. «Сыр сан дық та ғы» ма қал дар дың жал ға сын та бың дар.

1.  Шәр кі тап ты оқы саң, ... .
2. Оқу – бі лім бұ ла ғы, ... .
3. Күш – бі лім де, ... .
4. Бі лек ті бір ді жы ғар, ... .
5. Бі лім із де ген өсер, ... .АР
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 Сөз дәл ді гі
Сөз	дәл	ді	гі	де	ге	ні	міз	–	сөз	дер	ді	тіл	де	гі	ма	ғы	на	сы	на	лай	ық	қол	да	ну.	

Сөз	–	бел	гі	лі	бір	зат	пен	құ	бы	лыс	тың	атауы.	Кей	де	адам	дар	сөз	ді	біл
ген	мен,	оның	қан	дай	зат	ты,	құ	бы	лыс	ты	бел	гі	лей	ті	нін	біл	меу	ден	қа	те	
қол	да	нып	жа	та	ды.	Мы	са	лы:	бұ зау деу	дің	ор	ны	на	си ыр дың ба ла сы, 
жыл қы ны тұ са ды	деу	дің	ор	ны	на	жыл қы ның ая ғы на ар қан ора ды т.б.

Сөз	дәл	ді	гі	не	 қойы	лар	 талап	тың	бі	рі	 –	ло	ги	ка	лық	дәл	дік.	Сөз	ді	
тіл	де	гі	ма	ғы	на	сы	на	сай	қол	да	ну	мен	бір	ге	сөз	де	ло	ги	ка	лық	кай	шы
лық	тың	бол	мау	ын	да	ес	ке	ріп	 оты	ру	шарт.	Мы	са	лы: Бір сәт те ақ 
жау ын құй ып өт ті. Ақ жау ын	–	бір	қа	лып	та	то	лас	сыз	ұзақ	жа	уа	тын	
жаң	быр	дың	атауы,	ол	бір	сәт	те	жау	май	ды.

Сөз	дәл	ді	гі	–	әде	би	тіл	стиль	де	рі	нің	(көр	кем	әде	би	ет,	пуб	ли	цис	ти	ка,	
ғы	лы	ми,	рес	ми	стиль)	бә	рі	не	бір	дей	қа	жет	ті	са	па.	Бір	стиль	де	нор
ма	боп	есеп	те	ле	тін	қо	лда	ныс	тар	екін	ші	бір	стиль	де	нор	ма	ға	қай	шы	
бо	луы	мүм	кін.	Мы	са	лы:	оқу ды қы зыл дип лом мен бі тір ді, бес ал ды, 
ем ти хан нан құ лап қал ды	тә	різ	ді		тір	кес	тер	рес	ми	тіл	сти	лі	не	сай	емес,	
бі	рақ	сөй	леу	ті	лі	үшін	қа	лып	ты	жағ	дай	бо	лып	са	на	ла	ды.

Ауызекі	сөй	леу	де	за ман, ке зең, дәу ір	тә	різ	ді	сөз	дер		си	но	ним	ре	тін
де	жұм	са	ла	бер	се,	ғы	лы	ми,	рес	ми	стиль	де	әр	қай	сы	сы	ның	са	ра	лан	ған	
ма	ғы	на	сы	бар,	бі	рінбі	рі	ау	ыс	ты	ра	ал	май	ды.	

4. Сөз дәлдігі не қой ыла тын талап тар ды санамалап көр се тіңдер.

5. «Кі тап оқу мә де ние тін ба ла кез ден қа лып тас ты рай ық» (11. mp3) 
аудиомә ті нін тың дап, ті рек сөз дер ді та бың дар. Мәтінде көтеріл ген 
мәселеге өз көзқарастарыңды білдіретін сұрақтар құрасты рың дар.

6. Жазылым тапсырмаларын орындаңдар.
1. Оқылым және тыңдалым мәтіндері бойынша негізгі ақ па  рат ты 

түртіп жазыңдар (конспектілеңдер).
2. Көркемдегіш құралдарды пайдаланып, кітаптың пай дасы тура-

лы өлең, хат не шығарма жазыңдар.

Әлем де гі ең кө не кі тап – Присс па пи ру сы. Біз дің за ма ны-
мыз ға дей ін гі 3350 жы лы жа рық қа шық қан. Фи ва қа ла сын-
да ғы пи ра ми далар дың бі рі нен та был ған бұл кі тап тың сы ры 
ашыл ма ған.

7. Сы нып та кі тап оқу шы лар са нын қа лай арт ты ру ға бо ла ды? Бір қы  -
зық ты кітапқа жар на ма әзір лең дер.АР
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§2. Бі лім бе ру – қо ғам дық құ бы лыс

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып, өз де рің бі ле тін мә лі мет тер мен 
бө лі сің дер.

1. Қа зақ да ла сын да ал ғаш қы әлем дік ғы лым ды оқы та тын 
мек теп тер қай жер лер де ашыл ды?

2. Бұл мек теп тер ді қа зір гі мек теп тер мен са лыс ты ру ға 
бо ла ма?

3. Қа зақ тан шық қан қан дай пе да гог тер ді бі ле сің дер?

2. Мә тін ді оқың дар. Үш топ қа бө лі ніп, берілген тап сыр ма лар ды 
орын  даң дар.
1-топ. Мә тін ді бір не ше ма ғы на лық бө лік тер ге бө ліңдер және әр бө-
лік ке атау бе рің дер. 
2-топ. Негізгі ойды анықтап, көтерілген мәселеге баға беріңдер.
3-топ. «Ку бизм» әді сін пай да ла на оты рып, кес те ні тол ты рың дар.

Кім? Қа шан? Қа лай?
Не Қай да? Не се беп ті?

Бі лім ге жол аш қан Жәң гір хан
Ел бас қа ру да бі лім нің, мә де ни-

ет тің қа жет ті лі гін тү сін   ген Жәң гір 
хан қа зақ же рін де еуро па лық үл гі-
де гі мек теп ашу ды жос парлай ды. 
1831 жы лы Орын бор ге не рал-гу бер-
на то ры Эс сен ге хат жолдап, мек теп 
үй ін са лу ға кө мек те суін сұ рай ды. 
Жәң гір хан Орын бор ұлық та ры на 
жол да ған құ жат та рын да қа зақ ба ла-
ла рын Ре сей де гі жо ға ры жә не ор та 
оқу орын да ры на қа был дау жө нін де 
мә се ле қой ған. Ал олар ға тү су үшін 
әлем дік ғы лым дар ды үй ре те тін мек-
теп сіз болмай тын еді.

1841 жы лы 6 жел тоқ сан да хан ор да сын да Жәң гір өз қа-
ра жа ты на қа зақ ба ла ла ры үшін учи ли ще аш ты. Ол «Жәң-
гір учи ли ще сі» деп атал ған. Хан осы учи ли ще үшін ар найы АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



106

үй сал ды рып, оған оқы ту шы лар ды өзі таң дап, та  ға  й ын да ды 
жә не ке те тін шы ғын ды өз қа зы на сы нан тө леп отыр ды. Учи-
ли ще нің ал ғаш қы мең ге ру ші сі бо лып осы Ор да да мал дә рі-
ге рі бо лып жұ мыс іс те ген Конс тан тин Пет ро вич Оль де коп 
та ға йын  дал ды. Оль де коп шә кі рт тер дің са бақ үл ге рі мі жур-
на лын жы лы на үш рет хан ға көр се тіп оты ра тын бол ған. Бі-
рін ші жы лы мек теп ке 25 оқу шы қа был дан ды: оның жете-
уі мек теп жа нын да ғы жа тақ ха на да жатып оқыса, он сегізі 
үй ден ке ліп оқыған, ең ере се гі 22 жас та, ал кі ші сі 9 жас та  
болды.

Мек теп тің бір ерек ше лі гі – ол ашыл ған күн нен бас тап 
бір сәт те жа бы лып көр ген емес. Жыл дан жыл ға ұл ғай ып, 
көр кей іп, да ми түс ті. Сөйт іп, Бө кей ор да сын да ашыл ған мек-
теп тің ық па лы мен та ғы да же ті мек теп ашы лып, ал ғаш қы 
мек теп ор та лық мек теп ке ай на ла ды. Осы ор та лық мек теп 
ар қы лы бү кіл Бө кей ор да сын да ғы бі лім жүй есі, оқу бағ дар  -
лама ла ры рет те ліп, қа да ға ла нып отыр ды.

Жәң гір бас тау ыш бі лім бе ру мен шек те ліп қой май, қа зақ 
ба ла ла рын жо ға ры оқу орын да ры на жі бе ру, олар ды ел бас-
қа ру ға үй ре ту ба ғы тын да да көп ең бек сі ңір ді. Хан ның 
ма ман кадр лар жә не мұ ға лім дер да яр лау сая са ты мем ле-
кет тік дең гей де жү зе ге асып, мек теп тү лек те рі Ре сей дің 
әр  түр лі ар нау лы ор та жә не жо ға ры оқу орын дар да оқуын 
жал ғас ты ру мүм кін ді гін ал ды. Ең бе дел ді оқу ор ны бо лып 
са на ла тын Неп люев ка дет кор пу сын бі тір ген 37 тү лек тің 8-і 
Бө кей ор да сы ның қа зақ жі гіт те рі бо ла тын. Со ны мен бір ге 
қа зақ жас та ры Орын бор әс ке ри учи ли ще сін де, Орын бор 
ка дет кор пу сын да, Қа зан уни вер си те тін де, Санкт-Пе тер бург 
ка дет кор пу сын да жә не т.б. оқу орын да рын да ма ман дық 
алып, әр түр лі са ла да ма ңыз ды қыз мет тер ат қар ды. Ал кей-
бір қа зақ ма ман-кадр ла ры Ре сей дің ірі ме ке ме ле рін де қыз-
мет іс те ген. Бұ дан біз Жәң гір хан ның қа зақ жас та ры ның 
за ман ға сай бі лім алып, әр са ла да қыз мет іс теуі не жол аш -
қа  нын кө ре міз.

(Н.Жол ба рыс)

3. Же ке мен шік мек теп тің бас шы сы ре тін де бі лім бе ру дің жа ңа ша 
ба ғы тын ұсы ның дар.
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  Сөз мәде ние ті
Тіл	–	адам	дар	дың	тү	сі	ні	су,	сөй	ле	су	де	гі	бас	ты	құ	ра	лы.	Әр	бір	адам	

дұ	рыс	жә	не	әде	мі	сөй	лей	бі	луі	қа	жет.	Адам	ның	өз	көз	қа	ра	сын,	пі	кі	рін	
көркем	жет	кі	зуі	жә	не	сау	ат	ты	жа	за	бі	лу	і	сөз мә де ние ті деп	атала	ды.	
өз	мә	де	ние	ті –	тіл	дік	нор	ма	лар	ды,	оның	ішін	де	әде	би	тіл	нор	ма	ла

рын	дұ	рыс	сақ	тау	әре	ке	ті,	яғни	а)	сөз	дер	ді	дұ	рыс,	ор	ны	мен	қол	да	ну	
(лек	си	ка	лық);	ә)	дұ	рыс	құ	рас	ты	ру	(син	так	сис	тік);	б)	дұ	рыс	қию	лас	ты	ру	
(мор	фо	ло	гия	лық);	в)	дұ	рыс	ды	быс	тау	(ор	фо пия	лық);	г)	сау	ат	ты	жа	зу	
(ор	фог	ра	фия	лық);	ғ)	тіл	ді	әсер	лі	етіп	жұм	сау	(линг	вос	ти	лис	ти	ка	лық)	
нор	ма	ла	рын	ұс	та	ну,	ор	нық	ты	ру,	же	тіл	ді	ру.	

Сөз мә де ние ті нің не гі зі – тіл дік нор ма
Тіл	дік	 нор	ма	 –	 тіл	де	гі	 бі	різ	ді	лік,	 тіл	ма	те	ри	ал	да	рын	 нор	ма	лау,	

бел	гі	лі	бір	тәр	тіпке,	заң	ды	лық	қа	ба	ғын	ды	ру.	Тіл	дік	нор	ма	тіл	дің	іш	кі	
заң	ды	жүй	еле	рі	 не	гі	зін	де	да	мып	 қа	лып	та	са	ды,	 олар	 сұ	рып	тал	ған,	
ұтым	ды	орай	ын	да,	жал	пы	ға	бір	дей	ор	тақ	тү	рін	де	жұм	са	ла	ды.	Тіл	дің	
ды	быс	жүй	есі,	сөз	бай	лы	ғы,	сөз	ма	ғы	на	ла	ры,	тіл	дің	грам	ма	ти	ка	лық	
құ	ры	лы	сы	–	бә	рі	қа	лып	тас	қан	заң	ды	ере	же	лер	ге	не	гіз	де	ле	ді.	

Тіл	дік	нор	ма	сол	тіл	дің	та	би	ғи,	құ	ры	лым	дық	іш	кі	заң	ды	лық	та	ры	на	
сәй	кес	бо	лу	ке	рек.	Тіл	дің	грам	ма	ти	ка	лық	құ	ры	лы	сы	ның,	сөз	қол	да	ны
сы	ның,	сөз	жа	са	мы	ның,	сөз	са	зы	ның,	ма	ғы	на	 құ	был	туы	ның	та	би	ғи	
заң	ды	лық	та	ры	на	қай	шы	кел	мей	тін	тұл	ғатә	сіл	дер	тілдік	нор	ма	бо	лып	
са	на	ла	ды.	

4. «Ең ал ғаш қы уни вер си тет» аудиомә ті нін (12. mp3.) тың дап, маз-
мұ нын ес те сақ таң дар. Мәтіндегі ақпаратты ғаламдық мәселе лер-
 мен байланыстырыңдар.

5. Негізгі ақпаратты іріктей отырып, тың да ған мә тін ді өз сөз де рің -
 мен қа ғаз ға тү сі рің дер. Тіл дік нор ма ның сақ та лу ын ес ке рің дер.

6. Әлем нің үз дік жо ға ры оқу орын да ры ның бі рі ту ра лы презен та ция 
дай ын даң дар.

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орындаң дар.
1. Қа зір гі за ма нуи бі лім бе ру жүй есі не кө ңіл де рің то ла ма? Ар гу-

мен т ті эс се жа зың дар.
2. Бо ла шақ та бі лім бе ру ошақ та рын қа лай елес те те сің дер? Ма ке  -

тін жа саң дар.
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§3. Бо ла шақ – бі лім ді жас тар дың  
 қо лын да

1. «Бес тар мақ» тә сі лі ар қы лы «бі лім» жә не «ең бек» сөз де рі не өзін дік 
тү сі нік те рің ді нақ ты сөз дер мен кел ті рің дер.

1. Бі рін ші тар мақ (жол) 1 зат есім нен тұ ра ды.
2. Екін ші тар мақ 2 сын есім нен тұ руы ке рек.
3. Үшін ші тар мақ та 3 етіс тік тің бо луы шарт.
4. Төр тін ші жол кез кел ген сөз тап та ры нан тұ ра тын 4 сөз ден 

тұ ра ды.
5. Бе сін ші жол (әдет те зат есім, си но ним сөз) та ғы да бір сөз-

ден тұ ра ды.

2. Елбасы мен А.Байтұрсынұлы пікірлеріндегі негізгі ойды анық-
таң   дар. Мәтіндердің құрылымын, рәсімделуін, жанрлық ерек ше-
ліктерін тал даң  дар.

Қа зақ жас та ры на бі лім мен кә сіп ке рек
Қа зақ ба ла ла ры қа зақ жұ мы сы на қо лы нан кел ген ше 

қа рап тұр май, кі рі сіп іс тей бер се, ұлт жұ мы сы ұл ғай ып, 
то лық пақ шы. Іс қо лы нан кел мей ті ні не, сөз жоқ, іс қо лы нан 
ке ле тін де рі де қа рай ла сып жа тыр.

Ал ға ба сып, жұрт қа та ры на кі ру ке рек. Бас қа дан кем 
бол мас үшін біз бі лім ді һәм күш ті бо лу ымыз ке рек. Бі лім ді 
бо лу ға оқу ке рек. Бай бо лу ға кә сіп ке рек. Күш ті бо лу ға бір лік 
ке рек. Осы ке рек тер дің жо лын да жұ мыс жа сау ке рек.

(А.Байт ұр сынұлы)

Жа ңа за ман та ла бы
«Ықы лым за ман нан бе рі қа зақ «Бі лек ті бір ді, бі лім ді 

мың ды жы ға ды» де ген сөз қал дыр ған. Қа зақ тың бұл ма қа-
лы ның өзі бү гін гі кү ні ай рық ша мән ге ие бо лып отыр. Бұл 
за ман – бі лек ке емес, бі лім ге се не тін за ман. Ел дің қу аты 
бі лім мен ғы лым да бо ла тын уа қыт қа кел дік. Ең ал ды мен, 
сол бі лім ді қа жет ке, тұр мыс игі лі гі не жа ра та бі луі міз ба ға ла-
на ды. Білім ине мен құ дық қаз ған дай, қи ын, күр де лі, ора сан 
қа  жыр-қай рат пен ерік-жі гер ді та лап етеді. Бі лім сіз өмір 
тұл», – деп атап өт ті Ел ба сы. АР
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Елiмiздiң бо ла ша ғы жас тар дың ең бек қор лы ғы на, та  лап- 
тiлегiне, ар ман-мұ ра ты на бай ла ныс ты. Олар ел үшiн жiгер-
ле не ең бек те ну ге мiндеттi. Жас тар ең бек жо лы на түс кен де 
ға на қо ға мын өр ге бас ты ра ала ды. Жа ңа за ман, тә уел сiз ел 
мұ ра ты жас тар дың бiлiм мен бiлiктiлiкке тал пы нып әре кет-
те нуiн, ең бек тенiп өсуiн та лап етiп отыр. 

(history.kz)

3. Екі мә тін дегі ортақ пікірлерді анықтап, өзін дік пі кір ле рің ді  
«5–5–1» әді сі мен түй ін дең дер.

Мә тіндер бой ын ша 5 сөй лем жа зың дар.
Сол 5 сөй лем ді 5 сөз ге қыс қар тың дар.
Со ңын да 5 сөз ді 1 сөз ге қыс қар тың дар.
Бү кіл сы нып пен түй ін ді сөз де рің мен бө лі сің дер.

4. Қа зақ стан дық жо ға ры оқу орын да ры әлем дік стан дарт қа сәй кес 
ке ле ме? «Иә» не ме се «жоқ» де ген жау ап тар ды дә лел деп, ойт ал қы 
өт кі зің дер. Дә лел де рің ді кес те ге жа зың дар.

Дә лел дер Тү сін дір ме (ком мен та рий)

Әде би тіл нор ма сы
Тіл	дік	нор	ма	әде	би	тіл	дің	нор	ма	сы	ар	қы	лы	рет	те	ліп	оты	ра	ды.
Әде	би	нор	ма	де	ге	ні	міз	–	тіл	дің	таң	да	ма	лы,	қо	лай	лы,	ойпі	кір	ді	дәл	

бе	ру	ге	жа	рам	ды,	жал	пы	ға	ор	тақ	жүй	еле	рі.
«Әде	би	тіл	–	бел	гі	лі	нор	ма	ла	ры	бар	жүй	елі	тіл.	Тіл	дің	әде	би	лі	гі	

сол	тіл	де	сөй	лей	тін	адам	дар	дың	бар	ша	сы	на	тү	сі	нік	ті	жә	не	олар	дың	
бірбі	рі	мен	ор	тақ	қа	рымқа	ты	нас	құ	ра	лы	ның	ең	жо	ғар	ғы	тү	рі	бо	луы	
оның	 (сол	 тіл	де)	 ор	нық	қан	жүй	елі	 нор	ма	лар	не	гі	зін	де	 ға	на	жү	зе	ге	
ас	пақ»	(С. саев).	 е	мек,	әде	би	тіл	бо	луы	үшін	оның	жал	пы	ға	ор	тақ	
тіл	дік	нор	ма	ла	ры	бо	луы	–	сөз	мә	де	ние	ті	нің	бас	ты	бел	гі	ле	рі	нің	бі	рі.

Әде	би	тіл	нор	ма	сы	өз	гер	мей	тін,	сі	рес	кен	қа	таң	қа	ғи	да	лар	ға	құ	рыл	ған	
жүйеге	ға	на	емес,	ди	на	ми	ка	лық	қа	си	ет	ке	ие	дағ	ды	ға	да	сү	йе	не	ді.	Мә
се	лен,		тіл	дік	жүйе	бой	ын	ша	тіз гін де, шыл быр ла, бұ зау ла, бо  та  ла	т.б.	
сөз	дер	қа	та	ры	аратұ	ра	ау	ыт	қу	ға	жол	бе	ре	ді.	Са	лыс	ты	р:	ат тұ са ды 
де	ген	ді	ат тұ сау ла ды,	қой қоз да ды	де	ген	ді	қой қо зы ла ды деу	тіл	дік	
жүйеге	ке	ре	ғар	бол	ма	ға	ны	мен,	дағ	ды	ға	ай	на	лып,	дәс		түр	ге	ен	беген.	АР
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Кей	бір	 сөз	дер	ді	 қол	да	ну	да	 тіл	дік	жүйе	мен	  тіл	дік	 дағ	ды	 қай	шы	
ке	ліп	жа	та	ды.	Қо зы ла	деп	қол	да	ну	тіл	дік	жүйе	нің	қы	сы	мы,	әсерық
па	лы	еке	нін	бай	қау	қи	ын	емес.	Ат ерт те	де	ген	де	гі	ерт те  ні ер ле 
деп	қол	да	ну	да	со	ған	ұқ	сас.	

Тіл	дік	жүйе	бой	ын	ша	ер ле	бо	лу	ға	ти	іс	(са	лыс	ты	р:	ші дерле, жыр
ла).	Кей	жағ	дай	да	тіл	дік	жүйе	мен	тіл	дік	дағ	ды	ай	ны	мас	бір	лік	те	бол	са,	
кей	де	өза	ра	қай	шы	лық	та	бо	лып	кү	рес	ке	тү	се	ді.	Тіл	дік	жүйе	бой	ын	ша	
ер ле	бо	лу	ға	ти	іс	сөз	дің	ерт те	бо	луы	жүйеге	қа	ра	ған	да	дағ	ды	ның	
ба	сым	тү	суі	нен	деп	тү	сі	ну	ке	рек.

Тіл	мә	де	ние	ті	нің	 ті	ре	гі	 –	 әде	би	 тіл	дің	 нор	ма	ла	ры	мен	 стиль	дік	
жүй	еле	рі.	Бұ	лар	әде	би	тіл	дің	қо	ғам	дық	қыз	ме	ті	мен	бай	ла	ныс	ты	бол
ған	дық	тан,	тіл	мә	де	ние	ті	–	кең	ұғы	м.

5. Сөз дәлдігіне нұқсан келтіріп тұрған қолданыстарды тауып, дұ ры -
сымен ауыстырыңдар.

Сарқырап аққан өзенде қайықпен жайлап жүзіп келеміз. 
Домбыраның баяу шыққан үнінен ат шабысы естілгендей. 
Күн батар шақта шақырған тауық дауысынан оянып кеттім. 
Нөсер сіркіреп жауып тұр. Ғылыми жұмысты әдемілеп жазу 
керек.

Фи ло соф әл-Фа ра би өте қа ра пай ым адам бо лып ты. «Мен» 
де ген сөздi еш қа шан қол дан бап ты. «Бір де одан: «Дү ние де гі 
ұлы адам Арис то тель ме, әл де сіз бе?» – деп сұ рап ты». Сон да 
әл-Фа ра би:

– Егер мен Арис то тель дiң за ма нын да дү ние ге кел сем, он да 
оның шәкiрт терiнiң бiрi бо лар едiм, – деп жау ап берiптi.

6. «Ар тық бол мас біл ге нің» мә ті нін де гі де рек ті не гіз ге алып, 
өмір ден мы сал дар кел ті ріп, көркемдегіш құралдарды ұтымды 
қолданып, шығармашылық жұмыстар (өлең, хат, әңгіме, 
шығарма) жа зың   дар.

7. «Та быс қа же ту үшін бі лім қа жет пе?» та қы ры бын да сұхбат дайын-
даң дар.
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§4. Ғы лым мен ин но ва ция

1. «Жұп тас. Ой лан. Бө ліс» тә сі лі мен сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Инновация (қазақша «тапқырлық», «жаңалық» десек бо  -
ла ды)  мен ғылымның байланысы бар ма?

2. Ғылыммен қай кезден бастап айналысқан дұрыс деп ой  -
лай  сың дар?

3. Қалай ойлайсыңдар, ғы лым мен инновацияның дамуы ха -
лық  тың әл-ауқатын көтере ме?

4. Суреттің тақырыпқа қатысын анықтаңдар.

2. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры 
Ерлан Сыдықовтың сұхбатымен танысыңдар. Берілген кесте бо  -
йын ша өз рөл де рің ді бел  гі леп, мә тін нің маз мұ нын тал даң дар.

 Бел гі леу ші Мә тін нің жал пы та қы ры бы мен идея сын анық-
тай ды. Мә тін нің ма ңыз ды әрі ұтым ды де ген бө-
лі гін таң дап алып, сы нып пен бө лі се ді. 

 Тал қы лау шы Мә тін нің не гіз гі ойы бой ын ша топ тал қы лай тын 
3 не ме се 4 сұ рақ құ рас ты ра ды. 

 Бай ла ныс ты ру шы Мә тін мен шы найы өмір ара сын да ғы бай ла ныс-
ты анық тай ды, мы сал кел ті ре ді.

Қо ры тын ды лау шы Мә тін нің маз мұ нын қо ры тын ды лай ды, ма ңыз ды 
тұс та рын атап өте ді. 

Су рет теу ші Мә тін ге қа тыс ты нақ ты не ме се абст рак ті лі су рет 
са ла ды. Топ тар су рет те рі ар қы лы мә тін маз мұ-
нын аша ды. АР
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Қа зақ ата мыз «Ба ла ны – жас тан» деп бе кер айт пай ды. 
Бо ла шақ ға лым ды сту дент кү ні нен баулу ке рек. Біз 1-курс тан 
бас тап сту де нт тер дің ғы лым мен ай на лы суы на жағ дай жа сап 
отыр мыз... 

Уни вер си тет ға лым да ры мен сту де нт те рі жа ңа Қа зақ стан -
 ның ин дустрия лық-ин но ва ция лық да муы ның мем ле кет  тік 
бағ дар ла ма сы не гі зін де ғы лы ми зерт теу жұ мыс та  рын жүр-
гі зіп ке ле ді. Атап айт сақ, фи зи ка да – яд ро лық, ға рыш   тық 
жә не на но тех но ло гия лық ба ғыт тар; хи мия да – трек мембра-
на сы   ның на но құ ры лы мы; био ло гия да – био тех но ло гия; 
ма те   ма ти ка да – ма те ма ти ка лық мо дель деу; ақ па рат тық 
тех    но ло гия лар да – жа сан ды ин тел лект мә се ле ле рі; әлеу мет-
тік- гу ма ни тар лық ғы лым дар ба ғы тын да – еура зията ну, түр-
кі  та ну, фольклор та ну, алаш та ну зерт теу ле рі жә не т.б.

Да ныш пан әл-Фа ра би: «Ға лым ның ақыл-ойы ай қын, 
ерік-жі ге рі зор, ті лек-мақ са ты ақи қат пен адал дық қа қыз мет 
ету бо луы ке рек», – деп жаз ған екен. Ға лым да ры мыз осы осы 
талаптан шыға біл ді. Эко но ми ка мыз дың қи ын ке зін де де ғы-
лым нан қол үз бей, ел бо ла ша ғы үшін қыз мет ет ті. Ен ді жа ңа 
ты ныс, жа ңа мүм кін дік тер ашыл ды. Бү гін гі таң да біз «жа сыл 
тех но ло гия» не ме се ба ла ма лы энер ге ти ка ны да мы ту ға ба ғыт-
тал ған ғы лы ми зерт теу лер ге ба са на зар ау да рып отыр  мыз.

ХХІ ға сыр да ғы лым – жай қа ғаз да ғы, кі тап тар да ғы ғы -
лы ми жа ңа лық тар емес, ха лық тың әл-ау қа ты ның дең гейі, 
са па сы. Сон дық тан біз дің бір ле се ат қа рып ке ле жат қан жұ -
мы  сы мыз қы зық ты да жау ап ты.

(Сұхбаттасқан С.Мәмет)

3. Мәтінде әдеби тілдің нормасы қалай сақталғанын тү сін ді рің дер. 
Сөз деріңді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен қолданыңдар.

4. Халықтың әл-ауқатын көтеру үшін қандай ғылыми-инновациялық 
жаңалық ашу керек деп ойлайсыңдар? «Егер мен ғалым болсам,..» 
деп бастап, ойларыңды ортаға салыңдар.

5. Оқылым мәтіні бойынша негізгі ақпаратты іріктей оты рып, түр тіп 
жазыңдар (конспектілеңдер). 

6. «Жа ңа дәу ір де гі жа ңа мамандықтар» ат ты ма қа ла жа зың дар.АР
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§5. Өнер, бі лім бар жұрт тар...

1. Ғы лым мен тех но ло гия да үл кен та быс тар ға қол жет кіз ген ел дер 
ту ра лы өза ра ой бө лі сің дер.

2. Мә тін ді оқып, та қы рып қой ың дар. Мә тін маз мұ ны бой ын ша жос-
пар құ рың дар.

Жыл сайын қазан айының басында бүкіл әлем на за ры Шве-
ция мен Нор ве гия елдеріне ауады. Осы уақытта Сток гольм 
және Осло қала ла рында Нобель сыйлығы лау реат тары  ның 
есім де рі жа рия лана ды. Ноб ель сыйлығы 1901 жылдан бері әр 
жыл са йын физика, химия, медицина, әдебиет және бей біт-
ші лік са ла лары бойынша елеулі жетістікке жеткен ға лым дар 
мен ұйым дар ға беріледі. Марапаттау рәсімі 10 желтоқсан 
кү ні өте ді. Швеция королі лауреаттарға медаль, дип лом жә не 
ақ ша лай сыйлық тапсырады. 

Нобель сыйлығы швед өнертапқышы және өнер кәсіп ие сі 
Альфред Нобельдің (1833–1896) өсиеті бойынша құ рыл ған. 
1895 жылы жазылған өсиетте Нобель өзінің қа ра жа тын 
ба ға лы қағаз күйінде ұстауды бұйырған. Өсиетке сәй-
кес ма ра пат беруге Швеция мен Норвегиядағы төрт ұй ым 
жа уап ты. Олар: Швед ғылым академиясы, Сток гольм дегі 
Ка ро лин институты, Стокгольм академиясы, сондай-ақ бес 
мү ше ден тұратын Норвегия парламенті сайлаған комитет. 

Аль фред Нобель инженер-химик, өнертапқыш және ірі 
өнер кә сіп иесі болған. Ол 1833 жылы 21 қазанда Сток гольм 
қа ла сын да туып, 1896 жылдың 10 жел тоқ са нын да Сан- 
Ремода дү ние ден озды. Нобель – жарылғыш зат тар ды ой лап 
тапқан ғалым, капсюль-детонатор, динамит, тү тін сіз дәрі 
секілді өнертабыстардың авторы. Оның есімі бү кіл әлем ге 
1882 жылы Сен-Готард туннелінің құрылысы ке зін де ал ғаш 
рет динамит қолданылған бойда танылды. Альфред Нобель 
сонымен қатар 5 тіл білген, өлең және пье са жа зу ды сүйген. 

2011 жылға дейін Но бель сый лы ғы лауреаты атанған 
адам дар мен ұйымдар саны 853-ке (23-і ұйым) жет ті. Лауреат 
атан ған адам дар дың кейбірі мұндай құрметке екінші рет 
ла йық деп та ныл ған. АР
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3. Оқылым мәтіні бойынша «FILA кес те сін» тол ты рың дар.

Facts  
(мә тін де гі  
фак ті лер)

Ideas  
(мә тін нің  
идея сы)

Learning  
issues  

(сұ рақ тар)

Action plan  
(әре кет  

жос па ры)

4. «Элект рон ды бе сік» мә ті нін (13. mp3) тың дап, сұ  рақ тар ға жау ап 
бе рің дер. Автор мен оқырманның қарым-қатына сын ес кере оты-
рып, мәтінде көтерілген мәселеге баға беріңдер.

1. Қан дай өнер тап қыш тар ды бі ле сің дер?
2. Ба ла ны бе сік ке бө леу ге қа тыс ты қан дай салт-дәс түр лер 

бар?
3. Мә ті н маз мұ ны бой ын ша қан дай ұсы ныс жа  сар едің дер?

5. Тың да лым мә ті ні бой ын ша кес те ні тол ты рың дар.

Мә тін нен мен біл гім кел ген үш мә лі мет

Мә тін нен мен тү сін ген екі мә лі мет

Мә тін нен ес те сақ тау ке рек мә лі мет

6. Ғаламтор ресурстары мен баспасөзден қате қолданыстағы сөздерді 
тауып, қатесін түзеңдер. Сөз деріңді іріктеп, түрлендіріп, талғам -
 мен қолданыңдар.

Үл гі:

Қа те қол даныс Дұрысы 
Мамандық таңдағанда маманға 
тек қана білімі мен іскерлігі ға на 
емес, оның қабілеті мен жеке қа-
сиеттерін дамыту деңгейі жа-
ғынан да қандай талаптар қо йы-
латынын білу маңызды. 

Мектеп бітіруші түлек ма ман-
дық таңдағанда, өзінің бі лім 
деңгейі мен қызығушы лы ғын 
ғана ескермей, қандай қабілеті 
мен же ке қа сиет  тері болуы 
керектігін білгені жөн. 

7. Но бель сый лы ғын ие лен ген қа зақ стан дық тар ту ра лы презен та  ция 
дай ын даң дар.
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§6. Же ті жұрт тың ті лін біл...

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Қан дай ше т тіл де рін бі ле сің дер?
2. Ше т ті лін қан дай жол мен үй рен дің дер?
3. Өз ге тіл ді бі лу қан ша лық ты ма ңыз ды деп ой лай сың дар?

2. Мә тін ді оқып, тө мен де гі топ тық тап сыр ма лар ды орын даң дар.

1-топ Мә тін ді ма ғы на лық бө лік тер ге бө лің дер. Мә тін бой ын ша 
өз ұсы ныс та рың ды жа зы ңдар.

2-топ Мә тін де гі не гіз гі ақ па рат тар ды анық таң дар. Мә тін ді қо-
ры тын ды лаң дар.

3-топ Мә тін нің қыс қа ша нұс қа сын әзір лең дер. Мә тін ді жал ғас-
ты рып жа зы ңдар.

Ме нің аты-жө нім – Чиеко Хи ро та. 1988 жы лы Жа по-
ния ның Ка на га ва пре фек ту ра сын да дү ние ге кел дім. Мек теп 
бі тір ген соң То ки ода ғы шет тіл дер уни вер си те ті нің моң ғол 
ті лі ма ман ды ғы на оқу ға түс тім. Тіл ді же тік мең ге ру мақ-
са тын да 2009 жы лы Моң ғо лия ның ас та на сы Ұлан ба тыр ға 
ба рып, бір жыл оқуым ды жал ғас тыр дым. Де ма лыс ке зін де 
Моң ғо лия ның ау ыл-ай ма ғын ара ла дым. Бір кү ні Ми кия 
Ни ши му ра аға ме ні Баян-Өл гей ге ер тіп апар ды. Адам дар 
мен тү сін бей тін тіл де сөй ле сіп жүр. Сұ рас ты ра ке ле олар дың 
қа зақ тар еке нін біл дім. Осы жер де бі раз уа қыт тұр ған нан 
кей ін қа зақ тар ға де ген құр ме тім ар тып, ен ді ма ған қа зақ 
ті лін үй ре ну ке рек деп шеш тім. Тіл ді жақ сы үй ре ну үшін 
қа лың қа зақ тың ор та сын да тұ ру ым ке рек еке нін тү сі ніп, 
2012 жы лы Баян-Өл гей ге кө шіп бар дым. Екі жыл Кө гер шін 
де ген кі сі нің үй ін де тұр дым. Олар ме ні өз қыз ын дай көр ді. 
Бар жы лы-жұм са ғын ау зы ма тос ты. Ба сын да қа зақ ша түк 
тү сін бей тін мін, адам дар не ай тып жа тыр екен деп таң ға лып 
қа рай тын мын. Кей ін « бау ыр сақ», «дас тар қан», «шай іш», 
«та мақ же» де ген сөз дер ді бір тін деп са на ма сі ңі ріп, іш тей 
жат тап, қай талап үй рен дім, содан соң сөз тір кес те рін, кей ін 
сөй лем құ рай ала тын бол дым. Тіл ді тың дау ар қы лы үй ре-
не сің. Қа зақ ша аз дап сөй лей бас та ған соң, ай на лам да ғы АР
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адам дар дан қа зақ тың қо лө не рі жай лы сұ рай бас та дым. 
Өйт ке ні жаз бойы ки із үй де тұр дым. Мал шы лар дың ауы-
лы на қо нақ қа бар дым. Әр бір үй де гі қол дан то қыл ған оюлы 
те ке мет, сыр мақ, ала ша, бас құр көз дің жа уын ала ды. «Оны 
қа лай то қи ды?», «Ою-өр не гін қа лай са ла  ды?» де ген си яқ ты 
сау ал да рым тау сыл май тын. Баян- Өл гей де тұр ған екі жыл 
ішін де мен қа зақ тар дан көп қам қор  лық, жақ сы лық көр дім. 
Салт-дәс тү рі мен та ныс тым. Кей ін ол жақ сы лық тың қай та-
ры мы бо луы ке рек деп ой лап: «Қа зақ тың қо лө не рі жай лы 
док тор лық дис сер та ция жа за мын, оны бас қа жа пон дар ға та -
ны  та мын», – де ген ой ға бе кі дім.

(Cұх бат тас қан Ә.Бе гім бет)

3. Бір по лиг лот тұл ға ту ра лы дос та ры ңа хат жа зың дар. Сөз дерің ді 
іріктеп, түрлендіріп, талғаммен қолданыңдар.

4. Мә тін нің ті рек сөз де рін пай ла нып, өлең құ рас ты рың дар.

5. Мақал-мәтелдер мен та ны сып, астарлы ойды анықтаңдар. Өз ойла-
рыңды ор та ға са лың дар.

• Ана сүті бой өсіреді, 
 Ана тілі ой өсіреді.
• Тіл мәртебесі – ел мәртебесі.
• Тіл – достықтың алтын көпірі.
• Тіл – өлшеусіз қазына, өрісі кең әлем. 
• Тілден тілдің кеңдігі болғанымен, кемдігі жоқ.
• Қазақтың ақылы – көзінде, қасиеті – сөзінде.
• Тіл – ақылдың өлшемі.
• Таяқ еттен өтеді, 
 Сөз сүйектен өтеді.
• Өз тілің – бірлік үшін, 
 Өзге тіл – тірлік үшін.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Мақал-мәтелдерді қатысты рып және көркемдегіш құрал   дар   ды 

ұтым ды қолданып, эс се жа зың дар. 
2. Қа зақ стан да ғы көп тіл ді лік жағ дай ын ин фог ра фи ка ар  қы лы 

бей не лең дер.АР
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ҚА ЗІР ГІ ҚО ҒАМ:  
ӘЛЕУ МЕТ ТІК ТЕҢ СІЗ ДІК

Бұл бө лім ді оқып-білу арқылы сендер:
•	 қо	ғам	да	ғы	әлеу	мет	тік	тең	сіз	дік	жай	лы;
•	 ада	ми	құн	ды	лық	тар	ту	ра	лы;
•	 ке	дей	лік	пен	бай	лық,	үнем	шіл	дік	пен	са	раң	дық	жай	лы;
•	 Қа	зақ	стан	да	ғы	от	ба	сын	әлеу	мет	тік	қор	ғау	жүй	есі	ту	ра	лы	ма	те	ри	ал

дар	мен	та	ны	сасыңдар;
•	 әлеу	мет	тіктұр	мыс	тық	қа	ты	нас	ая	сын	да	сөз	әде	бі	мен	сөй	леу	мә	не

рін	дұ	рыс	қол	да	ну	ды;
•	 пуб	ли	цис	ти	ка	лық	шы	ғар	ма	лар	ті	лі	нің	стиль	дік	ерек	ше	лік	те	рін	мең	ге

ріп,	тә	жі	ри	бе	де	қол	да	ну	ды;
•	 сөз	жа	сам	дық	жә	не	син	так	сис	тік	нор	ма	лар	ды	сақ	тай	бі	лу	ді	үй	ре	не

сің	дер.

Байлықты өнермен, шаруамен, қызметпен 
іздер болар. Байлық түбі – ақыл һәм қол ұс-
талығы. Осы екеуі қосылмай, адам баласы 
қазынаға жарымайды.
    (Ә.Бөкейханов)

Байлықты малдан емес, адамнан іздеген 
жөн болмақ.
    (Ғ.Мүсіресіресі пов)

БӨ ЛІМ

ТІЛ ДІК ЖҮЙЕ ЖӘ НЕ СТИЛЬ
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§1. Қа зір гі қо ғам жә не ада ми  
 құн ды лық тар

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып, ой бө лі сің дер.

1. Бай лық де ге ні міз не?
2. Ада ми құн ды лық тар ға не лер жа та ды?
3. Суреттен не түсіндіңдер?

2. Мә тін ді оқып, ма ңыз ды ақ па рат ты көр се тің дер. Мәтіннің та қы -
рыбын, мақсатты аудиторияға сәйкес қызметін, құрылымын, тіл -
дік ерекшелігін талдаңдар.

Қа зір гі за ман ның ал пау ыт та ры ның бі рі, биз нес са ла сын да 
өзін дік ор ны бар, бай лы ғы ба сы нан аса тын Ын сап де ген кі сі 
аяқ ас ты нан ау ырып ты. Ту ра лап кел ген ажал дың ал ма сы 
бол май ды. Оны Ын сап тың жү ре гі се зе ді. Бір кү ні аза мат бол-
ған ба ла ла ры ның ба сын қо сып, олар ға бы лай дей ді: «Ба ла-
ла рым, мен жа қын да бұл дү ние ден өте мін. Сен дер ге бү кіл 
бай лы ғым ды тең дей бөл дім. Ма ған рен жі мей тін дей бай лық 
қал дыр дым. Ал ен ді сен дер ден бір ға на өті ні шім бар. Мы нау 
ме нің өзім са тып ал ған ақ шұлы ғым еді. Ме ні жер қой ны на 
жі бер ген де ая ғы ма осы шұлық ты ки гі зің дер».

Ба ла ла ры әке сі нің сө зін мұ қи ят тың дап, бас та рын изей-
ді. Ба ла ла ры кет кен соң, Ын сап әй елі не: «ме ні жер леп кел-
ген кү ні ба ла ла ры ма мы на хат ты бе рер сің, оған дей ін еш кім 
хат  ты ашып оқы ма сын», – дей ді.АР
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Жағ дай әке ле рі айт қан дай бо ла ды. Ба ла ла ры мол да ға әке-
сі нің өті ні шін «соң ғы ті ле гі еді» деп ай та ды. Мол да лар ке ліс-
пей ді, ашу шақы ра ды. Ба ла ла ры ақыр со ңын да мол да лар дың 
сө зі не құ лақ аса ды. Бі рақ жү рек те рін де «Әке міз дің соң ғы 
ті ле гін де орын дай ал ма дық қой» де ген өкі ніш тұ ра ды.

Кеш ке үй ге жи нал ған соң, ана сы әке сі нің ама нат ха         тын 
ба ла ла ры на бе ре ді. Хат ты бі реуі ашып, дау ыс тап оқи ды.

«Ба ла ла рым, көр дің дер ме, сен дер ме нің соң ғы өті ні шім -
  ді орын дай ал ма дың дар. О дү ние ге түк сіз кет тім. Ал қал-
дыр  ған дү ние-байлық үшін мен қа ншама тер төктім? Талай 
адам дар ды рен  жіт тім, жа ман дық та жа са дым, бі рақ «өле мін, 
бә рі арт та қа ла ды» деп соң ғы ау ыр ға ны ма дей ін ой ла ма ған 
екен мін. Сен дер ге ай та рым, ба ла ла рым, бай лық жинау үшін 
өмір сүр мең дер, бір-бір ің ді қа дір лең дер, адам дар ды жақ сы 
кө рің дер, ті рі жүр ген нің ба ға сын бі лің  дер. Ме нің қа те лі гім ді 
қай тала маң дар. Ме нің арт та қал ған бай лы ғым да, кө зім де 
тек сен дер сің дер, ме нің ұр  пақ  та  рым!»

Ба ла ла ры әке ле рі нің өси етін іш тей тү сі ніп, әке ле рін құр-
мет пен ес ке ал ды.

 Әлеу мет тік-тұр мыс тық қа ты нас ая сын дағы сөз әде бі
Әлеу	мет	тіктұр	мыс	тық	қа	ты	нас	де	ге	ні	міз	–	күн	де	лік	ті	от	ба	сын		да,	

құр	бықұр	дас	тар	дың	ара	сын	да	ғы	қа	рымқа	ты	нас.	Әлеу	мет	тіктұр
мыс	тық	 қа	ты	нас	та	ғы	 сөй	леу	 сти	лін	де	гі	 тіл	 не	ғұр	лым	 ер	кін	 жә	не	
қа	рымқа	ты	нас	 кө	бі	не	 ау	ыз	ша	фор	ма	да	 өте	ді	 десек	 те,	 оның	 өз	
әде	бі	бо	ла	ды.	

Әдеп	де	ге	ні	міз	–	адам	мен	қа	лай	аман	да	су	және	қа	лай	қош	та	су	
ке	рек,	 сөз	ді	 қа	лай	бас	тап,	 қа	лай	 аяқ	тау	 ке	рек,	 қа	лай	 іл	ти	пат	 біл
ді	ру	 ке	рек,	ұсы	ныс	ты	қа	лай	біл	ді	ріп,	 қа	лай	кө	ңіл	ай	ту	 ке	рек	деген	
мәселелерді	қамтитын	қарымқатынас	нормасы.	Әлеу	мет	тіктұр	мыс
тық	аяда	ғы	сөз	әде	бі	ту	ра	лы	айтқан	да,	мін	дет	ті	түр	де	біз	дің	қа	зақ		тың	
өз	мә	де	ни	ерек	ше	лік	те	рін	ес	ке	ру	аб	зал.

Қа	зақ	хал	қы	ның	тұр	мыс	тық	қа	рымқа	ты	нас	та	ғы	тіл	де	суі	салтдәс	
түр,	әдетғұ	рып	шең	бе	рін	де	көрінеді.	Біздің	ха	лық	ұр	па	ғын	ту	ған	кү
ні	нен	бас	тап	бе	сік	жы	ры	мен	әл	ди	леп,	есейе	ке	ле	ба	ла	ның	әр	ісі	не,	
қа	да	мы	на	қу	анып,	« лкен	аза	мат	бол »,	«Көп	жа	са »,	«Өр	ке	нің	өс	сін »,	
«Ба	ғың	жан	сын »,	«Қа	да	мы	ңа	нұр	жау	сын »	деп	мейі	рім	ге	то	лы	сөз
дер	мен	өсір	ген.	 ал	қы	мыз	әлеу	мет	тіктұр	мыс	тық	қа	рымқа	ты	нас	та	
сөз	мә	де	ние	тін	сақ	тап,	орын	ды	қол	да	на	біл	ген.АР
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Әлеу	мет	тіктұр	мыс	тық	қа	рымқа	ты	нас	та	тіл	де	су	де	ге	ні	міз	–	ұлт	тық	
әдетғұ	рып	тар	ға,	өмір	де	кез	де	се	тін	әр	бір	жағ	даят	тар	ға	бай	ла	ныс	ты	
қа	лып	тас	қан	сөз	орам	да	рын	қол	да	на	бі	лу.

Қазір	жастар	сленг,	жаргон	сөз		дер	ді	жиі	қолданатын	болды.	Сленг	
(ағылш.	sl ang )	–	жаргон	ның	бір	түрі,	әлеуметтік	диалект.	 ингвистер	дің	
зерттеуі	бойынша,	сленг	сөздерді	13–23	жас	аралығындағы	жастар	
кеңінен	қолданады.	Сонымен	қа		тар	әскери,	журналистік,	қылмыстық	
сленгтер	де	бар.	О	баста	сленг	сөздер	жасырын	топтар	арасында	құ
пия	ақпараттармен	алма	су	нәтижесінде	жүзеге	асқан,	кейін	жас		тар	
арасында	қолданысы	ар		тып,	сәнге	айналған.	Мысалы,	«тусовка»	сө	зін	
жастар	арасында	«мерекелік	кеш»	деп	түсінсе,	қылмыстық	ор	та	да	
«ұрылардың	жиналысы»	деген	мағынаны	береді.	Сондайақ	«ботан»	
деп	сабақты	өте	жақсы	оқитын	адамды;	«базар	жоқ»	деп	ешқандай	
сұрақ	тумайтынына	сенімділікті	білдіреді.

Сленг	сөздер	уа	қыт	өт	кен	сайын	ескіріп,	оның	жа	ңа	түр	лері	пайда	
болып	отырады.

3. Тіл дік қол да ныс қа еніп кет кен сленг сөз дер ді дұ рыс қол да ны-
луымен бір ге жа зың дар.

Үл гі:

Сленг сөз Дұ рыс қол да ны сы 
 Комп  Ком пьютер

4. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, 
мәтіндегі негізгі ойға қатысты өз пікірлеріңді жазың дар.

Ав тор дың пі кі рі Ме нің пі кі рім 

5. Қа зір гі қо ғам жә не ада ми құн ды лық тар ту ра лы ой ла рың ды жи -
нақ     тап, тө мен де гі та қы рып тар дың бі рі не дәлел де ме лік эс се жа -
зың  дар.

1. Адам гер ші лік – адам бой ын да ғы бас ты құн ды лық.
2. Адам баласына қажет ізгі қасиеттер.
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§2. Ке дей лік пен бай лық

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе ре отырып, ойларыңды ортаға салыңдар.

1. Ке дей лік тің қай нар кө зі, шы ға тын бас тауы бо ла ма?
2. Ке дей лік тің ге не ти ка лық заң ды лы ғы бар де ген пі  кір ге 

қо сы ла сың дар ма?

2. Мә тін ді оқып, ті рек сөз дер ді те ріп жа зың дар. Тақырыбын, мақ -
сат ты аудиторияға сәйкес қызметін, құрылымын, тілдік ерек ше -
лі гін алдыңғы сабақтағы оқылым мәтінімен салыстыра талдаң дар.

Байлық пен кедейлік – сананың көрінісі
Ба ла ке зі міз де сы нып та сым ның үй ін де ди ван үс тін де жиі 

се кі ре тін едік. Бұл үл кен дер кө ріп қой ған ша жал ға су шы еді. 
Оның бе ті не шы ғып тұ ра тын се ріп пе ле рі ұнау шы еді. Біз 
се кір ген де шы ға тын ша ңы на да қы зы ғу шы едік. Жиыр ма 
жыл өт кен соң құр бым ның үйі не бар ған да сол бір ес кі ди ван ды 
кө ріп, таң ғал дым. Ди ван еш өз гер ме ген, сол қал пы тұр екен. 
Мен бұл үй де гі ке дей лік бел гі сі не қа рап, ау зым ды аш тым 
да қал дым. Со дан соң жа ңа ди ван ның, орын дық тар дың, 
ай на ның қан ша тұ ра ты нын ой лан дым. Әң гі ме ба ры сын да 
ой ша үй дің тө бе сін ақ тап, қа быр ға ның түс қа ғаз да рын ау ыс-
ты рып жат қа ным ды елес тет тім. Шы бын ізі қал ған те ре зе ні 
жу ып, ди ван нан шы ғып тұр ған ағаш та рын лақ тыр ғым кел ді. 
Шұлық пен бай лап қой ған сы нық гүл құ мы ра сын да тас та ғым 
кел ді. Қай да қа ра сам да, сын ған, ес кір ген, бү лін ген зат ты 
көр  дім. Сон да ма ған миым бы лай де ді: «Не лік тен ке дей лік 
пен лас тық бір ге жү ре ді?» Лас тық – ақ ша сы жоқ тық тың 
емес, мен та ли тет тің бел гі сі.

Ан тон Пав ло вич Че хов ес кір ген қа быр ға мен лас тан ған 
дә ліз сту де нт тің оқу ға де ген мүм кін ді гі не ке рі әсер ете ті нін 
айт қан. Лас тық пен ке дей лік адам ды то қы ра та ды. Ба қыт-
сыз дық пен ке дей лік – жа қын сөз дер. Ба қыт сыз дық тан ау лақ 
бо лы ңыз дар.

Ке дей лік ті кө ріп өс кен ба ла лар са на лы түр де ке дей өмір  ге 
дағ ды ла на ды. Ке дей лік те ақыл дың күйі. Бай лық пен ке  дей-
 лік – сіз дің ақы лы ңыз бен ой ла ры ңыз дың көрінісі.
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3. На талья Грэйс тің дә рі сі нен алын ған үзін ді ні (14. mp3) аудио-
жаз ба дан тың дап, ой бө лі сің дер. Тілдік оралымдарына талдау 
жасай отырып, аудиториясын анықтаңдар. Өздерің тақырыпты 
жалғастырыңдар.

4. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолда нып, 
оқылым және тыңдалым мәтіндерінде кө терілген мәселе бо  йын  ша 
өз ойларыңды дәлелдеп, келісу/ке ліс  пеу эссесін жазың дар.

5. Ке дей лік тің ге не ти ка лық се бе бі ба ры на ке лі се сің дер ме? Пі кір ле рі 
сәй кес ке ле тін оқу шы лар ды бір топ қа топ тас ты рып, әр топ өз ой ын 
дә лел деп ойт ал қы өт кі зің дер.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орындаң дар.
1. Тө мен де бе ріл ген ой ды оқып, әлем нің ең ке дей ел де рі ту ра лы 

ин фог ра фи ка дай ын даң дар.

«Ке дей лік» сө зі не анық та ма бе ру өте қи ын. Со ған қа ра-
мас тан, бү гін де ке дей лік тің түр лі көр сет кіш те рін анық-
тай тын ха лы қа ра лық стан дарт тар бар. Бі реу iPhone те ле фо-
ны ның жа ңа мо де лін са тып ала ал ма ға ны үшін өзін ке дей 
са най ды, ал бі реу та мақ ішу ге ақ ша та ба ал май жүр. Со ны мен 
ке дей лік де ген не жә не оның ше гі қай сы?..

2. Оқылым және тың да лым мәтіндеріндегі бас ты ақ   па   рат     ты  
«ПСМТ формуласы» әдісі ар қы лы дә лел дең дер.

1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...».
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сі не мін…».
3-сөй лем: «Оны 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...».
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§3. Қай ырым ды лық – асыл қа зы на

1. Қай ырым ды лық қа бе ріл ген тү сі нік пен та ны сып, ой ла рың ды 
ор та ға са лың дар.

Қай ырым ды лық – кө мек ке мұқтаж жандарға, тіршілік 
иелеріне біл ді рі ле  тін  сүйіс пен ші лік пен нақ ты кө мек. 
Қа йырым ды лық – із гі лік  тің анық кө рі ні сі. Қайы  рым ды-
 лық – адам ның асыл қа си ет те рі нің бі рі, кі сі нің ай на ла   сын-
да ғы адам дар ға де ген ықы ла сы мен кө ме гі, адам гер ші лік 
қа рым-қа ты насы.

(«Әлеу мет та ну дың тү сін дір ме сөз ді гі нен»)

2. Мәтіндердің тақырыбын, мақсатты аудиторияға сәйкес қызметін, 
құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдаңдар. Мә тін дер-
 дің маз мұ ны на сәй кес ма қал-мә тел дер кел ті рің дер.

Мей ір бан жә не қай ырым ды бо лу дың  
амал да ры қан дай?

Адам дар әр түр лі. Бі реу лер жас тайы нан бас қа ның қай-
ғы сын бө лі су ге, рия сыз кө мек ке дай ын бо лып өсе ді, ал кей бі-
реу лер ке рі сін ше әре кет ете ді. Адам ның мұн дай бол мы сы на 
ге не ти ка лық бей ім ді лі гі, тәр биесіндегі ерек ше лік тер, ара ла-
са тын ортасы жә не тағы басқа да көп те ген фак тор әсер етуі 
мүм кін. Бұй рық бой ын ша мей ірім ді жә не қай ырым ды бо лу 
мүм кін емес. Алай да мей ірім сіз, ен жар, өзім шіл адам дар дың 
да кейде жақ сы лық жа сау ға құ мар та тын кез де рі бо ла ды 
екен. 

Өмір де жақ сы лық жа сау ға әр дай ым себеп те, мүмкіндік 
те та бы ла ды. Ай на ла ңыз ға қа ра ңыз шы. Кез кел ген жер ден 
кө ме гі ңіз ге мұқ таж адам ды кез дес ті ре сіз. Ол қарт көр ші ңіз, 
кіш кен тай ын өсі ріп жат қан жал ғыз бас ты ана, қи ын жағ дай ға 
тап бол ған та ны сы ңыз бо луы мүм кін. Олар ға уа қы ты ңыз бен 
на за ры ңыз ды бө лі ңіз, кө ме гі ңіз қа жет емес пе екен, сұ ра ңыз. 
Мы са лы, қарт адам дар ға сырт қа шы ғу қи ын бол са, азық-тү-
лі гін не ме се дә рі сін әке ліп бе рі ңіз. Қа йы  рым ды іс жа са ға-
ны ңыз ға өзі ңіз де бір сәт ри за бо лып қа ла сыз. Бұ дан кей ін 
де мей ірім ді іс тер ле гін жал ғас ты ру ға ықы ла сы ңыз ашы ла АР
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тү се ді. Қа лай бол ған да да, сіз бас қа адам ға кө мек те сіп қа на 
қой май, өзі ңіз де мей ір бан бо ла тү се сіз.

Қайы  рым ды лық ұй ымдары на ха бар ла сып, кө  мек ке зә ру 
адам  дар жай лы мә лі мет алуға болады. Олар сіз ге қа жет ті бай-
ла ныс ақ па рат та рын жә не нақ ты қан дай кө мек ке рек еке нін 
ай та ды. Со ны мен қа тар же тім дер үй інің ба ла ла ры на да ойын-
шық тар мен ки ім-кешек са тып алып бе ріп, балақайларды 
қуанта ала сыз.

Не үшін қай ырым ды жә не мей ірім ді  
бо лу ке рек?

Қай ырым ды лық пен мей ірім ді лік адам ға тек жақ сы 
жа ғы нан әсер ете ді. Қо ғам кі лең ен жар, тек өзін ой лай тын 
адам дар дан құ рал са, қан дай бо лар еді? Бі реу дің кө ме гі не 
се ну тү гі лі, қай жер де қас тық жа сап ке тер екен деп кү тіп 
жү ру қан дай қорқынышты?! Мұн дай адам дар дың ор та сын да 
өмір сүр гі ңіз ке лер ме еді? Та би ғат та «ең мық ты ті рі қа ла-
ды» де ген заң бар. Он да мей ірім ді лік ке орын жоқ. Бі рақ адам 
түй сік пен ға на өмір сүр мей тін са на лы лар қа та ры на жа та ды 
ғой. Бір да на адам: «Қор ған сыз адам дар ға, яғ ни ба ла лар 
мен қарт тар ға деген қа рым-қа ты на сы на қа рап қо ғам ға ба ға 
бе ру ге бо ла ды», – деп бе кер айт па ған. Әл сіз адамдарға, қи ын 
жағ дай ға тап болған адам дар ға кө мек те се оты рып, адам 
өзі нің адам гер ші лік қа си ет те рін көр се те ді. Ал бі реу лер дің 
қай ғы сы на ор тақ та су ар қы лы өз өмі рі не бас қа ша қа рай бас-
тай ды, құн ды лық та рын зер де лей ді. Сон дық тан мей ірім ді де 
қай ырым ды адам дар бі реу ге қас тық ой лас ты рмайды, пай да 
та бу ды көз демейді және өз өмі рін бе кер өт кіз беу ге ты ры-
са ды. Әл бет те, ме йі  рім ді бо лу – өмі рің ді то лық тай басқаларға 
кө мек те су ге ар  нап, өз қы зы ғу шы лық та рың мен от ба сың ды 
ұмы ту де ген сөз емес. Әр нәр се нің шек тен шық па ға ны дұ рыс. 
Өкі ніш ке орай, мейірім ді жә не қайырым ды адам дар ды бар-
лық жағ дай ға «же дел жәр дем» ре тін де пай да лан ғы сы ке ле-
тін дер бар. Мұн дай әре кет тер ді сы пайы, бі рақ қа таң түр де 
тый ып отыр ған жөн. Ерік бер се ңіз, мой ны ңыз ға оты рып ала-
тын дар әр да й ым та бы ла ды.

3. Отандық эстрада жұлдыздарының ұйымдастыруымен өткі зі ле тін 
«Қа йы рым ды лық ак ция сы ның» жар на ма сын әзір лең дер.АР
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уб ли ис ти ка лық стил
уб	ли	цис	ти	ка	(лат.	pub l i c us	–	«көп	ші	лік»,	«әлеу	мет»)	қо	ғам	өмі

рі	үшін	ма	ңыз	ды	мә	се	ле	лер	ді	тал	қы	лау	де	ген	ұғым	да	жұм	са	ла	ды.	
Тың	дар	ман	дар	мен	оқыр	ман	дар	дың	ара	сы	на	кең	та	ра	лу	ымен,	ба
ян	дау	дың	ше	шен	ді	гі	мен,	жа	ғым	ды	жә	не	жа	ғым	сыз	ма	ғы	на	да	ғы	мә
нер	лі	лігі	мен	си	пат	тала	ды.	Ерек	ше	лік	те	рі:
1)	дә	лел	дер	ді	си	пат	тап	қа	на	қо	ймай	ды,	ав	тор	дың	ба	ға	сын,	пі	кі	рін,	

кө	ңіл	күй	ін	көр	се	те	ді;
2)	 тіл	дең	гей	ле	рі	не	бай	ла	ныс	ты	пуб	ли	цис	ти	ка	лық	стиль	дің	ерек	ше

лік	те	рі	бо	ла	ды.	Атап	айтсақ:
а)	лек	си	ка	да	–	қо	ғам	дықсая	си	тер	мин	дер	мен	сөз	дер	дің	(ми тинг, 

ереуіл, пар ла мент),	 мо	ция	лық	ба	ға	бе	ру	ші	сөз	дер	дің	(ең бек 
оза ты, көш бас шы, дем бе ру ші),	 ксп	рес	сив	тік	бояуы	бар	сөз
дер	дің	(қо янқол тық, нық қа дам мен);

ә)	фра	зе	оло	гия	да	–	пе	риф	ра	за	лар	дың	(ақ ал тын – мақ та, кү ріш; 
қа ра ал тын – кө мір, мұ най);

б)	мор	фо	ло	гия	да	қос	сөз	дер	дің	 (қо ғам дықәлеу мет тік, бұ қа ра
лықсая си, үгітна си хат тық),	бұй	рық	рай	тұл	ға	сы	ның	(орын
дай ық, та быс қа же тің дер);

в)	 син	так	сис	те	–	сөй	лем	де	гі	сөз	дер	дің	ин	вер	сия	лық	орын	тәр	ті	бі
нің,	қа	рат	па	сөз	дер	дің,	ри	то	ри	ка	лық	сұ	рақ	тар	дың,	жай	сөй	лем	
бө	лік	те	рі	нің,	сан	алу	ан	қай	тала	ма	ла	ры	ның	жә	не	т.б.	жиі	қол	да
ныс	қа	тү	суі.

Өз	де	рің	жиі	қол	да	на	тын	 с	се	пуб	ли	цис	ти	ка	лық	жанр	да	жа	зы	ла	ды.

4. «Адам ның бі реу ге жақ сы лық жа са ға ны дұ рыс па, әл де бұ рыс па?» 
та қы ры бы тө ңі ре гін де ойталқы өткізіңдер.

5. Ойталқыдағы дәйексөздеріңді пайдаланып, көтерілген мәселе бо -
йын ша келісу/келіспеу эссесін жа зың   дар.

6. Өздерің жазған эссенің публи цис тикалық стильде жазылғанын тіл 
дең гей ле рі не бай ла ныс ты (лексикалық, мор фо ло гия лық, син так-
сис тік) дәлелдеңдер.

7. «Егер мен қайы рым ды лық қо ры ның бас шы сы бол сам...» деп бас-
тала тын мә тін ді аяқ таң дар. Өз де рің жа сай тын іс-ша ра лар дың жос-
па рын ұсы ның дар.АР
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§4. Үнем ді лік – са раң дық емес

1. Ма қал-мә тел дер де гі ой ды анық тап, пі кір ле рің мен бө лі сің дер.

• Есеп сіз дү ние жоқ.
• Түс тік өмі рің бол са, кеш тік мал жи на.
• Ал тын тап саң, са нап ал.
• Ақ ша ке ту ге ты ры са ды,
 Есеп ұс тау ға ты ры са ды.
• Там шы дан та ма бер се, да рия бо лар.
• Су дың да сұ ра уы бар.
• Есеп те ме ген ге бә рі тү гел.
•  Сау ып іш сең, мың күн дік,
 Сой ып же сең, бір күн дік.
• Ша шу оңай, жи нау қи ын.

2. Екі мә тін ді оқың дар. Әртүрлі стильдегі мәтіндерді салыстыра тал-
даңдар.

«Үнем ді лік пен әсі реүнем ді лік» 
мәтіні

«Са раң дық пен жи нақ ты лық»  
мәтіні

Стилі
Тақырыбы

Мақсатты аудиторияға сәйкес қызметі
Құрылымы

Тілдік ерекшеліктері

нем ді лік пен әсі реүнем ді лік
Үнем ді лік – са раң дық тың не ке дей лік тің бел гі сі емес. 

Ауқатты адам дар өз қар жы сын дұ рыс пай да ла ну дың ар қа-
сын да байы ған. Сон дық тан «үнем деу» де ген ді ақ ша ны 
ти ім ді жұм сау деп тү сі нуі міз ке рек. Өкі ніш ке орай, кей 
адам дар ақ ша ны үнем деу үшін ең бас ты қа жет ті лік те рі нен, 
тіп ті дұ рыс та мақ та ну мен жі бі тү зу ки ім-ке шек тен де бас 
тар тып жа та ды. Егер сіз үнем ді өмір сүр гі ңіз кел се, тым 
шек тен шы ғып кет пе ңіз. Ай та лық, электр қуа тын үнем деу 
үшін кі тап ты ба ла уыз шам ның жа ры ғы мен оқы са ңыз, көз 
жа на ры ңыз дан ай ыры ла сыз. Сон дай-ақ ар зан азық-тү лік ке АР
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қызығып, ден сау  лы ғы ңыз ға зи ян келтіретін са па сыз тауар ға 
ұры нуыңыз да мүм кін.

Ал кей бі реу лер кө те ре са тып алу ар қы лы ақ ша үнем деу ді 
дұ рыс деп ой лай ды. Бір қа ра ған да, бұл ти ім ді кө рі нуі де мүм-
кін. Се бе бі бөл шек сау да ға қа ра ған да кө тер ме тау ар құ ны 
ар зан дау тү се ді. Ал, шын ды ғы на кел ген де, кө те ре са тып 
алу ылғи үнемді бола бер мей ді. Ай та лық, сіз же міс-жи дек ті 
ар зан ба ға ға әдет те гі ден кө бі рек са тып ал ды ңыз. Бі рақ оның 
бә рін жеп тауы са ал май, бір не ше күн нен кей ін бү лін ген де рін 
қо қыс қа тас тай сыз. Ал аз нәр се қа шан да қа дір лі. Оны сақ тап, 
ба ға лап жет кі зу ге ты ры са сыз. Азық-тү лік ті кө те ре са тып алу 
сал да ры нан оны тұ ты ну кө ле мі нің ұл ғаюы ден сау лық қа аз 
зар да бын ти гіз бей ді. Ол – та мақ ты көп жеу, ар тық сал мақ 
қо су т.б. жағ дай лар ға алып ке ле ді. Ал ден сау лық ты қай та 
тү зеу де бі раз шы ғын ды қа жет ете ді. 

Қо ры та айт қан да, тау ар ды кө те ре са тып алу ар қы лы 
біз үнем деу ор ны на ар тық тө лей ті ні міз бен қой май, шы ғын 
кө ле мін кө бей тіп алуы мыз да мүм кін еке нін ес тен шы ғар-
мауы мыз ке рек.

(К.Ақ нияз қы зы)

Са раң дық пен жи нақ ты лық
Бір не ше тәу ір кі сі бір же тім-же сір қал ған үй үшін жы лу 

жия мыз деп, әр үй ге қы ды рып ба рып жү ре ді. Бір бай дың 
үйі не кел се, бай жұ мыс ке рі не бір кіш кен тай жіп ті жаң быр да 
ұмы тып, да ла да қал дыр ға ны на қат ты ұры сып тұр екен. Ұры-
сып тұ рып ай та ды:

– Сен біл мей сің, ол кіш кен тай ға на жіп те бол са, мал ға 
са тып алын ған нәр се, мал дың та бы луы оңай емес, – деп.

Мұ ны ес тіп, кө ріп, әл гі жо лау шы лар өз ді-өзі сөй лес ті: 
– «Бір жа ман жіп ті да ла да ұмы тып қал дыр дың», – деп 

сон ша кей іп тұр ған адам біз ге еш нәр се бе ре қой мас, ау зы-
мыз ды ау ырт пай, кел ген ізі міз бен қай та лық. 

Ішін де бі реуі айт ты:
– Не міз ке тіп ба ра ды, кел ген соң бұ ған да ай тып ке те лік. 
Бұл сөз бен бай ға ке ліп, сә лем бер ді. Бай бұ лар ды әдеп пен 

үйі не кір гіз ді. Со нан соң кел ген дер дің жұ мы сын есі тіп, сол 
жер дің өзін де бас қа лар ға қа ра ған да екі есе ақ ша шы ға рып 
бер ді жә не мұ нан бас қа төрт-бес қап ас тық бе ру ге уә де ет ті. АР
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Мұ ны сын кө ріп жо лау шы лар таң да нып отыр ды да, өз де-
рі нің да ла да бай ды са раң ға са на ған да рын ай тыс ты. Сон да бай:

– Аз нәр се ні аз сын бай, қа ді рін бі ліп жи на ған нан осын дай 
кем-ке тік ке жәр дем бе ру ге қо лым жет ті. Жи нақ ты лық са раң-
дық қа жат пай ды, – де ді. 

(Ы.Ал тын са рин) 

3. Кі ріс, ырыс, не сі бе, үнемшілдік, ысырапшылдық, ақ ша ға қа тыс ты 
тый ым сөз дер ді жа зың дар.

Сөз жа сам дық нор ма	 де	ге	ні	міз	 –	 тіл	дің	 қа	лып	тас	қан	 заң	ды	лы
ғы	на,	амалтә	сіл	де	рі	не	сай	жаңа	сөз	дердің	жа	са	луы.	Сөзжасамдық	
тәсілдер:	1)	синтетикалық	тәсіл;	2)	аналитикалық	тәсіл;	3)	лексика
семантикалық	тәсіл.

	Синтетикалық	тәсіл	арқылы	туынды	сөз	жасауда	екі	тілдік	бірлік	
қыз	мет	атқарады:	лексикалық	мағыналы	сөз	және	сөзжасамдық	жұр
нақ.	Мысалы:	жүлдегер, ақылды, ардагер, айыпкер, сәулетші	т.б.

Аналитикалық	тәсіл	–	екі	я	одан	да	көп	сөзден	бір	лексика	лық	ма
ғы	налы	сөздің	жасалуы.	Мысалы:	Екібастұз, Нұрдәулет, Қызыл ор да, 
бас па сөз, бейнежазба, бейнетаспа, тікұшақ т.б.	

ексикасемантикалық	тәсіл	арқылы	сөз	жаңа	мағынаға	ие	болып,	
басқа	сөз	табына	(көбіне	заттанады)	өтеді.	Мысалы:	бүлдірген, жасау, 
айтыс, қоршау, асар т.б.	Бұл	тәсіл	арқылы	ғылымда	терминдер	көп	
жасалады.	Мысалы:	буын, есім, шы лау, үстеу	 (тіл	 білімі);	теңеу, 
суреттеу	(әде	биет);	қимыл, қозғалыс	(физика);	үшбұрыш, көбейту, 
қосу, алу	(мате	матика);	құн, нарық	( кономика)	т.б.

Жаңа	 сөздердің	 әдеби	 тілге	 ену	әлеуеті	 барлары	 ғана	 қалады.
Айталық,	«семья»	ұғы	мы	на	қа	тыс	ты	жа нұя, үй ел мен, от ба сы си	яқ	ты	
атау	лар	дан	әде	би	тіл	нор	ма	сы	на	тек	от ба сы	атауы	ға	на	тұ	рақ	тал	ды.

4. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, кө -
те ріл  ген мәселе бойынша өз ойларыңды дәлелдеп, келісу/ке ліс   пеу  
эссесін жазыңдар.

5. Өздерің жазған эсседе сөзжасамдық норма  лар ды сақтаң дар.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орындаң дар.
1. Екі мә тін ді са лыс ты ра оты рып, ор тақ бір мә тін дай ын даң дар.
2. От ба сы бюд же тін жос пар лау дың үлгісін жа саң дар.АР
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§5. Қа зақ стан да ғы от ба сын  
 әлеу мет тік қор ғау жүй есі

1. «Жұп тас. Ой лан. Бө ліс» тә сі лі мен сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Әлеу мет тік қор ғау жүй есі не ге бай ла ныс ты не гіз дел ген?
2. Әлеу мет тік қор ғау жүй есін де мем ле кет тің рө лі қан дай?
3. Қа зақ стан да ғы от ба сын әлеу мет тік қор ғау жүй есіне кө -

ңіл  дерің тола ма?

2. Сызбалардағы мәліметтерді өңдеп, мә тін ді сол мә лі  мет тер мен то -
лық  тырып оқың дар.

Біз дің елі міз де мү ге дек ті гі не, асы рау шы сы нан ай ыры-
луы   на бай ла ныс ты, жұ мыс сыз ды ғы мен жа сы бой ын ша әлеу  -
мет тік қор ғау жүй есі то лық ын ты мақ тас тық қа ғи да ты на не-
гіз дел ген. Бар лық же ке тұл ға: Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы  ның 
аза мат та ры, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ау ма ғын да тұ рақ-
ты тұ ра тын ше тел дік тер қа тер лі жағ дай лар ту ын да  ған кез-
де, ең бек қыз ме ті не қа ты суы на жә не жар на сы на қа ра мас тан, 
егер заң дар мен ха лы қа ра лық шарт тар да бас қа ша көз дел ме-
се, бір дей дең гей де мем ле кет тік жәр де ма қы лар ала ды.

Әлеу мет тік қор ғау дың ти ім ді жә не ке шен ді жүй еле рі 

Мем ле кет тік  
жәр де ма қы лар 

Мін дет ті  
әлеу мет тік  
сақ тан ды ру

Жи нақ тау шы  
зей не та қы 

Әлеу мет тік  
кө мек 

Ең бек ке қа бі лет ті аза мат тар өзі нің же ке ба сы ның бо ла-
ша ғы мен өз от ба сы ның әл-ау қа ты үшін жау ап ты бо лу ға 
ұм ты луы ти іс. 

Ана мен ба ла ны кең ау қым ды әлеу мет тік қам сыз дан-
ды ру – мем ле кет тің бү кіл әлеу мет тік қор ғау жүй есі нің ба -
сым  дық та ры ның бі рі.АР
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Әлеу мет тік қор ғау жүй есі нің не гіз гі қар жы лан ды ру кө зі 
мен жал пы рет теу ші сі – мем ле кет. Заң на ма ға сәй кес аза мат-
тар дың же ке ле ген са нат та ры на мем ле кет қа ра жа ты есе бі нен 
әлеу мет тік кө мек көр се ті ле ді.

Әлеуметтік  
көмек  

түрлері
Мүгедектердің 
мұқтаждарына 

берілетін 
жәрдемақы

Жасы кәме летке 
толмаған балаларды 
тәрбиелеп отырған 
отбасыларға бері-
летін жәрдемақы

Әлеуметтік 
қатерлерге 

қарай бюджет 
есебінен берілетін 

жәрдемақы

Аса мұқтаж 
адамдарға 

берілетін пәрменді 
жәрдемақы

Бала туғанда 
берілетін біржолғы 

жәрдемақы

жәрдемақы

толмаған балаларды 

Бұл көмек түрлерінен басқа азаматтар дың әлеу мет тік 
қа тер лер ден өзін- өзі ерік ті сақтандыруға құқығы бар.

(ҚР Әділет министрлігінің сайтынан)

Тіркестердің мағыналық байланысы
Өза	ра	бай	ла	ныс	ы	ай	қын	емес	тіркестер	біл	ді	рей	ін	де	ген	ойпі			кір			ді	

тү	сі	нік	сіз	ете	ді.	Тіркестер	әрі	ма	ғы	на	лық,	әрі	син	так	сис	тік	бай			ла	ныс	қа	
түс	пе	се,	ой	жұ	таң	ды	ғын	да	аң	ғар	та	ды.	Мы	са	лы,	көр ген ді шы ғар  ма, 
тия нақ ты та быс, үр діс кел бет си	яқ	ты	тір	кес	тер	ті	лі	міз	дің	көр	кін	кел
ті	ріп	тұр	ма	ға	ны	бел	гі	лі.	Бұл	сөз	дер	ді	ерік	сіз	тір	кес	тір	ген	мен,	олар	дың	
ара	сын	да	жа	тық	тық,	ма	ғы	на	лық	үй	ле	сім	ді	лік	жоқ.	

Бұн	дай	қол	да	ныс	тар	син так сис тік нор ма дан ау ыт қу	бо	лып	са
налады.

Сөз	дер	дің	ма	ғы	на	лық	бай	ла	ныс	та	 ай	ты	лып,	 өза	ра	 тір	ке	се	 алу	
қа	бі	лет	ті	лі	гі	 –	 олар	дың	 ең	 бас	ты	 грам	ма	ти	ка	лық	 қа	сие	ті	нің	 бі	рі.	 
Сөз	тір	ке	сі	нің	бел	гі	ле	рін,	яғ	ни	құ	ра	мын	да	ке	мін	де	то	лық	ма	ғы	на	лы	
екі	сөз	дің	бо	луы,	өза	ра	са	бақ	та	са	(ба	ғы	ның	қы,	ба	сың	қы	сы	ңар)	ма	ғы
на	лық,	син	так	сис	тік	бай	ла	ныс	та	ай	ты	луы	–	осы	ған	дә	лел.	Мы	са	лы,	
мо мын су, үр кек тау ық	деп	бай	ла	ныс	ты	ру	мүм	кін	емес,	дұ	ры	сы	–	
мо мын адам, үр кек мал.	АР
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3. Оқы лым мә ті ні бой ын ша «Ой лау дың ал ты қал па ғы» әді сі ар қы лы 
өз ой ла рың ды ай тың дар. Өз ге нің пі кі рін ба ға лаң дар. Ор тақ ше шім 
шы ға рың дар.

• «Қызыл қалпақ» киген оқушы тақырып бойынша бол жам 
жасайды.

• «Сары қалпақ» киген оқушы тақырыптың тиімді екенді-
гіне сен діреді.

• «Жасыл қалпақ» киген оқушы тақырып бойынша жаңа 
ойлар, креативті идеялар айтады.

• «Ақ қалпақ» киген оқушы қажетті ақпаратты нақты-
лайды.

• «Қара қалпақ» киген оқушы тақырып бойынша кем ші-
ліктерді анықтайды.

• «Көк қалпақ» киген оқушы тақырыпқа сараптама жа -
сай ды.

4. Сөзжасамдық және синтаксистік нормаларды сақтап, бе ріл ген сөз-
дер мен сөйлем құ рас ты рың дар.

Ын ты мақ тас тық, кө мек, мем ле кет тік, әлеу мет тік, шарт -
 тар, қа ғи дат, атау лы, кә ме лет тік, іс-әр екет, ха лық ара лық, 
жәр  де ма қы, жас, бірреттік, сақ тан ды ру, ша ра лар.

5. Графиктік мәтіндегі деректерді және сұхбаттағы өз пікірлеріңді 
салыстырып, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап, салыс тыр-
ма лы эссе жа зың   дар.

6. Синтаксистік нормаға сай келмейтін тіркестерді «Қосжазба күнде-
лігі» әдісімен түсіндіріңдер. Тізімді өздерің жалғастырыңдар.

Тілдік мәлімет  Менің түсіндірмем

Кәрі қарт, шынайы шындық, балғын сәби.

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. «Егер мен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі 

бол сам, ...» деп басталатын мәтін жазыңдар. Өздерің енгізе тін  АР
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әлеуметтік көмек түрлерін және ол көмекті енгізудің себе бін 
дәлелдеп, кестеге түсіріңдер.

Әлеу мет тік көмек түрі Дәлелім

2. Мә тін дер ді оқып, салыстыр малы түрде екі ба ланың өмір сүру 
деңгейі, денсаулығы, білім алу мүмкіндігі,  өмір сүру ұзақтығы 
ту ра лы «Т кес те сін» тол ты рың дар. Өз қорытындыларыңды 
4–5 сөйлеммен жазың дар.

Әлеу мет тік қор ғал ған ба ла Әлеу мет тік қор ғал ма ған ба ла 

І
Мен Ұлыб ри та ния да тұ ра мын. 18 жас қа дей ін мек теп 

пен кол ледж ге ба ра мын. Егер мен ау ырып қал сам, ата-анам 
мен үшін дәрігерге ақ ша тө ле мей ді, се бе бі ме нің сақ тан ды ру 
по лю сім бар. Біз дің үй де гі ау ыз су та за жә не қау іп сіз. Егер 
жұ мы сым бол ма са, мем ле кет әрі қа рай өмір сү руіме өте ма қы 
тө лей ді. Егер ма ған бі реу қас тан дық жа са са, мен по ли ция ға 
ша ғым да на мын... 

ІІ
Мен Зим баб ве де өмір сү ре мін. Ата-анам – фер мер лер. 

Олар дың кі ші гі рім же рі бар. Мен мек теп ке ба ра ал май мын, 
се бе бі ата-ана ма ақ ша та бу ға кө мек те се мін. Біз кү ні не бір 
рет қа на та мақ та на мыз жә не ау ыз су ды өзен нен ала мыз, сон-
дық тан көп ау ыра мыз. Ау ырып қал сам, дә рі гер кел мей ді: 
біз дің ақ ша мыз дә рі гер ге қа ра лу ға жет пей ді. По ли ция біз ге 
кө мек тес пей ді, се бе бі олар біз ді оп по зи ция лық пар ти яны 
қол дай ды деп ой лай ды... 
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ІІ 
СӘУ ЛЕТ ӨНЕРІ

Бұл бө лім ді оқып-білу арқылы сендер:
•	 сәу	лет	өне	рі	нің	озық	үл	гі	ле	рімен	танысасыңдар;
•	 ғажап	сәулет	туындысы	–	киіз	үй	туралы	білімдеріңді	толық	ты	ра

сыңдар;
•	 Қа	зақ	стан	да	ғы	ежел	гі	ес	ке	рт	кіш	тер	дің	сы	ры	жайлы	оқып

білесіңдер;
•	 елорданың	сәулеті	мен	сәулетшілері	туралы	мәлімет	аласыңдар;
•	 қазақстандық	сәу	лет	ші	лермен,	олардың	туындыларымен	та	ны	са

сың	дар;
•	 жа	ңа	қол	да	ныс	та	ғы	сөз	дермен	танысып,	ғы	лы	ми	жә	не	ғы	лы	ми

көп	ші	лік	стиль	атау	ла		рын	бі	ле	сің	дер;
•	 сөз	жа	сам	дық	жә	не	син	так	сис	тік	нор	ма	лар	ды	сақ	тап,	дұ	рыс	қол

да	на	бі	лу	ге	ма	шық	та	на	сың	дар.

Архитектура – кеңістіктегі әуен, қатып 
қалған қозғалыссыз музыка. 
  (Фридрих Шеллинг)рих Шеллинг)рих Шел

Атам – Алаш, керегеміз – ағаш, киіз 
туырлықты, ағаш уықты қазақпыз.

(Нақыл сөз)

БӨ ЛІМ

СТИЛЬ ДІК ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕР
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§1. Сәу лет өне рі (архитектура)

1. Сұ рақ тар ға жұп та сып жау ап бе рің дер.

1. Сәу лет өне рі ту ра лы не бі ле сің дер?
2. Сәу лет өне рі нің құн ды лы ғы не де?
3. Сәу лет өне рі ес ке рт кіш те рі та рих тан қан дай сыр шер те ді 

деп ой лай сың дар?

2. Мә тін ді сызбадағы мәліметтермен бірге оқып, негізгі үрдістерді 
анық таң дар.

Әлем нің жа ңа же ті ке ре ме ті нің қа та рын да ғы Ко ли зей –
күл лі Ита лия ның мақ та ны шы. Жа һан да ғы ең үл кен ам фи -
театр са на ла тын Ко ли зей жай лы та ри хи де рек тер мол сақ-
тал ған. 

Колизей

Аркалары мен 
бағаналары коринфтік, 

ионикалық және 
дорикалық стильде 

салынған

Бір мезгілде 50 мыңға 
жуық адам сыйған. 

Көрермендердің 
қауіпсіздігі үшін 
жан-жағы тормен 

қапталған 

Төрт қабатты, әр 
қабатының биіктігі – 
10–13 метр, ал жалпы 

биіктігі 44 метрді 
құраған 

Ішкі қабырғаларының 
құрылысына травертин 
тастары, өрнектер үшін 
кірпіш пен тау жыныс-

тары пайдаланылған

Құрылысқа 100 мың 
метр³ мәрмәр 

пайдаланылған. Оны 
200-ден астам өгіз арба 

жеткізіп тұрған

Ал ғаш қы да сәу лет өне рі нің бі ре гей үл гі сі «Фла вия ам фи-
теат ры» деп атал ған. Ам фи  театр ма ңын да Ко лос с алып мү сі ні 
ор на лас қан дық  тан, театр атауы кей ін «Ко ли зей» болып АР
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өз гер тіл ген. Бұл алып құ ры лыс Фла вей әу ле ті нің кө  се мі, 
им пе ра тор Вес па си анның бұй ры ғы мен бас тал ған бо  ла  тын. 
Өкі ніш ке орай, им пе ра тор дың өзі театрдың ашы лу сал та-
на тын кө ре ал май кет ті. Та ри хи де рек тер ге сүйе нер бол сақ, 
театрдың ашы лу сал та на тына байланысты мереке 100 күн ге 
со зыл ған. 

Қа зір гі таң да Ко ли зей – Рим қа ла сы ның кө рік ті ме кен-
де рі нің бі рі. Жыл сай ын кө не ам фи театр ды өз кө зі мен кө ру 
үшін жер дің түк пір-түк пі рі нен ту рис тер ағы ла ды. Ита лия 
бас шы лы ғы Ко ли зей ге та ри хи ес ке рт кіш ретінде қа рай ды. 
Мұн да қо ғам дық іс-ша ра лар ды, ме ре ке лік дәс түр лі қойы-
лым дар ды ұй ым дас ты ру ға рұқ сат бе ріл мей ді.

(«Балалар энциклопедиясынан») 

 3. Мәтін құрылымын сақтай отырып, сызбадағы мәліметтер дің ма -
ңыз ды тұстарын талдап, Колизей амфитеатры туралы сипаттама 
мәтін жа  зың   дар.

 ы лы ми стил  түр ле рі
ы	лы	митех	ни	ка	лық	не	ме	се	ғы	лы	микөп	ші	лік	стиль	дер	іш	тей	тө

мен	де	гі	дей	топ	тар	ға	бө	лі	не	ді:
1.	 ы	лы	миағар	ту	шы	лық	 (ғы	лым	не	гі	зі	шек	те	ліп	 бе	рі	ліп,	маз	мұ	ны	

мы	сал	дар,	ил	лю	ст	ра	ция	лар,	са	лыс	ты	ру	лар	ар	қы	лы	то	лық	ты	ры
ла	ды);

2.	 ы	лы	мипуб	ли	цис	ти	ка	лық	 (ғы	лы	ми	жа	ңа	лық	тар	дың	әлеу	мет	тік	
ор	ны	мен	мә	ні	не	қа	рай	па	фос	ты,	 мо	цио	нал	ды	сөз	дер	мен	ора
лым	дар	жиі	кез	де	се	ді);

3.	 ы	лы	миме	му	ар	лық	(та	қы	рып	тық,	жа	зы	лу	мә	не	рі	жа	ғы	нан	жал
пыәде	би	стиль	ге	жа	қын.
ы	лы	ми	мә	тін	дер	кө	ле	мі	не	қа	рай	бір	не	ше	түр	ге	бө	лі	не	ді:

а)	 ірі	топ:	(мо	ног	ра	фия,	оқу	лық,	лек	ция	лар	кур	сы	т.б.);
ә)	ор	та	топ	(ба	ян	да	ма,	ма	қа	ла,	лек	ция	т.б.);
б)	кі	ші	топ	(ба	ян	да	ма	те	зис	те	рі	,	ан	но	та	ция,	ре	зю	ме,	ре	цен	зия	т.б.).

4. «Сәулет өнері дегеніміз не?» аудиомә тінін (15.mp3.) тың дап, не -
гіз  гі ой ды анық таң дар жә не ға лам дық мә се ле лер мен бай ла ныс  ты-
рың дар.АР
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5. Оқылым және тыңдалым мәтіндері қай стильде (ғылыми стиль, 
публицисти ка   лық стиль) жазылған? Пікірлеріңді тілдік деректер 
арқылы дәлел дең дер. 

 6. Тың да лым мәтініндегі ті рек сөз дер ді анық таң дар. Қажетті кли-
ше лер мен лексикалық құ ры лымдарды қолданып, ондағы де рек -
тер дің маңызды тұстарын жа зың дар. 

Ма ңыз ды өмір лік да на лық Мә тін нің не гіз гі ойын бір сөй лем мен 
біл діру

Та ныс жә не та ныс емес Мә тін нен та ныс жә не мүл дем та ныс 
емес ақ па рат ты та бу

Ил лю ст ра циялық бей не леу Мә тін нің не гіз гі ойын су рет, сыз ба, ка-
ри ка ту ра т.б. ар қы лы бей не леу

Үл гі бо лар лық қо ры тын ды Мә тін нен ке ле шек те қа жет бо ла тын ма-
ңыз ды қо ры тын ды шы ға ру

Тал қы лауға ар нал ған ма-
ңыз ды та қы рып тар

Тал қы лауға, ерек ше кө ңіл бө лу ге бо ла-
тын ой лар ды, пі кір лер ді та бу

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орындаң дар.
1. Әлем нің жа ңа же ті ке ре ме ті нің бірі туралы сызба, кесте, диа-

грам ма не сурет түрінде презен та ция дайындаң дар.
2. Ма қал-мә тел дер ді пай да ла на оты рып, аргументті не дис кус сив-

ті эс се жа зың дар. Сөз саны –160–180.

Шаш та раз са қал тү зе тер,
Өнер паз ша һар тү зе тер.

Ең бе гі нен ел та ныр.
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§2. Киіз үй – ға жап сәу лет туын ды сы

1. Сұ рақ тар ға жұп та сып жау ап бе рің дер.

1. Сәу лет өне рінің қандай туындыларын білесіңдер? 
2. Киіз үйді архитектуралық құрылысқа жатқызуға бола ма?

2. Мәтіннің тақырыбын, мақсатты аудиторияға сәйкес қызметін, 
құрылымын, тілдік ерекшелігін талдаң дар.

Қа зақ тың ки із үйі
Ки із үй – Ор та лық жә не Ор та Ази яны қо ныс тан ған мал 

өсі ру ші лер дің не гіз гі бас па на сы. Мә де ни-тұр мыс тық жә не 
ша ру ашы лық мақ сат қа ар на лу ына қа рай бір не ше түр ге 
бө лі не ді. Ша ғын түр ле рі мы на лар: жаз дық тұр ғын ки із үй; 
жо рық ке зін де ті гу ге ар нал ған абы лай ша не ме се жо лым үй; 
кө ші-қон да пай да ла ны ла тын уа қыт ша жап па үй; екі қа нат ты 
ақ та ғыр үй; ки ізі нің то зы ғы жет кен қа ра құ рым үй жә не т.б.

Ал ақ ки із ді түр лі түс ті ма та мен оюла ған ақ ала ор да лар, 
24 қа нат ты ал тын үзік ки із үй лер, хан дар мә жі ліс өт кі зе тін 
30 қа нат ты ал тын ор да лар көр кем бе зен ді рі луі жа ғы нан 
ерек ше көз тар та ды. Жас жұ бай лар ға ар нал ған отау үй де 
жа сау-жи һаз ға бай, сән ді де сал та нат ты ке ле ді. 

Ки із үй дің не гіз гі қаң қа сын, яғ ни ке ре ге, уық, ша ңы рақ, 
сы қыр лау ық та рын «сүйе гі» деп атай ды. Ки із үй ді ті гер де, ең 
ал ды мен, қо лай лы жер таң дап ала ды. Со дан соң ке ре ге лер ді 
жай ып, оны таң ғыш тар мен бі рік ті ре та ңа ды, есі гін ор на та ды. 
Бас құр-таң ғыш тар мен мық тап та ңыл ған ке ре ге шең бе рі нің 
үс ті нен ба қан мен ша ңы рақ кө те ріп, оған уық шан ша ды. Әр бір 
уық қа ла мын ша ңы рақ қа лам ды ғы на сұ ғын та кір гі зіп, екін ші 
жа ғын ке ре ге ба сы на бай лай ды. Осы дан кей ін туыр лық, үзік, 
түн дік жә не ки із есік ті жа ба ды. Ты ғыз жап сы ры ла жа был -
 ған туыр лық қоз ға лып не тө мен тү сіп кет пес үшін, сыр ты нан 
ке ре ге ге шан дып бай ла на ды... Үзік ки із дер ара сын да қу ыс, 
ашық жер қал майт ын дай етіп бі рі нің ше тін екін ші сі мен бас-
ты ра жа бы ла ды. Бұ дан соң ки із есік ор на ты ла ды. Ең со ңын да 
ша ңы рақ қа ба қан ар қы лы түн дік жа ба ды. Ки із есік пен түн-
дік ар нау лы бау ар қы лы оңай ашы лып, жа бы лып тұ ра ды.

(«Ша ңы рақ» эн цик ло пе дия сы нан)АР
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	 ы	лы	ми	стиль,	әдет	те,	үш	ша	ғын	стиль	ге	жік	те	ле	ді:
1)	 та	за	ғы	лы	ми	стиль;
2)	оқу	лық	тар	дың	ғы	лы	ми	сти	лі;
3)	 көп	ші	лік	ке	ар	нал	ған	ғы	лы	ми	стиль.

Та	за	ғы	лы	ми	стиль	–	бел	гі	лі	бір	ғы	лым	са	ла	сын	да	ғы	зерт	теу	ші
лер	дің	сти	лі,	әріп	тес	те	рі	не	ар	нап	жа	зы	ла	ды.

Оқу	лық	тар	дың	ғы	лы	ми	сти	лін	де	бі	лім	алу	шы	лар	дың	жас	ерек	ше
лі	гі	ес	ке	рі	ле	ді.

Көп	ші	лік	ке	ар	нал	ған	ғы	лы	ми	стиль	де	жа	зыл	ған	ең	бек	тер	жа	сы	на,	
ин	тел	лек	ту	ал	дық	дә	ре	же	сі	не,	ұлт	тық	ерек	ше	лі	гі	мен	на	нымсе	ні	мі	не	
қа	ра	мас	тан,	жал	пы	қау	ым	ға,	кең	ауди	то	рия	ға	ар	на	ла	ды.	Мақ	са	ты	–	
ғы	лым	са	ла	сын	да	ғы	жа	ңа	лық	тар	ту	ра	лы	не	ме	се	ел	дің	іш	кі,	сырт	қы	
жағ	дайы	ту	ра	лы	көп	ші	лік	ті	ха	бар	дар	ету.

ы	лы	ми	стиль	де	диа	лог	пен	мо	но	лог	қол	да	ны	ла	ды.	Со	ның	ішін	де	
мо	но	лог	же	тек	ші	орын	да.	

3. Өздерің оқып отырған осы оқулықтың қай стильге, оның ішінде 
қай шағын топ қа жататынын дәлелдеңдер.

4. Графиктік мәтіндегі дерек тер дің маңызды тұстарын талдап, мәтін 
құ растырып жа зың дар.

Киіз үйдің құрылысы

Туырлық

«Ақ үй». Туырлығы 
тұтас ақ қой жүнінен 

жасалады

Шаңырақ

Кереге

Уық

Таяныш

Маңдайша

Табалдырық

«Қоңыр үй». Туырлығы 
қоңыр қой жүнінен жа-

салады

«Боз үй». Туырлығы 
бозғылт киізден  

жаса лады

Киіз үйдің сүйегіТуырлық Киіз үйдің сүйегі

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



139

5. Ақ се леу Сей дім бе ков тің «Күм бір-күм бір күм без дер» ат ты кі та-
бы нан ал ған үзін ді ні оқып, ой қо ры тын ды сын жа саң дар.

Көш пе лі лер дің сұ лу лық ту ра лы тал ғам-тү сі ні гі осы киіз 
үй ар қы лы кө рі ніс тап ты. Киіз үй дің сы қыр лауығы нан бас-
тап ша ңы ра ғы на дейін гі әр бір бөл ше гі – өз ал ды на оқ шау 
өнер туын ды сы, олар бір-бі рі мен мін сіз үй лес кен шақ та 
ке ре мет өнер туын ды сын құ рай ды. Осы нау өнер туын ды сы 
көш пе лі лер дің күн кө ріс мұқ та жы нан бас тап, ру ха ни тал ғам-
та ла бы на дейін қыз мет ет кен. 

(А.Сей дім бе ков)

6. Екі түрлі пікірдің бірін жақтап, ойталқы өткізіңдер.

1. XXI ға сыр да ки із үй дің ма ңы зы, қа жет ті лі гі жоқ, сон-
дық тан өмір сал ты мыз дан алып тас тау ке рек.

2. Киіз үй халқымыздың ұлттық жәдігері ретінде еш қа  шан 
өз маңызын жоғалтпайды және қолайлы жазғы бас па на 
ре тін де әлі де пайдала ны ла ды.

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар. 
1. Ойталқыдағы екі пікірдің бірін жақтап, өз пікірлеріңді дәлел-

деп, шағын мақала жа зың дар. 
2. Бе ріл ген сұ рақ тар бой ын ша киіз үй жаб дық та рын жа зып шы-

ғың дар. 

1) Киіз үй дің есі гі не деп ата ла ды? 
2) Ша ңы рақ ты жа ба тын киіз қа лай ата ла ды?
3) Ең бі рін ші киіз үй дің не сі құ ры ла ды? 
4) Ке ре ге ні жа ба тын киіз қа лай ата ла ды? 
5) Уық ты жа ба тын киіз не деп ата ла ды? 
6) Киіз үй дің ағаш сүйегі не не лер жа та ды? 
7) Киіз үй дің киіз жаб ды ғы ның атау ла рын бі ле сің бе? 
8) Ша ңы рақ пен ке ре ге ні бе кі те тін ағаш қа лай ата ла ды? 
9) Үй дің уық қа дайт ын дөң ге лек шең бе рі қа лай ата ла ды?
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§3. Қа зақ стан да ғы ежел гі сәу лет өне рі

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Өздерің тұратын өңірде қандай тарихи орындар бар?
2. Тарихи жәдігерлерді сақтап қалу үшін қандай жұмыстар 

жүр гізілуде?

2. Әр түр лі стиль де гі мә тін дер ді оқып, та қы ры бын қой ың дар жә не 
тіл дік ерек ше лік те рін са лыс ты ра оты рып тал даң дар.

А мә ті ні
Кие лі Ұлы тау же рін де та ри хи ес ке рт кіш тер дің са ны үш 

жүз ге жу ық тап қа ла ды. Со лар дың бірі – Сәт баев қа ла сы нан 
сол түс тік-шы ғы сқа қарай 80 ша қы рым жер де ор на лас қан 
Ала ша хан ке се не сі. Ға лым дар бұл ке се не ні, ша ма мен, 
XV ға сыр дың со ңын да тұр ғы зыл ған деп болжайды. Сәу лет ті 
ескерт кіш Қа ра кең гір ата ла тын өзен нің жа ға сын да, би ік теу 
жо та лар  дың бі рін де тұр. Күм без ді ес керт кіш тің жал пы ау ма-
ғы, ша ма мен, 10–12 м2, ал би ік ті гі – 10 метр. Күй ген кір-
піш тен тұр ғы зыл ған кесененің тө бе сі не 2,5 метр  дей күм без 
шы ға рыл ған.

Кесене қа быр ғалары түс те рі әр түр лі, кө лем де рі де сан 
қи лы кір піш тер ден гео мет рия лық бей не жа сап, кі лем дей өр -
нек  теліп соғылған. Дәл солай өр нек теу Ай ша би бі мен Ах мет 
Яс ауи дің ке се не ле рінде кез де се ді. Ғалым дар Сы ғанақ қала сы 
ма ңындағы Көккесене мен Алаша хан ның ке сенесі арасында 
ұқсастық көп екенін айтады.

Қа зақ хан ды ғы ның ір ге сі нің қа ла нуы мен тұс па-тұс ке -
ле тін ке се не біз ой ла ған дай хан ды жер леу үшін са  лын ба ған. 
Кей бір зерт теу ші лер дің сө зін ше, ол жа ңа хан дық тың сим-
во лы ре тін де тұр ғы зы луы мүм кін. Сон дай-ақ осы ке се не нің 
орнын да ұлы адам дар жер лен ген үл кен әрі кө не қо рым бол ған 
дей ді.

Ала ша хан ке се не сі сәу лет ті, та ри хи ма ңыз ды ес керт-
кіш тер дің бі рі бо лып есеп те ле ді. Бұл орын рес пуб ли ка лық 
ма ңы зы бар мә де ни ны сан дар дың са на тын да, яғни Қа зақ-
стан ның кие лі 100 ны са ны ның қа та ры нан та бы лып отыр.

(С.Ма мыш қы зының «Алаша хан кесенесі» ма қа ла сы нан)АР
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Ә мә ті ні
Жай ық өзе ні нің оң жа ға ла-

уын да ор на лас қан Са рай шық ша -
һа ры ның ір ге сі Ал ты нор да тұ сын-
  да қа лан ған. Оны Шың ғыс хан  ның 
не ме ре сі, Жо   шы   ның ба ла сы Ба ту 
ханның сал дыр   ға ны ту ра лы Әбіл-
ға зы ше жі ре   сін де жа  зыл ған.

Ал ты нор да дәу ірін де Са рай-
шық та тең ге со ғыл ға ны жай лы 
да мә лі мет тер бар. Қала орнын да 
жүр гі зіл ген қаз   ба ке зін де бе ті не 
араб ша лап «Са рай   шық» деп жа -
зыл  ған мыс тең ге лер та был ды.

Са рай шық та ха нда р мен та ри-
 хи тұл ға лар жер лен ген. Со лар дың 
ара сын да Мөң ке-Teмip, Тоқ тағу, 
Жә ні бек, Қасым хан дар бар.  Ша һар Қа сым ханның тұсында 
Қа зақ хан ды ғы ның ас та на сы мін де тін ат қар ған. Но ғай ор -
да  сы ның ор та лы ғы бол ған бұл қала орыс-ка зак та ры ның 
1580 жыл ғы шабуылы нан қи ра ды. Қа ла ның қа ңы рап қал ған 
бө лі гі ХVІ ға сыр дан бас тап ма зар ға ай нал ды. 

Са рай шық тың қи ра ған ор ны Аты рау қа ла сы нан сол-
түс  тік ке қа рай 50 ша қы рым жер де орналасқан. Ол жер де 
Са рай шық ата ла тын кіш ке не ау ыл осы күн   ге дей ін бар. Сол 
ау ыл да И.Н.Тас ма ғамбе тов 1999 жы лы ме шіт пен му зей сал-
дыр ған. Му зей  дің ал ды на Са рай шық та жер лен  ген хан дар ға 
ар нап та ма ша ес  керт  кіш – Хандар пантеоны (жо ға рыдағы 
суретте – ред.) тұр ғы зыл ды. Пантеонның биік тігі – 17 метр, 
8 қабырғалы. Қабырғалар арасына Сарайшық та жер ленген 
жеті ханға арнап құлпытастар қойылған. Құл пы тас тарда 
хандардың аттары мен хан дық құр ған мез гілдері жазылған. 

Му зей ге қа ла ның ор нын да жүр гі зіл ген қаз ба жұ мыс та -
  ры ке зін де та был ған ар хе оло гия лық жә ді гер лер қой ыл ған. 
Бұл күн де қа ла ның ба сым бө лі гін өзен суы жу ып кет кен. 
1996  жыл дан бе рі Са рай шық қа ла сы ның ор нын да жүр гі зі  ліп 
ке ле жат қан ар хе оло гия лық қаз ба ла р нә ти же сін де Қа зақ стан 
та ри хы ның Ал ты нор да дә уі рін   де гі кел бе тін көр се те тін бай 
ма  те ри ал дар жи нақ тал ды.

(Д.Та леевтің «Сарайшық» мақа ла сы нан)АР
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 ы	лы	ми	стиль	ге	жа	та	тын	кей	бір	ата	лым	дар	ды	біл	ге	ні	міз	дұ	рыс.	
Мы	са	лы:	мо	ног	ра	фия,	ре	цен	зия	(сынпі	кір),	тү	сі	нік	те	ме	т.б.

Мо ног ра ия	–	бел	гі	лі	бір	та	қы	рып	ты	жанжақ	ты	зерт	тейт	ін	кө	лем
ді	ғы	лы	ми	ең	бек,	бір	не	ме	се	бір	не	ше	ғалым	ның	бел	гі	лі	бір	та	қы	рып	
бой	ын	ша	жа	ңа	лық	та	ры	мен	бол	жам	да	ры.	Мо	ног	ра	фия	ның	 кө	ле	мі	
5	бас	па	та	бақ	тан	(90	бет)	жо	ға	ры	бо	луы	ти	іс.

Ре ен зия	–	жұ	мыс	тың	өзек	ті	лі	гі,	же	тіс	ті	гі	мен	кем	ші	лі	гі	ту	ра	лы	ес
ке	рт	пеұсы	ныс	тар	дан	тұ	ра	тын	ең	бек.	Ре	цен	зия	ның	түр	ле	рі:
1)	ре	цен	зияма	қа	ла	(дәс	түр	лі	пі	шін);
2)	ре	цен	зиясұх	бат	(диа	лог,	дөң	ге	лек	үс	тел);
3)	ре	цен	зияфельетон	(өт	кір	сы	ни);
4)	ре	цен	зияо ерк	(кө	лем	ді	ре	цен	зия);
5)	ре	цен	зияха	бар	ла	ма	(ан	но	та	ция	ға	жа	қын	ша	ғын	ре	цен	зия).

Тү сі нік те ме	 –	 түп	нұс	қа	ға	 (кі	тап,	 оқу	лық,	мо	ног	ра	фия,	ма	қа	ла)	
жа	зыл	ған	 қыс	қа	ша	 си	пат	та	ма.	Мұн	да	 ең	бек	тің	мақ	са	ты,	 қыс	қа	ша	
маз	мұ	ны,	 кім	дер	ге	ар	нал	ға	ны,	 ғы	лым	ның	 қай	 са	ла	сын	 қам	ти	ты	ны	
көр	се	ті	ле	ді.	 ұ	рыс	жә	не	 сау	ат	ты	жа	зыл	ған	 тү	сі	нік	те	ме	оқыр	ман	ға	
қа	жет	ті	ең	бек	ті	тез	тау	ып,	уа	қыт	үнем	деуі	не	сеп	ті	гін	ти	гі	зе	ді.	Тү	сі	нік
те	ме	көп	ші	лік	ке	тү	сі	нік	ті,	қа	ра	пай	ым	тіл	де	жа	зы	луы	ти	іс.

3. Берілген үлгіні негізге алып, өздерің оқыған бір кітапқа шағын 
түсініктеме жазыңдар. Сөз саны – 50–60.

әли ха но ва Ж  Өсім дік био тех но ло гия сы  Оқу лық  – Ал ма-
ты: «Қа зақ уни вер си те ті»,  

Оқу	лық	та	өсім	дік	тен	алы	на	тын		клет	ка	лар	ды,	мү	ше	лер	ді	жа	сан	ды	
қо	рек	тік	 ор	та	да	 асеп	ти	ка	лық	 жағ	дай	да	 өсі	ру	дің	 тео	рия	лық	 не	гіз
де	рі	 мен	 әдіс	те	рі	 жа	зыл	ған.	 Клет	ка	лар	ды	 	 	 жағ	дай	ын	да	 өсі	ру	
әді	сі	өсім	дік	тер	био	тех	но	ло	гия	сы	ның	не	гі	зі	ре	тін	де	қа	рас	ты	ры	ла	ды.	
Кі	тап	та		клон	дық	мик	ро	кө	бей	ту	әдіс	те	рі,	клет	ка	лық	жә	не	ген	дік	ин	же
не	рия	мә	се	ле	ле	рі	тал	да	на	ды.

Оқу	лық	 уни	вер	си	тет	тің	 сту	де	нт	те	рі	не,	 ма	ги	ст	рант	та	ры	на,	 ас	пи
рант	та	ры	на	жә	не	ғы	лы	ми	қыз	мет	кер	лер	іне	ар	нал	ған.

(pps.kaznu.kz)

 АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



143

4. Екі топ қа бө лі ніп, екі мәтінмен жұмыс жасаңдар. Жауап тарыңды 
ортаға салып, сұхбат құрыңдар.

1. Бел гі леу ші топ мә тін нен ті рек сөз дер ді таба ды.
2. Ба ян дау шы топ мә тін маз мұ нын ба ян дай ды.
3. Сұ рақ қоюшы топ мә тін маз мұ ны бой ын ша 3 сұ рақ құ рас-

ты ра ды.
4. Бай ла ныс ты ру шы топ мә тін маз мұ нын өмір мен бай ла-

ныс ты ра оты рып, нақ ты мы сал дар кел ті ре ді.

5. Жазылым тап сыр маларының бі рін орын даң дар. 
1. Ғылыми-көпшілік стильдің тілдік құралдарын орынды қолда -

нып, ұлт тық құн ды лық та ры мыз ды сақтау және дә ріп теу мақ-
са тын да Мә де ни ет ми ни ст рлі гі не ұсы ныс хат жа зың дар. Сөз 
саны – 100. 

2. Өздерің тұратын аймақтағы тарихи орынға келетін ту рис тер ге 
арнап нұсқаулық жазың дар. Сөз саны – 100.  

 • Сәулет өнері ескерткіштері – сол дәуірдің эсте ти ка лық 
нор  ма лары, идеологиясы, ғылыми-техника лық мүм кін -
ді  гі, мәдени қарым-қатынастары, құрылысы мен қол өнері 
ту ра лы түсінік беретін аса бай ақпарат көзі.

• 18 сәуір – тарихи орындар мен тарихи ескерткіш тер ді 
қорғау күні.

6. «Қазақстанның ежелгі сәулет өнері» тақырыбында ғылыми-көп-
ші  лік стильде мақала  жазыңдар. Сөз саны – 160–180. 
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§4. Ес ке рт кіш тер сыр шер те ді

1. Мә тін ді оқып, ондағы мәліметтерді кесте, сызба, сурет не шарт ты 
бел гі лер мен беріп көріңдер.

Қы зыл жар қа ла сын да ғы та ри хи ма ңыз ға ие сәу лет ес -
керт     кіш те рі нің ішін де гі ең құн ды сы – Абы лай хан ның ақ 
үйі. Бұл ке шен ша һар да ғы ең кө рік ті орын дар дың бі рі бо лып 
санала ды. Отау құр ған жас тар да, қа ла ға кел ген қо  нақ та осы 
музей-кешенге ат ба сын бұр май кет пей ді. 

Ал ға шын да ақ үй ту ра лы ел ау зын да аңыз көп бо ла тын, 
кей ін аңыз ақи қат   қа ай нал ды. Жер гі лік ті ақ са қал дар Абы-
лай дың ақ үйі ту ра лы аңыз дар ды көп ай та тын. Ғи ма рат   тың 
та лай зұл мат тан аман қал ға ны, бұл ме кен нің кие лі еке ні 
тіл   ге тиек еті ле тін. 

Абы лай хан ның ақ үйі жай ын да ақын-жа зу шы ла р  дың 
шы ғар  ма ла рын да да жазылған. Мәселен, бұл үй туралы 
дерек тер Мәш һүр Жү сіп Кө пеев, Шә ді тө ре Жәң гі рұлы, Үкі лі 
Ыбы рай дың жаз бала рын да кез де се ді.

Абы лай дың ақ үйі
Қы зыл жар де ген қа ла да.
Жар ға жа қын са лын ған
1824 жы лын да...

Үкі лі Ыбы рай дың осы өле ңі 1926 жы лы «Бос тан дық туы» 
га зе тін де ба сыл ған екен. Ақын бұл үй де кей ін қа зақ ба ла ла ры 
оқы ға нын да айт қан.

Ал Шә ді тө ре Жәң гі рұлы өзі нің «Та ри хат» ат ты дас та-
нын да: «Бұл кез де Қы зыл жар да бір са рай бар, «Абы лай дың 
ақ са райы» деп ай ты лар», – деп жа за ды.

Жур на лист Жақ сы бай Сам рат өзі нің «Абы лай дың ақ үйі» 
ат ты кі та бын да Фа зыл есім ді ақ са қал дың ба ла ла ры на айт-
қа нын кел ті ре ді: «Ұмыт паң дар, анау – Абы лай дың ақ үйі. 
Сол жер де ата-ба ба ла рың ның ізі бар, хан ға сә лем бе ру ге, 
ақыл-ке ңес алу ға, мәс ли хат құ ру ға кең да ла дан кел ген кі лең 
жақ сы лар мен жай саң дар дың ізі бар», – дей ді екен.
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Бұл үй туралы нақ ты де рек Мәс кеу мұ ра ғат та ры нан та -
был ды. Ре сей Фе де ра ция  сы Сырт қы іс тер ми  нистр лі гі ар -
қы лы жет кен хат та Абы  лай хан ға 1762–1765 жыл да ры үй 
са лын ға ны ту ра лы ай ты лып, оның жос па ры жә не та ғы да 
бас қа құ жат тар жі бе ріл ген. Ха лық ара сын да «Ақ үй» ата -
лып кет кен ғи ма рат Ре сей пат шай ымы ІІ Ека те ри на ның 
бұй ры ғы мен са лын ған екен. Хан ның са рай ымен бір ге кең се, 
мон ша, қо нақ тар ға ар нал ған бөл ме лер бол ған. Алай да дөң 
үс тін де гі бір қа бат ты бө ре не ден өріл ген ғи ма рат өр те  ніп ке -
тіп, кей ін оның ор ны на екі қа бат ты үй бой кө те ре ді. Біз ге 
жет    ке ні – сол.

Қы зыл жар да ғы хан үйі «Мә де ни мұ ра» бағ дар ла ма сы на 
ен гі зі ліп, қал пы на кел ті ріл ді. Қа зір Абы лай хан ның ре зи-
ден ция сы музей-ке шен ре тін де жас бу ын ға қыз мет ету де. 
Ша һар дың сә ні мен мә нін кір гі зіп тұр ған да осы үй де сек 
қа те лес пес піз.

(Е.Амантайұлы)

2. Оқы лым мә тіні бой ын ша «Ой лау дың ал ты қал па ғы» әді сі ар қы лы 
өз ой ла рың ды ай тып, өз ге нің пі кі рін ба ға лаң дар. 

1. Қы зыл қал пақ –  Ин туиция. Бұл мә тін ді оқы ған да қан дай 
се зім ге бө лен діңдер?  2 мы сал мен дә лел деңдер.

2. Са ры қал пақ – По зи тив. Оқы лым ның жа ғым ды тұс та ры 
қан дай?  2 дә лел кел тіріңдер.

3. Жа сыл қал пақ – Креа тив. Оқы лым нан соң қан дай ой лар 
пай да бол ды? 2 ұсы ныс жа саңдар.

4. Ақ қал пақ – Фак ті лер. Қан дай жа ңа, бұ рын біл ме ген  
ақ па рат ал дыңдар? 

5. Қа ра қал пақ – Не га тив. Оқы лым нан қан дай жа ғым сыз 
ой лар пай да бол ды? 2 мы сал мен дә лел деңдер.

6. Көк қал пақ – Шо лу.  Оқы лым  мәтініне шо лу жа саң дар. 
Қа зақ же рін де гі ес ке рт кіш тер ді қа лай та ны ту ға бо ла ды?

3. Жо ға ры да ғы ақ па рат тар ды не гіз ге алып, «Кө не ес ке рт кіш тер ді 
қор  ғай ық!» ат ты қо ғам дық фо рум ға қа ты су шы лар аты нан көп ші-
лік ке үн деу жол даң дар. Сөз саны – 100–120.

4. Қа зақ стан да ғы кө не қа ла лар дың кар та сын сы зың дар.АР
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Жа ңа қол да ныс та ғы сөз дер
Тіл	 қо	ғам	мен	бір	ге	 да	мып,	жа	ңа	 сөз	дер	мен	 то	лы	ғып	 оты	ра	ды.	

Ака	де	мик	Р.Сыз	дық	қа	зақ	ті	лін	де	жа	ңа	сөз	қол	да	ныс	тары	ның	пай	да	
бо	лу	ына	се	беп	кер	жағ	дай	лар	ды	атап	көр	се	те	ді:
1.	 Өмір	дің	 өзі	 әкел	ген	жа	ңа	лық	тар	ды	атау	 қа	жет	ті	гі.	Осы	ған	 орай	

көп	те	ген	жа	ңа	ұғым	дар	ды	біл	ді	ру	де	қа	зақ	ті	лі	нің	өз	мүм	кін	ді	гі	бар	
еке	ні	ай	қын	бол	ды.	Со	ның	нә	ти	же	сін	де	80жыл	дар	ға	дей	ін	орыс
ша	қол	да	ны	лып	кел	ген	ус тав (жар ғы), прог рам ма (бағ дар ла ма), 
ком пен са ия (тө ле ма қы), до ку мент (құ жат), ин фор ма ия (ақ па
рат), пен сия (зей не та қы), спон сор (де меу ші), про ент (па йыз), 
ре пат риант (орал ман), реп рес сия (қу ғынсүр гін)	 т.б.	 қа	зақ	ша	
ата	ла	тын	бол	ды.	 1920–1930	жыл	да	ры	бі	раз	 қол	да	ны	лып,	 кей	ін	
ығыс	ты	рыл	ған	тө ра ға, хат шы, құ қық, құ жат	т.б.	сөз	дер	қай	та
дан	қол	да	ныс	қа	ен	ді.	Кей	бір	жер	гі	лік	ті	сөз	дер:	ке ден (та мож ня), 
шал ғам (ре дис), шал қан (ре па), су са мыр (диа бет)	т.б.	тер	мин	дер	
жа	сау	ға	пай	да	ла	ныл	ды.

2.	 Бұ	рын	орыс	ша	ата	лып	не	ме	се	су	рет	те	ме	 (тү	сін	дір	ме)	жо	лы	мен	
біл	ді	рі	ліп	кел	ген	ұғым	дар	дың	қа	зақ	ша	жа	тық,	мүм	кін	ді	гін	ше	дәл	
ба	ла	ма	сын	та	бу	ға	әре	кет,	із	де	ніс	арт	ты.	Мы	са	лы:	жол се рік (про
вод ник), те ле кө пір (те ле мост), от ба сы (семья), на рық (ры нок), 
мер ді гер лік (под ряд), ұшақ (са мо лет), ті кұ шақ, (вер то лет), ие гер 
(ка ва лер ор де на), зер гер ха на ( ве лир ная мас терс кая), зерт ха на 
(ла бо ра то рия), кө лік жол (проез жая час ть до ро ги), жаяу жол (тро
ту ар), бағ дар шам (све то фор), жа ан да ну (гло ба ли за ия)	т.б.	

5. Күнделікті баспасөз материалдарынан жаңа қолданыстағы сөз-
дерді тауып, топтастырыңдар. 

 6. Қа зақ стан да ғы кө не ес ке рт кіш тер дің ті зі мін жа сап, хро но ло-
гия лық кес те құ рас ты рың дар. 
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§5. Қа зақ стан ның ХIV–XV ға сыр лар да ғы 
 сәу лет өне рі

1. Сұ рақ тар ға  жау ап бе рің дер.

1. Қа зақ стан да сәу лет өне рі қай дәу ір лер де да мы ды деп ой -
лай  сың дар?

2. Қа зақ же рін де гі әй гі лі сәу лет өне рі нің ту ын ды ла ры на 
қан  дай ес ке рт кіш тер жа та ды?

3. Өз де рің бі ле тін та ри хи ғи ма рат тар ту ра лы қан дай аңыз-
дар ды бі ле сің дер?

2. Мә тін ді оқып, сти лін анық таң дар. Мә тін нің та қы ры бын, мақ сат-
  ты ауди то рия ға сәй кес қыз ме тін, құ ры лы мын, тіл дік ерек ше лі   гін 
алдыңғы сабақтағы мәтінмен са лыс ты ра тал даң дар.

Қазақ жерінде сәу лет өне рі Х–ХІІ ға сыр лар да Қа ра хан 
мем  ле ке ті нің ке зін де өр кен де ген. Дә лел – Та раз қа ла сы ның 
ма ңы нан XI–ХII ға сырлар да са лын ған Ай ша Би бі, Ба ба жы 
қа тын си яқ ты сәу лет өне рі нің та ма ша ту ын ды ла ры. Ал ірі 
ар хи тек ту ра лық құ ры лыс жүй еле рі XІV–XV ғасырларда 
са лы на бас та ған, мы са лы: Арыс тан баб, А.Ясауи, Көк  ке се не, 
Ала ша хан және т.б. кесенелері. 

Арыс тан баб ке се не сі Оты рар дың ба тыс жа ғын да, Сыр да-
 рия өзе ні не жа қын жер де ор на лас қан.

XIV–XV ға сыр лар ара лы ғын да Әмір Те мір дің бұй ры ғы -
 мен са лын ған сәу лет өне рі – Қо жа Ах мет Ясауи дің ке шен  ді 
ке се не сі. Қо жа Ах мет – мұ сыл ман дінінің көр нек ті өкі лі әрі 
уа ғыз дау шы сы, ғұлама ақын. Ке се не Түр кіс тан қа ла сы ның 
ор та лы ғын да ор на лас қан. Та ри хи де рек тер ге жү гін сек, кесе -
нені Әмір Те мір 1397 жы лы Қо жа Ах мет тің мұ сыл ман дар 
ара сын да ғы бе де лін кө те ру, пір тұ ту шы лар дың се ні мі не ие 
бо лу мақсатында сал дыр ған.

Ау ма ғы – 46,5х65,5м, би ік ті гі – 37,5 м, ал дың ғы бе ті 
шы ғыс қа қа ра ған, екі бе ті күм без ді 35 бөл ме ден тұ ра ды. Ең 
үл кен ор та лық бөл ме сі нің кө ле мі – 18,5х18,5 м, ор та сын да 
1399 жы лы жа са лын ған үл кен тай қа зан тұр. Ең не гіз гі бөл-
ме лер дің бі рі – кі тап ха на мен Оң түс тік Үл кен Ақ са рай, Кі ші 
Ақ са рай. Онда атақ ты адам дар жер лен ген. АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



148

Ең бас ты бөл ме сі «Көр хан» деп ата ла ды, он да Ах мет Ясауи-
дің мүр де сі қойыл ған. Ке се не нің сыр ты әй нек, сыр лы құй ма 
кір піш тер мен қап тал ған, қа быр ға ла ры түр лі өр нек тер мен әше-
кей лен ген. Көр хан ның үс ті не қат пар лы күм без тұр  ғы зыл ған.

Көк ке се не – Ақ Ор да ны ң ас та на сы бол ған Сы ға нақ қа ла-
сы ның ма ңын да, Тө ме на рық де ген жер ге 8 ша қы рым жер де 
ор на лас қан күм без ді ке се не. Сыртқы бе ті кі лем си яқ ты өр нек 
үл гі сі мен жа сал ған екен. Өкі ніш ке орай, бү гін гі кү ні тек 
жұр на ғы ға на қал ған.

Ра бия Сұл тан Бе гім ке се не сі XV ға сыр дың екін ші жар ты-
сын да А.Ясауи ке се не сі нің дәл жанына, 60 м жер ге са лын  ған, 
бес бөл ме ден тұ рған. XIX ға сыр дың со ңын  да, 1895 жы лы, 
қа рау сыз дық тан қи ра ған. Кейін тө бе сін де гі күм  бе зі А.Ясауи 
ке се не сі нің іші нен та был ған. Қа лай кел ге ні бел  гі сіз. Құл-
пы таста Ра бия Сұл тан Бе гімнің Әмір Те мір дің не ме   ресі, 
яғни Ұлық бек тің қы зы еке ні, 1485 жы лы қай тыс бол  ғаны 
жа зыл ған. 1980 жылдан бастап кесенені қал пына келтіру 
жұмыс тары жүр гі зі луде. 

3. Сөз жұм бақ ты ше шің дер. Ондағы маңызды мәліметтерді талдап, 
мәтін жазыңдар. 

1. Ғ
2. И

3. М
4. А

5. Р
6. А *

7. Т

1. Қо жа Ах мет Ясауи кім?
2. Түр кіс тан да ғы ке се не кім нің ма за ры?
3. Қо жа Ах мет Ясауи ке се не сін сал дыр ған адам.
4. Ке се не сө зі нің ха лы қа ра лық атауы.
5. Қо жа Ах мет Ясауи ке се не сі ор на лас қан қа ла.
6. Қо жа Ах мет тің ру ха ни ұс та зы (ескерту: * бөлек жазыла тын 

сөз дер дің ара сына қойылды).
7. Әлем де гі ең үл кен кі тап ха на (391–1220 жж.) ор на лас қан қа ла.
    АР
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Бұл  қа зан Әмір Те мір дің 
тап  сы ры сы мен 1399 жы лы Түр  -
кіс танға 27 ша қы рым жер дегі 
Қар нақ ел ді ме ке нін де құ йыл-
 ған. Иран дық ше  бер Әб  діл Әзиз 
Ша  ра  фад   дин Теб  ри зи жа са ған.

 Қа зан сыр тын да ғы араб -
 тың таң ба ла ры мен жа  зыл -
 ған үш қа тар жа зу да оның 
Қо жа Ах мет Ясауи ке се не сі не 
ар на лып жа сал ға ны ай ты ла ды.

1935 жы лы тай қа зан ды Санкт-Пе тер бург те гі Эр ми таж ға, 
Иран ше бер ле рі нің III Ха лы қа ра лық кон фе рен ция сы на алып 
ке те ді. Жар ты ға сыр дан ас там уа қыт сон да тұ рып, 1989 жы лы 
18 қыр кү йек те  ға на Түр кіс тан ға қай та рыл ды.

4. Ғаламтор ресурстары мен баспасөзден қате қолданыстағы сөздерді 
тауып, морфологиялық және синтаксистік нормаларды сақтап 
қай  та жа зың  дар. 

Үл гі:

Қа те қол даныс Дұрысы 
Грек халқы елінің пейзажын 
оған жердің кез келген түкпірін-
дегі барынша көп әдемілікті 
жи нап алып, сол алқапты күн 
сәу лесімен естен тандыра нұр-
ландыра алатын ақылды да аса 
ше бер Құдайлар жасағандай 
болып көрінген. 

Грек халқы өз елінің сұлу та би-
ғатына тамсанған. Олар ға жер 
бетіндегі барша сұлу лықты Күн 
сәулесімен нұрландыра ала тын 
ақылды да аса шебер Құ дайлар 
осы таңғажайып табиғатты 
жа сағандай бо лып көрінген. 

5. БАҚ пен қо сым ша әде би ет тер ден, эн цик ло пе дия лар дан Бе кет ата 
ме ші ті ту ра лы мә лі мет тер жи нап, презентация дай ын даң дар.

6. Қажетті кли ше  лер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, 
«Көне сәулет ес  керт кіш тері – баға жетпес мұрамыз» та қы ры бын да 
ар гу мен т ті эс се жа зың дар. Сөз саны – 160–180.
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§6. Ел ас та насы – сәу лет өне рі нің  
 жа ңа ты ны сы

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

1. Қа зақ стан да ғы сәу лет өне рі нің жа ңа ны сан да ры шо ғыр-
лан ған қан дай қа ла лар ды бі ле сің дер?

2. Елорда ның жа ңа бей не сін си пат тай тын қан дай ғи ма рат-
тар ды атай ала сың дар?

2. Мә тін ді оқып, сти лін анық таң дар. Тіл дік ерек ше лі гін тал даң дар.

1997 жыл дың жел тоқ са нын да ас та на ны Целиноградқа 
(Ақ мола)  кө ші ру қа ла сәу ле ті нің да му ын да ғы үлкен бет бұ-
 рыс бол ды. 

Шы ны на кел ген де, 90-жыл дар дың ор та сын да Ақ мо ла ның 
ша ғын ға на қа ла бол ға нын мой ын дау ке рек. Мо ну мен тал ды 
құ ры лыс тар дың қа та ры на қа ла ның Ор та лық ала ңында тұр-
ған Ле нин ес ке рт кі шін, сая бақ тағы Ке ңес үкі ме тін құ ру 
жо лын да қа за бол ған боль ше вик тер ге ар нал ған стел ла ны 
жә не қа ла ның кі ре бе рі сін де қо нақ тар ды қар сы алып тұр ған 
«К-700» тракторын ғана ай туға болатын. Бұл Ақ мо ла үшін 
жет кі лік ті бол ға ны мен, бо ла шақ ас та на үшін аз еді. 

Жиырма жыл бұ рын әлем нің үз дік сәу лет ші ле рі өз де рі -
 нің шы  ғар  ма шы лық қи ял да рын іс ке асы ру ға мүм кін дік алу 
үшін тар тыс қа түс ті. Отан дық сәу лет ші лер дің де қо лы нан 
бір  қа  тар ту ын ды лар шық ты. Мысалы: Қар жы ми нистр лі гі, 
қа ла  лық әкім  дік, «Қа зақ стан» спорт са райы, «Сол түс тік 
тә жі» және «Ар  ман» тұрғын үй кешендері, конь ки те бу ста-
ди оны жә не та ғы бас қа ғи  ма  рат жо ба ла ры. Бұл жобалардың 
авторы – Це ли ног рад қа ла сы ның бас сәу лет ші сі, кейін ас та-
на ның бас сәу лет ші сі ла уа зы мын ат қар ған В.Лаптев. 

Вла ди мир Лап тев бы лай ша ес ке ала ды: «Біз дің бу ын ның 
жа ңа ас та на са лу си яқ ты ау қым ды жо ба ға қа ты су жа ғы нан 
жо лы бол ды. Бұл үшін мен тағ ды ры ма, ма ман ды ғы ма, ең 
бас ты сы, бә рі міз үшін ма ңыз ды ше шім қа был да ған мем ле кет 
бас шы сы на ри за мын. 
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«Осынау 20 жылда  атқарылған жұмыстардың ішін де 
не ні мақ тан тұ тасыз? Елорданың не гіз гі же тіс ті гі қайсы?» 
деп сұ ра  саңыз, ең алдымен, қа ла тұр ғын да ры ның, ел хал-
қы   ның кө ңіл күйін деп айтар едім. Бұл – бар лық аза мат тар 
қа  ты  са тын процес ке де ген мақ та ныш. Тіп ті мақ та ныш тан 
да ар тық. «Біз дің қо лы мыз дан ке ле ді!» де ген іш кі қуа ныш. 
Де мек, біз дің қо лы мыз дан бұ дан да ар тық іс тер ке ле ді. 

Бұл қа ла да біз дің бу ын сәу лет ші ле рі не де, ке ле сі бу ын 
сәу лет ші ле рі не де жұ мыс жет кі лік ті. Ас та на мыз ды Па риж, 
Лон дон сияқты қа ла-ас та на лар мен са лыс ты ру үшін әлі бір -
неше буын сәулетшілер еңбек етіп, сәулет туындыларын дү -
ние  ге әкеледі».

(А.Сүлейменов)

Сөйлем мүшелерінің орын тәртібі 
Сөйлем	мүшелерінің	орын	тәртібі	дегеніміз	–	син	так	сис	тік	бір	лік

тер	дің	дұ	рыс	қол	да	ны	луы.	Синтаксистік	норма	сөйлем	мүшелерінің	
қалыпты	орын	тәртібінің	сақталуын	талап	етеді.	Сөй	лем	мү	ше	ле	рі	нің	
дұрыс	ор	на	ла	суы	–	ба	ян	дау	ыш	тың	сөй	лем	со	ңын	да	ке	луі,	пы	сық	та
уыш	тың	ба	ян	дау	ыш	тың	ал	дын	да	ке	луі,	анық	тау	ыш	тың	өзі	анық	тай	тын	
сөз	дің	ал	дын	да	ке	луі	жә	не	т.б.

Мысалы:	Ұзын мүйізді көршінің қызыл сиыры жайылып жүр.	Мұнда	
ұзын мүйізді	деген	анықтауыш	өз	орнында	тұрмай,	сөйлемнің	басы
на	шығып	кеткендіктен,	«ұзын	мүйізді	көрші»	болып	тұр.	 ұрысы	–	
көршінің ұзын мүйізді қызыл сиыры жайылып жүр. Тағы	бір	мысал: көп 
тараған қазақтың халық музыкасынан кон ерт береміз деу	дұрыс	
емес;	дұрысы	– қазақтың жұртқа көп тараған халық музыкасынан 
кон ерт береміз.

Бұлар	–	синтаксистік норманы сақтай білу.

3. Сөз жа сам дық жә не син так сис тік нор ма лар ды сақ тап, ғаламтор 
желісінен алынған мә тін ді ре дак ция лап, қай та жа зың дар.

Ордерлер – Құдай мүсіні сақталатын ғимарат, соның 
ал қасы ретінде ойластырылған грек храмының өзі мүсін-
дер мен безендіріледі. Оларға құжыраның немесе тұғырдың 
қажеті жоқ, өйткені олар осы храмның келбетімен астасып 
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кеткендей. Архаикалық архитектура тастан жасалған зор 
қалдықтары аспан фонында ерекше көзге түседі. Осы қиран-
дылардың құдіреттілігіне қайран қалған біздің қиялымыз 
бір кезде асқақ тұрған храмның тұтас қалпын елестеткісі 
келді, бірақ қайта жасалған храм көрінісі Грекияның атақты 
ескерткіштері біздің санамыздағы бейнесі жаңсақ.

 4. Қала келбетіне қарап, берілген екі пікірдің бірін не месе өздерің 
ұсынған үшінші пікірді жақтап, ойталқы өткізің  дер.

1. Ел астанасының сәулеті мен құрылысында ұлттық фи ло -
со  фия, ұлттық нақыш басым.

2. Елордадағы ғимараттар заманауи үлгіде салынған.

5. Коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында сөй леу әде бін 
сақ тай оты рып, «Қазақстан ас та насы – сәу лет өне рі  нің жа ңа ты ны-
сы» та қы ры бын да сұх бат та сың дар.

6. Ғы лы ми-көп ші лік стиль дің ерек ше лік те рін сақ тап, елор даға кел-
ген туристерге арнап нұсқаулық жазың дар. Сөз саны – 100.

7. «Елор да ның әсем кел бе ті» та қы ры бын да аргументті эссе жа   зып, 
ма ңыз ды тұс та ры мен үр діс те рін тал даң дар. Сөз саны – 160–180. 
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§7. Қа зақ тың та ны мал сәу лет ші лері 

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

За ма науи ар хи тек ту ра кім ді бол са да қы зық ты ра ты ны 
сөз  сіз. Хал қы мыз дың мақ та ны шы на ай нал ған « Тәу ел сіз дік» 
мо ну мен ті, «Ақор да», «Қа зақ стан» қо на қүйі тә різ ді сәу лет 
өне рі ту ын ды ла ры туралы не білесіңдер? Бұл зәу лім ғи ма рат-
та рды тұр ғы зу ға күш сал ған сәу лет май тал ман да ры жай ын  да 
бі ле сіңдер ме?

2. Мә тін ді оқып, мә лі мет тер ді тал даң дар. Не гіз гі үр діс тер ді анық-
таң дар.

Бү гін де қа зақ дала сы әлем нің үз дік сәу лет ші ле рі мен қа -
тар, отан дық сәу лет өне рі ше бер ле рі нің ке ре мет идеяла   рын 
іс ке асы ра тын құт ме кен ге ай нал ды. Отан дық сәу лет ші лер де 
бай та ри хы мыз ды паш ете тін, ұлт тық на қыш та ғы әсем ғи ма-
рат тар мен ес ке рт кіш тер ді дүниеге алып кел ді.

Ақ мыр за Рүс тем бе ков – ха лы қа ра лық бай қау лар да бір-
не ше рет ма ра пат тал ған, Қа зақ стан ның бас ты сим во лы на 
ай нал ған «Ас та на-Бәй те рек» жо ба сы ның же тек ші сі әрі идея 
ав то ры. Сонымен бірге ол – Ал ма ты да ғы «Silk Way» сау да 
ор  та  лы ғы ның, Ал ма ты мен Біш кек қа ла ларын да ғы көп те ген 
тұр ғын үй  дің ав то ры.

Шо қан Ма тай бе ков 2005–2007 жыл дар ара лы ғын да Ас -
та на қа ла сы ның бас ар хи тек то ры қыз ме тін ат қар ды. Та ны-
 мал сәу лет ны сан да ры , атап айтсақ, «Ті леп қо быз са райы» 
сал та нат са райы, «Су лы-жа сыл буль вар» көп функ цио нал  ды 
ке ше ні, «Сол түс тік шұ ғы ла сы» тұр ғын үй ке ше ні, Ми нистр-
лік тер үйі, «Ша быт» шы ғар ма шы лық са рай ы мен бас қа да 
құ ры лыс ны сан да ры атал мыш ав тор дың идея сы нан ту ған. 
Шо қан Ма тай беков есі мі ше тел де де та ны мал дық қа ие.

Сұл тан Бай ма ғам бе тов Ал ма ты қа ла сы Сәу лет де пар та-
мен тін де 16 жыл бас шы лық қыз ме тін ат қар ды, қа ла ның бас 
сәу лет ші сі бол ды. Ол – Ал ма ты қа ла сын ың Ор та лық ме ші  ті 
мен әуе жайы ның, «Нұр лы Тау» көп функ цио нал ды ке ше-
ні нің, Жам   был Жа ба ев пен Абы лай хан ес ке рт кіш те рі нің, АР
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оң түс тік ас та на ның өз ге де көп те ген сәу лет ке шені нің ав то-
ры. Сондай-ақ Қа зақ стан Республикасы Пре зи ден тінің ре зи-
ден ция  сы  – Ақорданың авторларының бірі. 

Бо лат Құс пан ға лиев – 2000 жы лы ар хи тек ту ра са ла сын да 
док тор лық дис сер та ция қор ғап, қа зақ тың ал ғаш қы сәу лет ші 
док то ры атан ған ға лым. Б.Құс пан ға лиевтің бас қа руы мен 
әрі же тек ші лі гі мен 20-дан ас там жо ба орын дал ған. Олар дың 
қа та рын да елорда да ғы «Хай вилл Ас та на» көп функ цио нал ды 
тұр ғын үй ке ше ні, «Бе лый Лай нер» әкім ші лік-тұр  ғын үй 
ке ше ні, Алматыдағы «Apple Town» көп функ цио нал ды тұр-
ғын үй ке ше ні бар.

Сәу лет ші лер дің ой-қия лы нан ту ған кез кел ген ғи ма рат, 
құ ры лыс, шын дап кел ген де, өнер ту ын ды сы, сәу лет өне рі 
ту ын ды сы бо лып са на ла ды.

(Дайындаған М.Ақан)

Мәтіндегі сөйлемдердің орын тәртібі
Қа	зақ	ті	лі	нің	син	так	сис	тік	мүм	кін	дік	те	рін	дұ	рыс	пай	да	ла	нып,	әр	түр	лі	

ой	ға	сәй	кес	етіп	алу	ан	түр	лі	сөй	лем	дер	құ	рай	бі	лу	тіл	ше	бер	лі	гін	қа
жет	ете	ді.	Адам	ның	бас	қа	ға	ха	бар	лай	тын	пі	кі	рі	же	ке	сөз	дер	мен	шек
тел	мей,	ұла	са	ай	тыл	ған	сөй	лем	дер	қа	та	ры	мен	тия	нақ	та	лып	тұ	ра	ды.	
Сон	дық	тан	сөй	лем	дер	ара	сы	өза	ра	дұ	рыс	құрылуы	ти	іс.	Сонда	ғана	
тыңдарман	не	оқырман	сөйлеушінің	не	жазушының	ойын	түсініп,	не	
айтпақ	болғанын	ұғады.	

Дұ ры сы 

Елорданың үздік сәулет ші ле рі 
және суретшілері бас қала ның 
туристік символын жасау да 

шебер ліктерін сынай ды. Атал-
ған символ Аста наны әлемдік 
сахнада таныс тыра  тын бо-

лады. Жобаның мақса ты – ел-
орда ның имиджін нығайтып, 
танымалдылығын арттыру, 

туристік тартымдылығын на-
сихаттау.

Қа те қол да ныс

Атал ған символ Аста наны 
әлемдік сахнада таныс тыра -
тын болады. Жобаның мақса-

ты – ел орда ның имиджін 
нығай тып, танымалдылығын 
арт тыру, туристік тартым-
дылығын насихаттау. Елорда-

ның үздік сәулет ші ле рі және 
су рет  шілері бас қала ның турис-

тік символын жасау да шебер-
ліктерін сынай ды. 

ры

Елорданың үздік сәулет

те қолда

ған символ Аста
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3. Мәтін мазмұнын сақтап, сөйлемдердің орнын ауыстырып, қай та 
жа зың дар.

Бұл мамандықтың мұнша биік дәрежеге көтерілуіне 
сәу  лет өнерінің сенімді қызметшілері – архитекторлар дың 
ти гіз ген ықпалы мен сіңірген еңбектері өлшеусіз. Ол – адам -
зат қа қалт қысыз қызмет ететін құрметті мамандық. Оны 
то  лық мең ге руге терең білім, ерен қабілет, кемел ақыл-ой 
ке рек. Архитектор болу – оңай шаруа емес. 

4. Коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында тиісті сөй леу 
әдебін сақтай отырып, «Сәулетші қандай мамандық?» тақы ры-
бында пі кір ле сің дер.

5. Сұхбаттағы пікірлеріңді жинақтап, «Сәулет өнері» сөзіне ас со цио-
грам ма жасаңдар. Ондағы мә лі мет терді тал дап, шағын мәтін жа -
зың  дар. Сөз саны – 100.

СӘУЛЕТ 
ӨНЕРІ

6. Қа зақ тың та ны мал сәу лет ші сі Сай ын На зар бек ту ра лы мә лі мет 
жи нап, қыс қа ша ха бар ла ма дай ын даң дар.

7. Сөз жа сам дық жә не син так сис тік нор ма лар ды сақ тай оты рып, 
«Қа зақ тың ал ғаш қы сәу лет ші ле рі» та қы ры бын да ар гу мен т ті эс се 
жа зың дар.АР
МА

Н-
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§8. Қа зақ сәу лет ші сі – Шот-Аман Уәли хан

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

1. Қа зақ сәу лет ші ле рі ту ра лы не бі ле сің дер?
2. Шот-Аман Уәли хан ның қан дай ең бек те рін бі ле сің дер?

2. Мә тін нің тақырыбын, мақсатты ау диторияға сәйкес қызметін, 
құ ры лымын, тілдік ерекшелі гін ал  дың  ғы сабақтағы оқылым мәті-
німен салыстыра талдаң дар.

1950 жыл дың кү зі еді. Көк ше тау об лы сы Айыр тау ау да-
ны ның Сы рым бет ел ді ме ке нін де 10-сы нып ты бі тір ген соң, 
әрі қа рай оқу ды жал ғас ты ру ды ой ла дым. Ой ла нып-тол ға  нып 
жүр ге нім де, «Ком со моль ская прав да» га зе ті қо лы ма түс ті. 
«Оқу ға қай да ба ру ға бо ла ды?» де ген бет ті қа ра сам, Мәс кеу дің 
ар хи тек ту ра инс ти ту ты на қа был дау бар екен. Бір аң ғар ға-
 ным, оған түс етін оқу шы лар бас қа пән дер дің үс ті не су рет пен 
ма те ма ти ка дан қо сым ша ем ти хан тап сы ра   ды екен. «Мі не, 
ме нің бо ла шақ ма ман ды ғым – осы. Ар хи тек ту ра, қа зақ ша 
сәу лет өне рі, өнер мен тех ни ка ның түй іс кен же рі. Із де ге нім –
осы!» – деп қо рыт тым. 

Кү мән да ну да бол ды. Ал ты жыл оқу көп емес пе? «Ар хи -
тек тор лар үй са лу мен ай на лыс са, ау ыл да ғы бал та шы Ос пан 
қарт ал ты жыл оқы май-ақ үй салып жүр ген жоқ па?!» – де ген-
 дер де бол ды. Мұ ға лім дер ден қа зақ тың қан дай ар хи тек  тор-
ла ры бар екенін сұ рап та көр дім, еш кім еш те ңе ай та ал ма  ды. 
Біл гір леу бі реуі: «Орыс тың Щу сев де ген ар хи тек то ры бар, ол 
Ле нин мав зо лей ін сал ған, ал қа зақ тан ар хи тек тор шы ға қой-
ған жоқ-ау», – деп кү бір ле ді. «Шық па са шық па сын, ал ғаш қы 
ар хи тек тор өзім бо ла тын шы ғар мын» де ген өзім шіл дік ой 
ме ні би ле ді. 

Құ жат тар ымды са лып жі бер дім. Ха бар ал дым: Мәс кеу дің 
ар хи тек ту ра инс ти ту тын да орын қал мап ты, сон дық тан ма ған 
Ле ни нг рад тың Көр кем су рет ака де мия сы ның ар хи тек ту ра 
фа куль те ті не ба ру ды ұсы нып ты. Бол са бол сын… 
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Ал ды мен Мәс кеу ге кел дік. Труб ни ков кө ше сі н  де Қа зақ-
стан ел ші лі гі бо ла тын. Сон да отыр ған да:

– Іш те рің де ар хи тек ту ра ма ман ды ғын таң да ған аби ту-
риент тер жоқ па? – деп бір кі сі сұ ра ды.  

Қа ра сам, ба сын да – шля па, үс тін де – ақ сұр ма кин тош, 
ап пақ көй ле гі не кес те лі галс ту гі жа ра сып тұр ған жы лы жүз-
ді, кең та нау, ор та жас та ғы аза мат екен. Қа сын да ме нен гө рі 
ере сек теу жас жі гіт бар. Әлгі кісі: 

– Мен қа зақ тың тұң ғыш ар хи тек то ры Төлеу Құлқаман ұлы 
Бә се нов де ген аға ла рың бо ла мын, – деп өзін та ныс тыр ды да: – 
Мы нау – та ла нт ты жі гіт Мол дах мет Кен ба ев. Су рет инс ти ту-
ты на тү сей ін деп жүр. Қа зақ стан да жо ға ры бі лі мі бар ар хи-
тек тор лар аз, оның ішін де қа зақ тар жоқ тың қа сы, сол се беп ті 
қам жеп жат қа ным ғой, – деп күр сін ді.

…Тө кең өте ши рақ, пы сық адам екен. Ар хи тек ту ра инс-
ти ту ты на түс пек ші ни етім ді біл ген нен кей ін, мені Мәс кеу 
ар  хи  тек ту ра инс ти ту ты на ертіп апар ды. «Ме нің құ жат та-
 рым – Ле нин град та», – де ге ні ме қа ра ма ды, «Мәс кеу ге ал ды-
ра   мыз», – де ді. Құ жа т та рым Ле ни нг рад тан кел ген ше, су рет 
пен сы  зу  дан ем  ти   хан тап сы ра бе ру іме ке лі сіп қойып ты.

– Су рет ті қа лай са лу шы едің, егер ор та ша бол са, сен үшін 
Мол дах мет сал сын, жү ре үй ре ніп ке те сің ғой, – де ді Тө кең. 
Бұл сөз ма ған ұна ма ды, на мы сы ма ти ді, бөг де бі реу дің кө ме-
гі нен бас тарт тым. 

Ақы ры өз сал ға ным іс ке ас ты, су рет тен «жақ сы» де ген 
ба ға ал дым.

(Шот-Аман Уәли ханның «Тамыр» мақаласынан)

3. Үш топқа бөлініп, бе ріл ген тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ 
1. Сәу лет өне рі де ген ұғым ды қа лай тү сі не сің дер?  
2. Қа зақ же рін де гі ар хи тек ту ра лық ес ке рт кіш тер ді атаң дар.
3. Киіз үйдің архитектуралық құрылысқа жататынын дәлел дең дер.
2-топ
1. Қазақстандағы сәу лет өне рі нің ке зең де рін атаң дар. 
2. Ежелгі сәу лет өне рі туындыларын атаң дар. 
3. Ор таға сыр лық сәу лет өне рі нің ерек ше лікте рін атаңдар.
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3-топ
1. Қа зақ стан дағы тарихи ғи ма ра т тарды 3–4 сөй леммен сипат-

таң дар.
2. Қа зақ стан дық сәулетшілер туралы ойларыңды 3–4 сөйлем мен 

жеткізіңдер. 
3. Елорданың сәулетін 5–6 сөйлеммен сипаттаңдар.

4. Сөз жа сам дық жә не син так сис тік нор ма лар ды сақ тап, ар хи тек ту-
ра лық ес ке рт кіш тер дің та ри хи ма ңы зы туралы ғы лы ми-көп ші лік 
стиль де  мақала жазыңдар. Сөз саны – 100.

5. Берілген тап сыр ма ларды орын даң дар.
1. Сәу лет ші лер ерек ше сәу лет үл гі сі нің сыз ба сын ұсы на ды.
2. Та рих шы лар та ри хи ес ке рт кіш тер ту ра лы мә лі мет кел ті ре ді.
3. Сая хат шы лар ерек ше ме кен ге жар на ма әзір лей ді.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар. 
1. БАҚ, қо сым ша әде би ет тер мен эн цик ло пе дия лар ды пай да ла-

нып, «Еге мен ел дің ер кін сәу лет ші ле рі» та қы ры бын да ар гу-
мен т ті эс се жа зың дар. Сөз саны – 160–180. 

2. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолда-
нып, «Сәулет өнері» бөлімі бой ын ша «Ин серт кес те сін» тол ты -
рың дар.

V + – ?

 Мен осы ны 
біл дім.

 Бұл – мен 
үшін мүл дем 
жа ңа ақ па-
рат.

 Бұл ме нің бі ле ті ні-
ме қа ра ма-қай шы, 
мен бас қа ша ой лап 
едім.

 Мен бұл ту ра лы көп 
біл гім ке ле ді, тү сін-
бе ген жер ле рім бар, 
сұ рақ та рым бар.
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ҚА ЗІР ГІ ӘЛЕМ ДЕГІ 
САЯ САТ ЖӘНЕ  
ЖА ҺАН ДЫҚ МӘСЕЛЕ ЛЕР

Бұл бө лім ді оқып-білу арқылы сендер:
•	 қа	зір	гі	әлем	дік	сая	сат	жә	не	жа	 ан	да	ну	мә	се	ле	ле	рі	ту	ра	лы;
•	 дү	ниежү	зі	сая	са	тын	да	қа	лып	тас	қан	әлем	дік	тәр	тіп	тер	мен	мем	ле

ке	та	ра	лық	қа	ты	нас	тар	дың	не	гіз	гі	фак	тор	ла	ры,	өзек	ті	мә	се	ле	ле	рі	
жө	нін	де;

•	 бү	гін	гі	таң	да	әлем	дік	мә	се	ле	лер	ге	ық	пал	ете	тін	сая	сат	түр	ле	рі	мен	
олар	дың	ка	те	го	рия	ла	ры,	ха	лы	қа	ра	лық	сая	си	ұй	ым	дар	жайлы;

•	 жал	пы	әлем	дік	си	пат	қа	ие	жа	 ан	да	ну	проце	сі,	оның	пай	да	бо	лу	
та	ри	хы	мен	не	гіз	гі	құ	рам	дас	бө	лік	те	рі	ту	ра	лы;

•	 жа	 ан	да	ну	дәу	ірін	де	гі	Қа	зақ	стан	Рес	пуб	ли	ка	сы	ның	бі	лім	бе	ру	са
ла	сын	да	ғы	жа	ңа	процес	тер	мен	ел	тағ	ды	ры	жайлы;

•	 сөй	лем	жә	не	мә	тін	дең	гей	ін	де	ты	ныс	бел	гі	ле	рін	қол	да	ну	жө	нін	де	
мағ	лұ	мат	ала	сыңдар.

Бүгінгідей жаһандану жағдайында мем-
лекет пен адам озық бәсекеге сай болуы 
үшін, ең бірінші, білім мен ғылым өркен-
деуі қажет.
    (Н.Назарбаев)

БӨ ЛІМ

ПУНК ТУА ЦИЯ
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§1. Қа зір гі әлем дік сая сат  
 жә не жа һан да ну

1. «Жұп тас. Ой лан. Бө ліс» тә сі лі мен сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Әлемдік саясат дегенді қалай түсінесіңдер?
2. Әлем дік дең гей де гі ор тақ мә се ле лерге не жатады?
3. Әлем дік жа һан да ну проце сі қалай дамуда?
4. Дүниежүзінің саяси картасына қарап, әлемдік ба сым -

дық қа ие елдерді атаңдар. Әлемдік саясатқа бұл елдердің 
ықпалы қандай?
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2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, не гіз гі ой ды анық таң дар. Мә тін де кө те ріл ген 
мә се ле ге «Қосжаз ба күн де лі гі» әді сі мен ба ға бе рің дер.

Мә тін де кө те ріл ген мә се ле Тү сін дір ме (ком мен та рий)

Әлем дік саясат үне мі өз ге ріс  үстінде. Оған эко ло гия-
 лық өз ге ріс тер, со ғыс қаупі, яд ро лық қау іп, азық-тү лік АР
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тап шы лы ғы, әлем дік ор тақ ақ па рат та ну, түр лі ін дет тер, 
ин ду ст ри ал дық-тех ни ка лық ор тақта ну, тех но ген дік апат тар, 
ха лы қа ра лық тер ро ризм, нар кот ра фик, заң сыз қа ру-жарақ 
са ту, ха лы қа ра лық қыл мыс тар, адам дар ды құл дық қа са ту, 
ді ни экс тремизм т.б. әлем дік қау іп тер мен қай шы лық  тар 
үз дік сіз өз ық пал да рын ти гі зіп отыр ды.

Әлем дік қау іп тер дің шие ле ні суі эко но ми ка лық, қар жы  -
 лық дағ да рыс тар ға се беп бо лу да. Жа һан дық дағ да рыс тар дан 
әр бір мем ле кет зар дап ше ге ді. Сон дық тан олар әлем дік да -
му   дың ор тақ мә се ле ле рін ше шу ге мүд де лі. Бі рақ қан дай 
қу ат  ты бол са да, же ке бір мем ле кет әлем дік мә се ле лер ді ше -
шу  ге қау қар сыз. Жа һан дық қау іп тер мен қай шы лық тар ға 
қар сы бар лық мем ле кет тің бір лес кен әре кет те рі мен ор тақ 
ша ра ла ры қа жет. Әлем дік сая сат осын дай зә ру лік тен ту ын -
дай  ды. 

Әлем дік сая сат – көп қырлы жә не көп жақ ты құ бы лыс. 
Оның қыз ме ті жа һан дық өз ге ріс тер дің жә не жа ңа құ бы лыс-
тар дың тууы на бай ла ныс ты өзгеріп отырады. Мы са лы, пла не-
та ның жа һан дық жы лы нуы әлем ха лық та ры на түр лі та би ғи 
апат әке лу де. Сон дық тан өн ді ріс тің зи ян ды қал дық та рын 
азай ту ға әр бір мем ле кет мүд де лі. Алай да кей мем ле кет тер әлі 
де бол са өз де рі нің ка пи тал мүд де ле рі не ба сым ды лық бе ру де. 
Өн ді ріс да му да, зи ян ды қал дық тар өсе тү су де. Әлем дік сая сат 
адам зат ты сақ тап қалу үшін әр елдің жеке ұлт тық мүд де ле-
рі не тый ым са лу қа жет ті лі гін талап ету де.

Әлем дік сая сат тың мақ са ты – ға лам шар лық ор тақ мә се-
ле лер ді мем ле кет тер дің ұжым болып ше шу ін ұй ым дас ты ру, 
ға лам дық мә се ле лер ді ше шу ге ба ғыт тал ған іс-әре кет те рін 
ор тақ ар на ға бұ ру, олар дың ара сын да бей біт ші лік пен та ту-
лық ты сақ тау. Әлем дік сая сат тың түп кі лік ті, кө кейк ес ті мін-
де ті – адам зат тың өмір сү руі не жағ дай жа сау ар қы лы оның 
тір ші лі гін қам та ма сыз ету. 

Жа һан да ну процесі ХХІ ға сыр дың бас ында бұ рын ғы дан 
да әлеу ет ті бо ла түс ті. Жер ша ры хал қы ның са ны 2010 жы лы 
6,8 млрд бол са, 2025 жы лы 11 мл рд адам ға өсуі бол жа ну да. 
Өкі ніш ке орай, ха лықтың өсуі тір ші лік ор та ның ла ста-
нуы мен қа тар ла са жү ру де. Бұл мін дет ті түр де эко ло гия лық 
апатқа әке ле ді деп есеп тей ді са рап шы лар.

(С.Бор ба совтың «Қазіргі әлемдік саясат және  
жаһандық мәселелер» мақаласынан)АР
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 Сөй лем жә не мә тін дең гей ін де  
қой ыла тын ты ныс бел гі лері  тір

1.	 тір	мен	сөй	лем	де	гі	қа	рат	па	сөз	дер,	қыс	тыр	ма	сөз	дер,	ода	ғай	лар	
бө	лі	не	ді.	Мысалы:	Сөйлей бер, ақ домбырам, күмбірлеген (Ж.Ж.).  
Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің, менің білуімше, бір белгілі парқын 
көрдім (Абай). Бәрекелді, өзіңді момын ғой деп жүрсем, ыстығың 
түріңде екен ғой (М.Ә.). 

2.	Бә се, жә, қош, құп, жа рай ды, ма құл, дұ рыс си	яқ	ты	сөз	дер	үтір	мен	
бө	лі	не	ді.	Мысалы:	Бәсе, даланың көркі енді кірді ғой (С.М.).

3.	 Сөй	лем	де	гі	иә, жоқ, мә	 де	ген	сөз	дер	үтір	мен	бө	лі	не	ді.	Мысалы:	
– Иә, содан соң не болды? – деп ар жағын айтқызбақ еді (М.Ә).

4.	 тір	сөй	лем	нің	бі	рың	ғай	мү	ше	ле	рі	нің	ара	сы	на	қой	ыла	ды.
5.	 Сөй	лем	де	гі	оңа	ша	лан	ған	ай	қын	дау	ыш	мү	ше	лер	үтір	мен	бө	лі	не	ді.
6.	Си яқ ты, ре тін де, қа тар, емес, тү гіл	де	ген	сөз	дер	мен	кел	ген	жә	не	

дай, дей, тай, тей	жұр	нақ	та	ры	қо	сыл	ған	тіз	бек	тер	де	(мысалы: 
Үйге кіру түгілі, жақындамады; Өлеңдермен қатар, дастандар 
да жазды т.б.)	үтір	ге	алы	на	ды.

7.	Қа ра мас тан, қос па ған да, есеп те ген де	де	ген	сөз	дер	ге	аяқ	тала	тын	
сөз	тіз	бек	те	рі	үтір	мен	ажы	ра	ты	ла	ды.	Мысалы:	Аяғының ауыр ға
ны на қарамастан, ол шапшаң жүріп отырды.

8.	 тір	құр	ма	лас	қа	ен	ген	жай	сөй	лем	дер	дің	ара	сы	на	қой	ыла	ды.
9.	 Екі	ге	бө	лін	ген	төл	сөз	дің	ал	ғаш	қы	бө	лі	гі	ха	бар	лы	сөй	лем	не	ме	се	

сөй	лем	нің	бір	бө	лі	гі	бол	са,	одан	кей	ін	үтір	(жә	не	сы	зық	ша)	қо	йы
ла	ды.

10.	Бір	дей	не	ме	се	әркел	кі	тұл	ға	да	қай	таланып	ке	ле	тін	же	ке	сөз	дер	
мен	тір	кес	тер	дің	(мысалы:	 аула, лаула, жалын! Үйінде отырса, 
отырсын	т.б.)	ара	ла	ры	на	үтір	қой	ыла	ды.

11.	Ол – ол ма, бұл – бұл ма, ол – ол бол сын	де	ген	тір	кес	тер	сөй	лем	
ішін	де	гі	бас	қа	сөз	дер	ден	үтір	мен	бө	лі	не	ді.

12.	Бірнеше	тіркестен	құралған	тұрақты	тіркестердің	(мысалы:	ұзын ар
қау, кең тұсау; сегіз қырлы, бір сырлы	т.б.)	арасына	үтір	қойылады.

3. Үтірдің қойылатын орындарына байланысты қазіргі әлемдік саясат 
пен жаһандану туралы сөйлемдерді кестеге жазыңдар.

Қаратпа, қыстырма, одағай сөздерге қойылатын үтір

Бә се, жә, қош, құп, жа рай ды, ма құл, дұ рыс си яқ ты 
сөз дерге қойылатын үтір
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Иә, жоқ, мә де ген сөз дерге қатысты қойылатын үтір 
Си яқ ты, ре тін де, қа тар, емес, тү гіл де ген сөз дерге 
қойылатын үтір
Қа ра мас тан, қос па ған да, есеп те ген де де ген сөз дер-
ге аяқ тала тын сөз тіз бек те ріне  қойылатын үтір
Құр ма лас қа ен ген жай сөй лем дер дің ара сы на қо  йы -
латын үтір
Төл сөз бен автор сөзіне байланысты қойылатын үтір

Бір дей не ме се әркел кі тұл ға да қай таланып ке ле тін 
же ке сөз дер мен тір кес тер дің араларына қо  йы  ла тын 
үтір
Бірнеше тіркестен құралған тұрақты тіркестердің 
араларына қо  йы  латын үтір

4. Оқы лым ма те ри алы бой ын ша не гіз гі ақ па рат ты «Ірік теп оқу» әді-
сі мен анық тап, не гіз гі мә лі мет ті конс пек ті леп жа зың дар.

5. Ұлы лар дың сая сат ту ра лы қа нат ты сөз де рін оқып, өз ой ла рың мен 
бө лі сің дер.

Ха лық бү лін се – сая сат тү зей ді (Жү сіп Ба ла са ғұн).
Сая сат та жү рек бол май ды, тек қа на бас бо ла ды (На по ле он 

Бо на парт).
Сая сат – жоқ ты бар ету өне рі (От то фон Бис марк).
Сая сат та та быс ты бо лу ха лық ты өз көз қа ра сы ңа илан-

ды рып, олар ға анық, сы пайы, са быр лы әрі ашық түр де тү сін-
ді ру ді қа жет ете ді (Нель сон Ман де ла).

6. Қанатты сөздердің бірін таңдап алыңдар. Өз білімдеріңе сүйеніп, 
тақырыпты жалғастырыңдар. «Ер кін мик ро фон» әді сі мен ойла-
рыңды ортаға салып, сұх бат та сың дар. 

7. Қо сым ша әде би ет тер мен ға лам тор ре су рс та рын да бе ріл ген ақ па -
 рат не гі зін де «Әлем ге та ны мал сая сат кер лер» та қы ры бын да ша ғын 
ха бар ла ма дай ын даң дар.

8. Га зет-жур нал дар да ғы, те ле ди дар жә не ра ди оха бар лар да ғы сая си-
әлеу мет тік та қы рып қа ар нал ған ай дар лар ды анық тап, әр қай сы-
сы на «Жаз ба ша тү сі нік те ме» әді сі мен қыс қа ша шо лу жа саң дар.АР
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§2. Әлем дік тәр тіп тер мен  
  мем ле ке та ра лық қа ты нас тар

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Қалай ойлайсыңдар, бү гін гі таң да ешбір елмен қарым-
қатынас жаса  май, томаға-тұйық өмір сүру мүмкін бе?

2. Әлем мем ле кет те рі нің жа һан дық мә  се ле ле рін ше шу мен 
қан дай ха  лы қа ра лық ұй ым дар ай на лы са ды?

3. Төменде берілген эмблемалар қандай халықаралық ұйым -
дар дікі?  

2. Мәтіндердің тақырыбын, мақсатты аудито рия  ға сәй кес қызме тін, 
құ ры лымын, тілдік ерекшелігін салыс тыра тал даң дар.

А мә ті ні
Қа зақ стан геог ра фия лық ор на ла суы жа ғы нан әлем дік 

мүд де лер дің то ғыс қан ау ма ғын да тұр. Сол себепті еліміз 
әлем  дік қиындықтардан тыс қала алмайды. Мәселен, әлем дік 
АИТБ-ЖИТС ін де ті нен тыс қа ла ал ма ды. 1987 жы лы ел де 
ал  ғаш қы АИТБ ин фек ция сы тір келсе, жыл санап бұл індетті 
жұқтырғандар саны ар ту да. Соң ғы жыл дар да бес жас қа де -
йін гі ба ла лар да по лио мие лит ау руы ның ас қы нуы бай қа лу да. 
Құс тұ мауы, до ңыз тұ мауы си яқ ты жа ңа ін дет тер де ше ка ра-
лар ды жоқ қа шы ға ру да.

Әлем мем ле кет те рі жа һан дық мә се ле лер ді БҰҰ, ЕЫҚҰ, 
ШЫҰ, БСҰ си яқ ты ха лы қа ра лық ұй ым дар ар қы лы шешсе, 
жа һан дық қау іп тер ге қар сы қозғалысын Грин пис, Ха лық -
а ра лық Қы зыл Крест, Ше ка ра сыз дә рі гер лер, фе ми нис тік, 
ген дер лік т.б. ха лы қа ра лық аза мат тық ұй ым дар ар қы лы 
жүр     гі зу де.АР
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Ха лы қа ра лық қа ты нас тар дың бел сен ді қа ты су шы ла ры 
 өз де   рі нің мақ сат та ры мен тәу ел сіз дік те рін сақ тай оты-
рып, әскери-саяси блок та р (НАТО, ОДКБ, СЕАТО, СЕН ТО, 
АН ЗЮС), ин тег ра ция лық топ тар (ЕО, ТМД), мем ле ке т ара  лық 
бір лес тік тер (ШЫҰ, БРИК) арқылы әлем дік сая сат қа қа ты-
са ды жә не жа һан дық мә се ле лер дің ше ші луі не ат са лы са ды.

Ұлт тық мем ле кет тер әлем дік қа ты нас тар   да бас қа мем -
ле кет тер мен эко но ми ка, сау да, ғы лы м мен тех ни ка, ақ па-
 рат т.б. са ла лар да ты ғыз қа рым-қа ты нас жа  сай  ды. Ел дің 
іш кі жағ да йын да ғы си яқ ты әлем дік сая сат қа да мүд де лер 
мен күш тер дің қай шы лық та ры ерек ше ық пал етеді. Мем ле -
кет   тер дің өза ра қа рым-қа ты насы нан сти хия лы түр де әлем-
 дік сая сат қа лып та са ды. Оның прин цип те рін, не гі зі нен, тең 
құ  қық ты мем ле кет тер өза ра қа рым-қа ты нас та ры ба ры сын да 
жа  сай ды. 

Же ке адам әлем дік ақ па рат тық жү  йе  лер дің өнім де рін 
мін  дет ті түр де пай да ла нып оты ра ды. Сол себепті ол әлем дік 
қа   уіп  тер дің құр ба ны бо луы ық ти мал. Де мек, әлем дік сая сат 
пен әлем дік тәр тіп тер же ке тұл ға ның өмі рін е де бел гі лі дә ре-
же  де ық пал етеді.

(С.Бор ба совтың «Қазіргі әлемдік саясат және  
жаһандық мәселелер» мақаласынан)

Ә мә ті ні
Мем ле кет тер де адам дар се кіл ді: олар дың ара лас-құ ра-

лас та ры ның ара сын да до сы да, қа сы да, бей та рап тары да 
бо ла ды. Егер пен де нің ба ғы не со ры олар дың бас қа адам дар-
 мен қа рым-қа ты на сын қа лай құ ра бі ле тін ді гі не бай ла ныс ты 
бол са, мем ле кет тер дің тағ ды ры жө нін де дәл осы ны ай ту ға 
бо ла ды. Өз мүд дең ді өз ге лер дің мүд де сі мен ебін тау ып үй лес-
ті ре біл! Мі не, бұл – үл кен өнер. Оны ғы лым ті лін де «сая сат» 
дей ді. Мем ле кет тің бү гі ні мен бо ла ша ғы осы құ ры лым ды 
бас  қа ру шы лар дың сая сат ты қан ша лық ты икем ді жүр гі зе 
алуы на бай ла ныс ты. Оның үс ті не қа зір гі ғы лым мен тех ни-
ка ның, ком му ни ка ция ның бұ рын-соң ды бо лып көр ме ген 
дә  ре же де да муы бұл күн де рі же ке мем ле кет тер дің тағ ды рын 
дү ниежү зі лік геосая сат тың қан жы ға сы на түп кі лік ті бай лап 
бе ріп отыр.

 (С.Асыл бе кұлы ның «Қа зақ стан – дү ниежү зі лік  
сая сат иі рі мін де» ма қа ла сынан)АР
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Де ис
1. Қай	тала	ма	қос	сөз	бен	қо	сар	ла	ма	қос	сөз	дер	ара	лы	ғы	на	дефис	

қой	ыла	ды:	ау ылай мақ, ту ғанту ыс, қай тақай та, шоқшоқ	т.б.
2.	 Кү	шейт	пе	лі	шы	рай	жасайтын	кү	шейт	кіш	бу	ын	нан	кей	ін	дефис	қо

йыла	ды:	қыпқы зыл, әпәсем, жапжақ сы	т.б.	
 Ескерту. Ақ, көк	 сөз	де	рі	не	 кү	шейт	кіш	бу	ын	үс	тел	ген	де,	де	фис	

қойыл	май	ды:	ап пақ, көк пең бек (апақ, көпкөк емес)	т.б.
3. Рет	тік	 сан	есім	араб	циф	ры	мен	бе	ріл	се,	 одан	 кей	ін	 ке	ле	тін	 зат	

есім	нің	ал	ды	нан	де	фис	қой	ыла	ды:	 сы нып, қа бат, орын	т.б.	
 Ескерту. Сан	есім	рим	цифр	ла	ры	мен	бе	ріл	се,	де	фис	қой	ыл	май

ды:	  ға сыр,  сес сия	т.б.
4. Сан	есім	цифрмен	жазылып,	оған	сеп	тік	жал	ғау	ла	ры	жал	ған	са,	

ара	сы	на	де	фис	қой	ыла	ды:	 ке ті қос са, 2 ны 2ге бөл се	т.б.
5. Топ	тау,	бол	жал	дық	сан	есім	дер	дің	арасына	де	фис	қо	йыла	ды:	ал

тыал ты дан, екіекі ден, екіүш тер де, отызқы рық тар да	т.б.
6. Бас	қы	әріп	тү	рін	де	қыс	қар	ған	сөз	ден	кей	ін	жал	ға	на	тын	қо	сым	ша

ның	ал	ды	на	дефис	қой	ыла	ды:	ҚазҰ ға, БҰҰдан	т.б.
7. Ше	тел	дік	ком	па	ния	не	ме	се	ше	тел	дік	тау	ар	 (өз	ге	тіл	дің	әріп	те	рі

мен	жа	зыл	ған)	атау	ла	ры	нан	кей	ін	қо	сым	ша	жал	ған	ған	да,	де	фис	
қойыла	ды:	 і ға, ден	т.б.

8. Тех	ни	ка	мар	ка	ла	рынан	кей	ін	қо	сым	ша	жал	ған	са,	арасына	де	фис	
қой	ыла	ды:	Т  ті, ДТ пен	т.б.

9. зын	дық,	сал	мақ	т.б.	өл	шем	дер	қыс	қар	ты	лып	бе	ріл	се,	жал	ға	на	тын	
қо	сым	ша	ның	ал	ды	нан	де	фис	қой	ыла	ды:	смдей, кгнан, қа	т.б.

10.	Ны	сан	ре	тін	де	қол	да	ныл	ған	же	ке	әріп	не	ме	се	қо	сым	ша	дан	кей	ін	
де	фис	қой	ыла	ды:	әнің сөз со ңын да кел мей ті ні, адан бас тала
тын сөз дер	т.б.

11. Араб	ті	лі	нен	ен	ген	әл	ар	тик	лі	нен	кей	ін	де	фис	қой	ыла	ды:	Әбу На
сыр әл а ра би, Әбу ай хан әлБи ру ни	т.б.

12. мыс, ақ, ау, ай	де	меу	лік	шы	лау	ла	ры	нан	бұ	рын	де	фис	қойыла
ды:	ке ліп тімыс, ай та дыақ, сенақ, сәу лемау, қал қамай	т.б.

13.	Есім	ше	тұл	ға	ла	ры	нан	кей	ін	ке	ле	тін	ды ді	шылау	ла	ры	ның	ал	ды
нан	де	фис	қой	ыла	ды:	ке ле тінді, ба ра тынды	т.б.

14. Қо	сым	ша	лар	же	кеда	ра	қол	да	ныл	ған	да	ал	ды	нан	де	фис	қой	ыла
ды:	лар лер жал ғауы, ын ін қо сым ша сы, лы лі жұр на ғы	т.б.

15. Сөз	жол	ға	сый	май	қал	ған	кез	де	та	сы	мал	дау	үшін	де	фис	қойы	ла
ды.	(Оқулықтағы	тасымалдарды	қараңдар).	
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3. Оқылым материалдары бойынша негізгі ақпаратты іріктей оты-
рып, түртіп жазыңдар (конспектілеңдер).

4. Ережені негізге алып, кестеге әлемдік тәртіптер мен мемлекетара-
 лық қа   ты настар туралы мысалдар жа  зың дар.

Қай тала ма қос сөз бен қо сар ла ма қос сөз дер ара-
лы ғы на қойылатын дефис

Араб циф ры мен бе ріл ген рет тік сан есім мен зат 
есім ара сы на қойылатын де фис

Зат та нған сан есім мен сеп тік жал ғау ла ры ара-
сы на қойылатын де фис 

Топ тау, бол жал дық сан есім дер дің арасына 
қойы ла  тын де фис 

Бас қы әріп тү рін де қыс қар ған сөз бен қо сым ша-
ның арасы на қойылатын дефис 

Тех ни ка мар ка ла ры мен қо сым ша арасы на 
қойы  латын дефис

Ше тел дік ком па ния не ме се ше тел дік тау ар атау-
ла ры нан кей ін қойылатын дефис

-мыс, -ақ, -ау, -ай де меу лік шы лау ла ры нан бұ рын 
қойылатын дефис

Есім ше тұл ға ла ры нан кей ін ке ле тін өт кен шақ 
-ды, -ді қо сым ша ла ры ның ал ды нан қойылатын 
дефис

5. Егер сен дер ге бо ла шақ та сая си-әлеу мет тік та қы рып та көп ші лік 
ал дын да сөз сөй леу тап сы рыл са, өз сөз де рің де ел тағ ды ры на бай-
ла ныс ты қан дай өзек ті мә се ле лер ді қоз ғар едің дер? Ой ла рың мен 
бө лі сің дер.

6. Мер зім ді бас па сөз ма те ри ал да ры нан ха лы қа ра лық қа ты нас тар да 
мем ле кет тік бас шы лар дың, қо ғам қай рат кер ле рі нің дип  ло ма тия -
 лық сөз де рін теріп жа зып, ты ныс бел гі ле рі нің қой ылу си па тын 
тү   сін ді рің дер.АР
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7. Тест сұрақтарына жауап беріңдер.

1. Екі мәтінге ортақ тақырып қайсы? 
А) Жа һан дық мә се ле лер ха лы қа ра лық ұй ым дар ар қы лы 

шешіледі.
B) Ұлт тық мем ле кет тер бас қа мем ле кет тер мен эко но-

ми ка, ақ па рат т.б. са ла лар да ты ғыз қа рым-қа ты нас 
жа  сай  ды.

C) Жаһандану дәуірінде еш мемлекет әлемдік қиын дық -
 тан тыс қалмайды; олар геосая сат тың ықпалында  
бо  ла ды.

D) Қа зір ғы лым мен тех ни ка, ком му ни ка ция бұ рын-
соң ды бо лып көр ме ген дә  ре же де да муда.

2. Мәтіндердегі тірек сөздерді табыңдар.
А) Ірі державалар, әскери-саяси блоктар
B) Әлемдік саясат, геосаясат, жаһандық мәселе
C) Қарым-қатынастар, қауіптер, індеттер
D)  БҰҰ, ЕЫҚҰ, ШЫҰ, БСҰ

3. Мәтіндердің стилін анықтаңдар.
А) Ғылыми стиль, ауызекі стиль
B) Ғы лым-көпшілік стилі, публицистикалық стиль
C) Көркем-әдебиет стилі, ресми ісқағаздары стилі
D) Публицистикалық стиль, көркем-әдебиет стилі

8. Әлемдік саясат мен мемлекетаралық қатынастарда Қазақстанның 
ұстанып отырған бағыты туралы қыс қа ша презентация да  йын  дап, 
ты ныс бел гі ле рі нің қо йы  лу  себебін тү сін ді рің дер.
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§3. Әлем дік мә се ле лер ге ық пал 
  ете тін сая сат

1. «Ро та ция» әді сі. Әр топ қа бір сұ рақ жа зыл ған па рақ бе рі ле ді. Әр 
топ түрлі түс ті қа лам мен жау ап жа за ды да, бір-бі рі мен ал мас ты-
ра ды. Со ңын да дау ыс тап оқып, бі рін-бі рі то лық ты ра ды.

1. Алғашында «мемлекеттік және қоғамдық істер немесе 
мем  лекетті басқару шеберлігі» деген ұғымды білдір ген 
«сая  сат» сөзінің қазіргі кеңейтілген мағынасын, не гіз гі 
функ ция ларын білесіңдер ме?

2. «Сырт қы сая сат», «ха лы қа ра лық сая сат», «мем ле кет ара -
 лық сая  сат», «муль тиұлт тық сая сат», «транс ұлт  тық сая-
сат» ұғым дарын қа  лай си пат тар едің дер?

3. Әлем дік сая сат тың мә ні мен маз мұ ны қан дай ха лы қ -
ара лық ұй ым дар дың қыз мет те рі мен анық тала ды?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, ондағы негізгі ойды анықтаңдар.

Ұлт тық мем ле кет тер шең бе рі нен тыс қа ры жүр гі зі ле тін, 
әлем дік мә се ле лер ді рет теуді не ме се олар ға ық пал ету ді мақ-
сат тұ та тын сая сат мынадай ка те го рия лар дан тұ ра ды:
1) сырт қы сая сат;
2) ха лы қа ра лық сая сат;
3) мем ле ке та ра лық сая сат;
4) муль тиұлт тық сая сат;
5) тран сұлт тық сая сат.

Сырт қы сая сат – мем ле кет тің не ме се же ке ха лық тың 
сырт қы са ла да ғы қыз ме ті. Сырт қы сая сат мем ле кет тің өмір 
сү руі не қо лай лы сырт қы жағ дай лар ды жа сау ды көз дей ді. 
Әлем дік қау ым дас тық тан ұлт тық мем ле кет тің ор нын та буы -
  на ық пал ете ді.

Ха лы қа ра лық сая сат – мем ле кет тер дің ха лы қа ра лық 
аре на да бір лес кен қыз ме ті. Ор тақ мә се ле лер ді бір ле сіп, ке лі-
сім дер ар қы лы ше шу жол да рын көр се те ді. Ха лы қ  ара лық 
әріп тес тік ті талап ете тін мә се ле лер дің кө беюіне бай ла ныс ты 
бұл саясат  тың ма ңы зы ар та тү се ді.
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Мем ле ке та ра лық сая сат же ке ле ген мем ле кет тер дің ара-
сын да ғы қа ты нас тар жүй есін бел гі лей ді. Олардың өкіл де рі-
 нің (пре зи дент, пар ла мент, үкі мет, Сырт қы іс тер ми нистр   лі гі, 
ке ден т.б.) екі мем ле кет ке ор тақ мә се ле лер ді өза ра ке лі  сіп 
ше шуі нің жол да рын анық тай ды.

Муль тиұлт тық сая сат – бір не ше мем ле кет тен құ рал ған 
сая сат суб ъек ті ле рі нің (ЕЫҚҰ, ЕО, ШЫҰ, БРИК) ха лы қ-
ара лық қа ты нас тар ға ық пал етуі.

Тран сұлт тық сая сат – мем ле кет тік емес сая сат суб ъек ті -
ле рі нің, атап айтсақ, пар тия лар, кә сі по дақ тар, әлем дік дін-
дер дің ұй ым да ры, ха лы қа ра лық үкі мет тік емес ұй ым дар, 
тран сұлт тық кор по ра ция лар дың т.б. ха лы қа ра лық аре на да 
қыз мет етуі.

Атал ған ка те го рия лар дың бар лы ғы әлем дік не ме се ха -
лық а ра лық сая сат ұғы мы ның түр лі ас пек ті ле рі мен қыр-
ла рын көр се те ді. Ал әлем дік, ха лы қа ра лық сая сат ұғы мы на 
ке ле тін бол сақ, бұл ұғым ха лы қа ра лық құ қық суб ъек ті ле-
рі нің (мем ле кет тер, мем ле ке та ра лық жә не мем ле кет тік емес 
ұй ым дар, одақ тар, ді ни ұй ым дар, тран сұлт тық ұй ым дар мен 
кор по ра ция лар т.б.) со ғыс жә не бей біт ші лік, адам зат тың 
сақ та луы, жал пы ға бір дей қау іп сіз дік ті қам та ма сыз ету 
жә не қа ру сыз да ну, ұлт тық, ай мақ тық, жа һан дық қай шы-
лық тар дың ал дын алу жә не рет теу, қор ша ған ор та ны сақ тау, 
аш тық пен ау ру лар ды азай ту жә не бас қа да әлем дік қай шы-
лық тар ды ше ше оты рып, адам зат үшін әлем де не ғұр лым 
әді лет ті тәр тіп тер ор на ту ға ба ғыт тал ған мақ сат ты қыз ме тін 
көр  се те ді.

(С.Бор ба совтың «Қазіргі әлемдік саясат және  
жаһандық мәселелер» мақаласынан)

3. Оқылым мәтініндегі үтір, қос нүкте мен нүктелі үтірдің қойылу 
себеп терін түсіндіріңдер.

4. Оқы лым ма те ри алы бой ын ша не гіз гі ақ па рат ты те зис тү рін де конс-
пек ті лең дер.

5. Ғылыми-көпшілік стильдің жанрлық және стильдік ерек ше лік те -
ріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала жа  зың      дар. 
Тақырыбын өздерің қойыңдар. Сөз саны – 100.АР
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 Қос нүк те
1.	 Бі	рың	ғай	мү	ше	лер	дің	ал	ды	нан	кел	ген	жал	пы	лау	ыш	сөз	ден	ке	йін	

қос	нүк	те	қой	ыла	ды:	Үшақ нәрсе – адамның қасиеті: ыстық қай
рат, нұрлы ақыл, жылы жүрек (Абай).

2. Са	ла	лас	құр	ма	лас	та	ғы	бі	рі	небі	рі	тү	сі	нік	бо	лып	кел	ген	жә	не	өйт
ке ні, се бе бі	 де	ген	жал	ғау	лық	тар	 тү	сіп	 қа	лып	жа	сал	ған	жай	 сөй
лем	дер	дің	ара	сы	на	қос	нүк	те	қой	ыла	ды:	Мен пойызға үлгеретін 
болдым: пойыз кешке жүреді екен.

3.	 Төл	сөз	дің	ал	ды	нан	кел	ген	ав	тор	дың	сө	зі	нен	кей	ін	қос	нүк	те	қойыла
ды:	Осы кезде ұста: «Мен мұны қай жерден көрдім?» – деп ойлады.

4.	 Әрі	 қа	рай	 са	на	ма	лап	 ке	те	тін	 бі	рың	ғай	 сөз	дер	дің,	 сөй	лем	дер	дің	
ал	ды	нан	 ке	ле	тін	жал	пы	лау	ыш	мән	ді	 сөй	лем	нен	 кей	ін	 қос	нүк	те	
қой	ыла	ды:	Бұл жоба мына мәселелерді шешуге мүмкіндік береді:
) төтенше жағдайларға мониторинг жасау;

2) пайдалы қазбаларға барлау жасау т.б.
5. Бі	рың	ғай	мү	ше	лер	ден	бұ	рын	кел	ген	мы са лы, атап айт қан да	де	

ген	 қыс	тыр	ма	сөз	дерден	 кей	ін	 қос	нүк	те	 қой	ыла	ды:	 рі өзендер, 
мысалы: ена, Обь, Енисей – Солтүстік мұзды мұхитқа құяды.

Нүктелі үтір
Цифр	не	ме	се	әріп	тер	ар	қы	лы	са	на	ма	ла	нып	ай	тыл	ған	сөй	лем	дер

ден	кей	ін	нүк	те	лі	үтір	қой	ыл	са,	олар		кі	ші	әріп	тен	бас	та	лып	жа	зы	ла	ды.	
Мы	са	лы:	Мы на  бас ты мін дет те рін атап көр се ту ге бо ла ды:
а) про за лық фольклор дың өлең үл гі сін де гі фольклор дан ай ырма сын 

белгілеу;
ә) ха лық про за сы ның өз ішін де гі жанр лық топ тар ды ажы ра ту   дың 

прин  ип те рін анықтау (С.Қас қа ба сов).
Са	на	ма	ла	нып	ке	ле	тін	конст	рук	ция	лар	бірбі	рі	нен	әріп	тер	не	ме	се	

цифр	лар	ар	қы	лы	да	ра	ла	нып	көр	се	тіл	меуі	де	мүм	кін.	Мы	са	лы: Ше
шім – шы ғар ма с  же ті нің ше шу ші ке зеңі; су рет кер дің өзі су рет теп 
отыр ған өмір шын ды ғы на шы ғар ған «үкі мі»; кейіпкердің ақыр ғы жай
күйі; күл лі құ бы лыскө рі ніс тер дің соң ғы сах на сы ( .Қаб до лов).

Маз	мұ	ны	әуен	дес	бо	лып	ке	ле	тін	бі	рың	ғай	сөй	лем	дер	дің	әр	қай	сы
сы	нан	кей	ін	нүк	те	лі	үтір	қой	ыла	ды:

Біз Ала тау дай ел едік, – Те ңе мек бол ды ой ға жау;
Біз та сы ған те ңіз сел едік, – Те ңе мек бол ды шөл ге жау;
Біз атып бол ған таң едік, – Түн ет пек ші бол ды жау;
Біз әлем ге жа рық күн едік, – Өшір мек ші бол ды жау. 
Жау ма біз ді бө гейт ін?! Жау ма біз ді же ңе тін (Жам был)?!
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6. Сөй лем дер дің ти іс ті же рі не қос нүкте  мен нүктелі үтірді қой ып, 
кө ші рің дер. Қой ылу се бе бін ере же бойынша тү сінді рің дер.

1. Бауырласың болмаса, жолдас ізде жақсы жолдас – 
ба  уыр  лас (Ж.Баласағұни). 2. Аға-жеңгесіне кезек қарап 
«Ке гім, ке гім кетті!» – деді (М.Әуезов). 3. Абай жігіт те рі 
Жи рен ше, Ербол, Базаралылар да сол қонақ тосушы лар дың 
то бын да жүр (М.Әуезов). 4. Табиғатына қарай күштерді төрт 
түр ге бөледі гравитациялық, электромагниттік, ядролық, 
әл сіз. (Фи зика оқулығынан). 5. Бақ пен ас қан пат ша дан 
ми мен асқан қара артық сақалын сатқан кәрі ден ең бе гін сат-
қан бала артық (Абай). 6. Жаман дос көлең ке ба сыңды күн 
шал са – қашып құтыла алмайсың басыңды бұлт алса – із деп 
таба ал май сың (Абай). Ауылшаруашылығы өндірі сін арт-
тыру үшін бізге мыналар қажет егістік алаңын ұлғайту егіс -
 тік түсімін, ең алдымен, жаңа технологиялар енгізу есебі нен 
кө те ру жемшөп базасын құру (akorda.kz).

7. Қо сым ша ре су рс тар дан С.Асыл бе кұлы ның «Қа зақ стан – дү ниежү-
зі лік сая сат иі рі мін де» та қы ры бын да ғы ма қа ла сын оқып, ха бар-
ла ма дай ын даң дар.

8. Сая сат та қы ры бын да жа зыл ған мер зім ді ба сы лым ма те ри ал да рын 
жи нақ тап, он да ғы мә лі мет тер мен пі кір лер ді «Тор лы диаг рам ма» 
әді сі мен өң деп көр се тің дер. Ты ныс бел гі ле рі нің қол да ны сын тү сін-
ді рің дер.
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§4. Жа һан да ну процесі

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

1. Зерт теу ші лер жа һан да ну ға қан дай анық та ма бер генін бі -
ле  сіңдер ме?

2. Жа һан да ну дың қан дай не гіз гі құ рам дас бө лік те рін бі ле -
сіңдер?

3. Төмендегі суретке қарап, «Жаһандану» терминіне қандай 
анықтама берер едіңдер?

2. Мә тін ді оқыңдар. Тақырыбын, мақсатты аудито рия  ға сәй  кес 
қыз ме  тін, құ ры лымын, тілдік ерекшелігін 6-тапсырма мәтіні  мен 
са лыс  тыра тал даң дар.

Жа һан да ну не ме се гло ба ли за ция (ағылш. Global – «әлем -
 дік», «дү ниежү зі лік», «жал пы») – жа ңа жал пыәлем дік сая-
си, эко но ми ка лық, мә де ни жә не ақ па рат тық тұ тас тық құ ру 
үр ді сі. Тер мин ді ғы лы ми ай на лым ға ал ғаш рет 1983 жы лы 
аме ри ка лық эко но мист Тео дор Ле витт ен гіз ді. Жа һан да-
ну дың жа ңа са ты сы ның түр лі ас пек ті ле рін ХХ ға сыр дың 
ор та сы    нан бас тап Уолт Рос тоу, Дэ ниел Белл, Ал вин Тоф лер, 
Пи  тер Дра кер, Джон Нейс битт, Лес тер Ту роу зер де ле ді.

Жа һан да ну дың құ рам дас бө лік те рімен таныс болайық.
1. Мә де ни жа һан да ну – әлем  ел де рі нің іс ке ри жә не 

тұ ты ну шы лық мә де ние тінің жа қын дасуы, ха лық ара   лық АР
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қа рым-қа ты нас тың өріс теуі. Бір жа ғы нан, ха лық  а ра лық 
мә де ни құ бы лыс тар әлем де гі кей бір же ке ұлт тық мә де ни ет 
түр ле рін та ны мал етсе, екін ші жа ғы нан, ұлт тық ты ығыс-
ты рып, олар ды ұл та ра лық қа ай нал ды руы мүм кін.

Қа зір гі за ман ғы ки но фильм дер эк ран ға әлем нің көп те ген 
елін де бір мез гіл де шы ға ды, кі тап тар ау да ры лып, әр түр лі ел дің 
оқыр ман да ры ара сын да бір уа қыт та та ны мал дық қа ие бо ла ды. 
Мә де ни жа һан да ну да ор тақ ға лам тор үл кен рөл ат қа ра ды.

2. Эко но ми ка лық жа һан да ну  – нарық пен экономи ка лық 
ны сандардың жаһандануы. Оның нақты сипаттары бар:
• жаhан дық сау да-эко но ми ка лық бір лес тік тер мен одақ-

тар дың құ ры луы, қыз мет етуі;
• бар лық ұлт тық жә не ха лы қа ра лық қар жы лық, ва лю та-

 лық тран сак ция лар дың жаhан дық же лі ге ау да ры луы;
• бөл шек сау да лық, банк тік, сақ тан ды ру жә не сау да опе ра-

ция ла рының жаhан дық же лі ге ау да ры луы.
3. Ау мақ тық жа һан да ну – мем ле ке та ра лық құ ры лым дар-

 дың кү шею үр ді сі. Бо ла шақ та ұлт тық мем ле кет тер ге не ме се 
бас қа да ау мақ тық құ ры лым дар ға бө лін бей тін бір тұ тас өр ке-
ни ет құ ры луы мүм кін де ген бол жам ай ты лып жүр. Бі рақ ол 
ұлт тар мен ха лық тар ара сын да ғы эт ни ка лық жә не мә де ни 
ай ыр ма шы лық тар ба рын ша жойыл ған жағ дай да ға на жү зе ге 
асуы мүм кін.

4. Ақ па рат тық жа һан дану – қа зір гі за ман ғы ин тег ра-
ция лық процес тер дің ішін дегі аса ық пал ды сы. Оған ком му-
ни ка ция лық мүм кін дік тер ді да мы ту; ға рыш тық ке ңіс тік ті 
ақ па рат бе ру үшін пай да ла ну; жа һан дық ақ па рат же лі ле рі нің 
пай да бо луы жә не тез қар қын мен да муы; адам зат тұр мы сын-
да ғы үр діс тер дің ком пью тер лен ді рі луі жа та ды. Осын дай ға -
лам  дық ақ па рат тық ке ңіс тік ті қа лып тас ты ру да ком пью тер-
 лік тех но ло гия лар дың ма ңы зы зор.

5. Эт ни ка лық жа һан да ну не гіз гі екі үр діс тен тұ ра ды: пла-
не та  хал қы ның са ны ның өсуі жә не әр түр лі эт ни ка лық топ-
тар дың өза ра ас си ми ля ция сы.

(Саяси-түсіндірме сөздіктен)

3. Оқылым мәтініндегі үтір, сызықша, нүктелі үтірдің қойылу себеп-
терін түсіндіріңдер.
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4. Оқы лым ма те ри ал ын да ғы не гіз гі ақпаратты іріктей отырып, түр-
тіп жазыңдар (конспектілеңдер).

Сы зық ша
1.	 Сы	зық	ша	бас	тау	ыш	пен	ба	ян	дау	ыш	тың	ара	сы	на	қой	ыла	ды:	Туған 

жер – алтын бесік.
2.	 Сы	зық	ша	бі	рың	ғай	мү	ше	лер	ден	кей	ін	кел	ген	жал	пы	лау	ыш	сөз	дің	

ал	ды	нан	қой	ыла	ды:	Пайда, мақтан – бәрі тұл.
3.	 иа	лог	төл	сөз	дің	ал	дыар	ты	нан,	тыр	нақ	ша	ға	алын	ған	төл	сөз	дің	

ар	ты	нан	сы	зық	ша	қо	й	ы	ла	ды:	– Әй, мынаның ән салғаны әжепте уір 
ғой, – деді Арын.

4.	 Сы	зық	ша	жал	ғау	лық	сыз	са	ла	лас	тар	дың	ара	сы	на	қой	ыла	ды:	Үйде 
ше шен, – дауда жоқ.

5.	 Оңа	ша	лан	ған	 ай	қын	дау	ыш	мү	ше	лер	дің	 екі	 жа	ғы	нан	 сы	зық	ша	
қойыла	ды:	Біраздан кейін үйге Мақсұттың тағы бірекі жолда
сы – Жұмағұл мен Ақтай – кірді.

6.	 Бі	рың	ғай	 сұ	рау	лы	мү	ше	лер	ді	 не	ме	се	 сұ	рау	лы	сөй	лем	дер	ді	жи
нақ	тап	 тұ	ра	тын әйт еу ір	 де	ген	 сөз	 тү	сіп	 қал	ған	жер	ге	 сы	зық	ша	
қойыла	ды:	 сін ген дік тен бе, та яқ тан әл сі ре ген дік тен бе – де не сі 
зіл дей ау ыр екен (С.Мұ қа нов).

7.	Сон да, сон ша, сон дай, сон ша лық, сол, мы нау, мы на дай	 де	ген	
сөз	дер	ге	аяқ	тал	ған	тір	кес	тен	кей	ін	же	ке	сөй	лем	тұр	са,	бұл	сөз
дер	ден	кей	ін	сы	зық	ша	қой	ыла	ды: Жастардың білімге құмарлығы 
соншалық – қолдарынан кітап түспейді.

8.	Ме	кен,	уа	қыт,	сан	шен	дес	ті	гін	біл	ді	ре	тін	сөз	дер	дің	ара	сы	на	сы	зық
ша	қой	ыла	ды	(ол	дан	жал	ғауы	мен	шей ін	шы	ла	уы	ның	ма	ғы	на	сын	
біл	ді	ре	ді):	Инс ти тут та кү ні не –  са ғат лек ия бо ла ды. 

Ескерту. Бұ	лар	ды	бел	гі	сіз	дікжал	пы	лық	жә	не	бол	жал	дық	ма	ғы	на
сын	да	ғы	қос	сөз	сан	есім	дер	мен	ша	тас	тыр	мау	ке	рек.	Олар	де	фис	
ар	қы	лы	жа	зы	ла	ды:	Екіүш күн нен бе рі жаң быр жау ып тұр	(мұн	да	
екіүш –	бол	жал	ды	сан	есім).

5. Сен дер ге «Жа һан да ну де ге ні міз не?» та қы ры бын да ойт ал қы 
ұй ым дас ты ру тап сы рыл са, қан дай ре су рс тар ға жү гі не тін едің дер? 
Не лік тен ол ре су рс тар ды ти ім ді де рек көз дер деп есеп тей сің дер?
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6. Мәтінді кө ші ріп, сөйлем ішіндегі ты ныс бел гі лерін (үтір, сы   зық -
  ша) қой ың дар, се бе бін тү сін ді рің дер.

Жа һан да ну адам зат қо ға мы на не бер ді? Ал ды мен ғы лы   ми-
тех ни ка лық эко но ми ка лық же тіс тік тер ді ай та мыз. Әлем   нің 
бір түк пі рін де ашыл ған ғы лы ми жа ңа лық сол сә тте ғаламтор 
ар қы лы жер жү зі не та рап жал пы адам ба ла сы ның игі лі гі не 
ай на лу да. Жер бе тін де жа һан да ну ға ұшы ра ма ған ел кем де 
кем. Тіл дік ұлт тық мем ле кет тік ше ка ра лар ды біл мей тін 
жа һан да ну бү кіл әлем ді қо ғам дық да му дың тай қа за нын да 
бұрқ-сарқ қай нап жат қан бір тұ тас дү ние ге ай нал ды ру да. 

Қа зір әлем де жа һан да ну қам ты ма ған са ла жоқ. Ішіп-же-
 ген та ма ғы мыз дан бас тап ки ген киі мі міз ге мін ген кө лі гі міз  ге 
өн ді ріс орын да ры ның құ рал-жаб дық та ры на тұр ғын жа тын 
жұ мыс жай ла рын да ғы жи һаз дар ға тех ни ка лар ға өмір сү ру 
ең бек ету сал ты мыз ға ру ха ни өмі рі міз ге дей ін қам тып өзі нің 
өмір шең ді гін көр се тіп жа тыр. Мұ ның бар лы ғы да жер бе тін де 
өмір сү ріп жат қан ха лық тар дың әр қай сы сы ның жа ңа дан 
«Аме ри ка ны аш пай-ақ» бі рін де бар ды бас қа ла ры ның да 
пай  да ла нып қо ғам дық эко но ми ка лық мә де ни жа ғы нан да ми 
ма те ри ал дық құн ды лық тар дың же ті ле тү суі не сеп ті гі тиері 
анық.

Қа зір гі за ман да әлем дік ау қым да ба рын ша қар қын мен 
жү ріп жат қан мә де ни ет тер мен өр ке ни ет тер қақ ты ғы сы нан 
үр кіп, жа ңа за ман ға бей ім дел мей өт кен ді аң сап өт кен мен 
ға на өмір сү ру ұлт тық да му ды те жей ді тіп ті жол да қал ды-
ра ды. Сон дық тан да жа һан да ну дың жақ сы жақ та рын ала бі лу 
ұлт тық да му дың ма ңыз ды шарт та ры ның бі рі бо лып отыр. 
Бұл жа һан да ну дың қо ғам дық да му дың ба ры сын да ту ын да ған 
қа жет ті лік пай да лы жа ғы.

(Д.Ыс қа құ лының «Жаһандану дегеніміз 
 не?» мақаласынан)

7. Ға лам тор ре су рс та ры нан жа һан да ну проце сі не қа тыс ты ақ па рат 
жи   нақ тап, «Са на саяжо лы» әді сі мен өза ра сұ рақ тар ға жау ап бе -
рің дер.

8. Ға лым дар дың жа һан да ну жө нін де ай тыл ған пі кір ле рін жи нақ тап, 
«Төрт сөй лем» әді сі мен олар ды си пат тап жа зың дар.АР
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§5. Жа һан да ну дәу ірін де гі Қа зақ стан

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.
1. Тәу ел сіз Қа зақ стан өзі нің дер бес да муын жа һан да ну процесі-

мен қалай үй лес ті рген і жөн?
2. Жаһандану дәуірінде егемендігіміз бен ұлттық болмысы мыз ды 

сақтап қалу үшін не істеу керек?
3. Мем ле ке ті міз дің мәң гі жа сау ын қам та ма сыз ету үшін өзде рің 

қан дай үлес қосар едіңдер?

2. Мә тін маз мұ ны мен та ны сып, не гіз гі ой мен кө те ріл ген мә се ле   лер  ді 
«Оқи ға же лі сіне» салып тал даң дар.

Қа зір гі кез де гі жа һан да ну дү ние сі біз дің елі міз дің де күр-
де лі мә се ле сі болып отыр. Жас мем ле ке ті міз дің бо ла шақ та ғы 
да муы осы мә се ле лер дің қа лай ше ші ле ті ні не бай ла ныс ты. 
Қа зақ стан ның жал пыәлем дік эко но ми ка лық жә не сая   си 
жү йе ге кі рік кен мем ле кет бо лу ына қол жет кіз гі міз кел се, 
он да дү ниежү зі лік үр діс тер мен проб ле ма лар ды ой еле гі не 
са лу дан шет қал мау ымыз ке рек.

XX ға сыр дың со ңы на қа рай дү ниежү зі лік да му да жа һан-
да ну процесі нің тез қар қын ал ға нын атап өт кен жөн. Да мы ған 
ел дер топ та сып, ық пал жүр гі зу ай мақ та ры үшін, тау ар шы ға-
ра тын ел дер үшін талас қа тү се бас та ды. Жа һан да ну дың бас ты 
тала бы – кез кел ген мем ле кет қа лай да бір қау ым дас тық тың 
құ ра мы на кі руі қа жет бо л ды. Осын дай жағ дай да тәу ел сіз-
ді гін жа ңа ға на ал ған елі міз дің еш қан дай мем ле кет тер мен 
бай ла ныс  пай, өз бе тін ше дер бес өмір сү руі нің мүм кін емес ті гі 
бел гі лі. Қа  зақ  стан ның тұңғыш Пре зи ден ті Н.Ә.На зар ба ев 
Ке ңес Ода ғы ыды ра ған соң, то та ли та ризм нен на рық пен 
де мок ра тия ға кө шудің, сая си жә не эко но ми ка лық ре фор ма-
лар ды жүй елі түр де жүр гі зудің, іш кі жә не сырт қы қау іп сіз ді-
гі міз ді ны ғай ту үшін көпдең гей лі ин те гра ция лық қау ым дас-
тық тар ға ену дің қа жет ті гін сая сат кер ге тән се зім тал дық пен 
бол жай білді.

Қа зір ел дер ара сын да ғы ын ты мақ тас тық кү шей іп, екі-
жақ ты жә не көп жақ ты қа ты нас тар орын алу да. Бұ ның 
бә рі – оң үр діс. Екін ші жа ғы нан, қы сым ның ар тып, еге мен АР
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мем ле кет тер де ақ па рат тық жә не тех но ло гия лық са ла лар да 
ба қы лау кү шейе бас та ға нын да кө ру ге бо ла ды. Кей мем ле кет-
тер дің ха лық  ара лық ұй ым дар мен да мы ған ел дер дің ал дын  да 
қа рыз ға ба тып, еге мен ді гі нің бір бө лі гін жо ғал ту қаупі де бар 
екен ді гін жа сы ру ға бол май ды.

Қа зір гі за ман да бү кіл әлем жа һан да ну проце сі не еніп, 
мем ле кет тер бір-бі рі мен ты ғыз бай ла ныс ор на тып жат қан 
тұс та тәу ел сіз Қа зақ стан өзі нің дер бес да му ын жа һан да ну 
проце сі мен үй лес ті ру ге мәж бүр екен ді гін ерек ше атап өту 
қа жет. Бы лай алып қа ра ған да, елі міз дің өз ер кі мен өр кен-
деуі не бар лық мүм кін дігі бар си яқ ты. Қаз ба бай лық та ры мыз 
жет кі лік ті, ше тел дік ин вес ти ция лар мен бір ге жа ңа тех но ло-
гия лар да ке ліп жа тыр. Жер қой нау ын да ғы бай лы ғы мыз ды 
ти ім ді пай да ла на біл сек, ұтым ды сау да лай ал сақ, елі міз дің 
өр кен деп, хал қы мыз дың әл-ау қа ты ның ар туы на не гіз бо ла 
ала ды.

Мем ле ке ті міздің мәң гі сақ та луы үшін бұ рын ғы ес кі ру  ха-
 ни мұ ра ны бі лу, зерт теу жет кі лік сіз. Ол үшін біз дің мем ле кет 
өр ке ни ет ті бо луы ти іс. Олай бол ма ған жағ дай да біз адам зат 
өр ке ние ті не іле се ал май мыз. Арт та қал ған ел мық ты жұрт-
тар мен тең сөй ле се ал май ды. Бір те-бір те та рих сах на сы нан 
ысы ры ла ды. Көп те ген ха лық осы лай жо ғал ған. Олар өмір 
өз ге ріс те рі не бей ім де ле ал май, бә се ке ге жа ра май, күш ті лер ге 
жем бол ған. Сөйт іп, үні де өш кен, өзі де ғай ып бол ған. 

Қайт сек қа зақ мем ле ке тін да мы ған ел дер қа та ры на те -
ңес    ті ре міз? Бұл сұрақ бү кіл қа зақ жұр тын ма за лау ы ти іс. 
Тә уел сіз дік ба ян ды бо лу үшін мем ле кет күш ті бо луы ти іс. Ол 
үшін мем ле кет ті ны ғай ту ке рек. Мем ле ке ті міз дің мәң гі жа -
са у ын қам та ма сыз ету үшін ал дың ғы қа тар да ғы ғы лым мен 
тех ни ка ны, тех но ло гия ны, бі лім мен мә де ни ет ті мең ге руі міз 
ке рек.  

Біз ер тең гі кү ні міз ге үл кен үміт пен қа рай мыз. Бо ла ша-
ғы мыз жар қын. Ұлы Ота ны мыз – Қа зақ стан ның эко но ми ка -
 лық жә не ру ха ни бай лы ғын мо лай ту ға, қау іп сіз ді гі мен қор-
ға ныс қу атын кү шей ту ге ұм ты лу – бар ша мыз ға ор тақ мін дет. 
Осы жол да бі лі мі міз бен қай ра ты мыз ды, қа бі ле ті міз ді, қа жет 
бол са жа ны мыз бен қа ны мыз ды ая май жұм сау – біз дің бас ты 
па ры зы мыз.

(М.Байт ұр, Ұ.Тө ле геннің «Жаһан да ну дә уі рін дегі 
 Қазақстан» мақаласынан)АР
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 Бас тау ыш пен ба ян дау ыш тың ара сы на қой ыла тын сы зық ша
	Бас	тау	ыш	та,	ба	ян	дау	ыш	та	 зат	
есім	нен,	 зат	тан	ған	өз	ге	 сөз	 тап
та	ры	нан	бол	ған	да;

Сен дер үшін ең қо лай лы тау – 
мы на бер гі Ал ма лы (С.Ш.).

	Бас	тау	ыш	жік	теу,	сіл	теу	есім	дік	те
рі	нен,	ба	ян	дау	ыш	 	жақ	та	ғы	зат	
есім	нен	бол	ған	да;

 Бұл – уни вер си тет қа ла шығы
ның құ ры лы сы (С.Ш.). 

	Бас	тау	ыш	тұй	ық	етіс	тік	тен,	ба	ян
дау	ыш	 	жақ	та	ғы	жал	ғау	сыз	зат	
есім	нен	не	ке	рі	сін	ше	бол	ған	да;

Со ны тәр бие леп адам қы лу – мін
дет (М.Ә.).

	Бас	тау	ыш	пен	ба	ян	дау	ыш	бір	сөз
дің	қай	тала	нуы	нан	жа	сал	ған	да;

Көп үй лі ау ыл – Абай дың екі ше
ше сі Ұл жан мен Ай ғыз дың ауы
лы (М.Ә.). 

Бас	тау	ыш	та,	ба	ян	дау	ыш	та	сын	
есім	нен	 не	 сан	 есім	нен	жа	сал
ған	да;

Олақ – мін шіл, қыз ған шақ – күн
шіл. Бес жер де бес – жи ыр ма бес. 

Бас	тау	ыш	есім	ше	ден,	ал	ба	ян	да
уыш	зат	есім,	есім	ше,	есім	дік	тен	
жа		сал	ған	да;

Құ нан бай ға көз ал май, қы ран дай 
қа рап отыр ған – дәл төр де гі 
Бай  сал (М.Ә.).

Бас	тау	ыш	бі рі, бі реуі, бі рін ші сі, 
ал дың ғы сы, соң ғы сы, кө бі	 де	ген	
сөз	дер	ден,	ба	ян	дау	ыш	атау	тұл
ға	да	ғы	зат	есім	нен	не	тұй	ық	етіс
тік	тен	бол	ған	да;

Құ нан бай ау лы ның кө бі рек ор ны
ғып оты ра тын қо ны сы ның бі рі – 
Бо та қан оша ғы (М.Ә.).

Бас	тау	ыш	 өзі	нен	 кей	ін	гі	 сөз	бен	
тір	ке	сіп,	сөй	лем	нің	бас	қа	мү	ше	сі
мен	ша	та	сып	ке	те	тін	бол	са;

Жи ыр ма – бес ке қал дық сыз бө
лі не ді. Бұл – балалардың алғаш 
рет көпшілік алдына шығуы еді.

Бас	тау	ыш	зат	есімнен	не	зат	тан
ған	 сөз	 тап	та	ры	нан,	 ба	ян	дау	ыш	
бо	лым	сыз	дық	ты	біл	ді	ре	тін емес 
сө	зі	тір	кес	кен	есім	дер	ден	бол	са;	

Жоқ тық – ұят емес, бай лық – мұ
рат емес (Ма қал).

Бас	тау	ыш	пен	ба	ян	дау	ыш	ты	бай
ла	ныс	ты	ру	шы	де ге ні міз, де ген...	
сияқты	сөздер	тұр	са;

а қыт де ген – көз ге кө рін бе ген 
те рең маз мұн, әлеует ті күш, ше
ше гін жар ма ған гүл, оқыл ма ған 
кі тап, бо лу ға ти іс ті оқи ға, ашыл
ма ған ғы лы ми жа ңа лық (С.Ш.).

Ол – ол ма, бұ рын ғы – бұ рын ғы ма 
си	яқ	ты	қыс	тыр	ма	сөз	тір	кес	те	рі	нің	
ара	ла	ры	на	сызықша	қойылады.

Ол – ол ма, әң гі ме одан сай ын 
кү шейе түс ті. 
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3. Жаһандану дәуіріндегі Қазақстан туралы сызықшасы бар 10 сөй -
лем құраңдар. Ережені негізге алып, сызықшаның қойылу себе бін 
тү сін діріңдер.

Үлгі:  Тілімізге қамқор болу – жаһандану заманын да ғы  еге-
мендігімізді сақтап қалудың бір жолы. (Бас тау ыш тұй ық 
етіс тік тен, ба ян дау ыш ІІІ жақ та ғы жал ғау сыз зат есім нен 
болғандықтан, арасына сызықша қойылған). 

4. Оқы лым ма те ри алы бой ын ша не гіз гі мә лі мет ті анық тап, «Ер кін 
жа зу» әді сі мен конс пек ті лең дер.

Қа зақ стан пат рио тиз мі нің ірге та сы – бар лық аза мат тар-
 дың тең құқылығы және олардың Отан алдындағы жа уап-
кер  шілігі. Бұл – өз Отаның мен жеріңе деген сү йіс пен ші лік, 
оның тарихы мен мәдениетіне деген зор құр мет, әр кім нің өз 
күш-жігеріне деген сенімі мен барша қоғам ның топ та суы. 
Бұл – бүгін тұрғызылып жатқан өз елің нің тари хы на қа тыс-
тылықтың және оның болашағы үшін жа уап ты лық тың жо  -
ға ры сезімі. Бұл – әрбір қазақстандықтың табыстары үшін 
мақ та ныш және қандай тұрғыда болғанына қарамастан, өз 
са лаң да табыс қа қол жеткізу ниетің және бұл табысты әр кім 
Ота нына бағыштап, оның даң қын асы руы, бе де лін кө те руі 
тиіс. Өз Ота ныңның патриоты болу — бұл Қа зақ стан ды өз 
жү ре гің де ұя лату. Мен сіздерді осыған ша қы ра мын.

(Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауынан)

5. Оқы лым ма те ри алы мен «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен 
бе ріл ген мә лі мет ті пай да ла нып, «Үш қа дам ды сұх бат» әді сі мен 
« Тәу ел сіз Қа зақ стан жа һан да ну процесін де» та қы ры бын да сұх бат 
құ рың дар. Ғаламдық мәселелермен байланыстырыңдар.

6. Қо сым ша ре су рс тар не гі зін де «Жа һан да ну дың қа зір гі тео рия   ла  ры» 
та қы ры бын да ша ғын ха бар ла ма дай ын даң дар.

7. Са бақ та өтіл ген ма те ри ал дар мен қо сым ша ре су рс тар бой ын ша 
«Қа зақ стан жә не жа һан да ну» та қы ры бын да презентация да  йын -
даң дар.
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§6. Әлем дік бі лім бе ру са ла сын да ғы  
 жа һан да ну

1. «Жұп тас. Ой лан. Бө ліс» тә сі лі мен сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Әлем дік бі лім бе ру са ла сын да ғы қан дай өз ге ріс тер ді бі ле-
сің дер?

2. Қазақстанның білім беру жүйесіндегі жаңа бастамалар 
сен дер ге ұнай ма?

2. Мә тін ді «Ірік теп оқу» әді сі мен тү сі ніп оқып, кө те ріл ген мә се-
ле ні тал даң дар. Мә тін нен не гіз гі ұғым дар ды анық тап, си пат та ма 
бе рің дер.

Жаһандану жағдайында білім беру жүйесіндегі өзге ріс  тер 
де аса маңызды. Адамзаттық капиталға, оның ішінде бі лім 
бе ру жүйесіне салынған инвестицияның қайтарымы мол. Өз 
хал қының білім алуына инвестиция салған ел ғана бола шақ   та 
ғылымы мен экономикасы дамыған елдер қатарынан кө рі не 
ала ды. Білім беруді тек әлеуметтік қажеттіліктерге ар нал  ған 
шығын ретінде қарамай, экономикалық инвестиция ре тін де 
тү сі ну керек. Халықаралық зерттеулер білім беру, табыс 
жә не өнімділік арасында тығыз байланыс бар екенін дә лел-
дей  ді, яғ ни білім беруді дамытуда ин вес ти ция лар дың аса ма -
ңыз  дылығын дәлелдейді.

Н.Ә.Назарбаев Қазақстан хал қы на ар на ған «Қазақ стан 
жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір бола шақ» атты Жол-
да уын да: «Білім беру дегеніміз – адам зат тір  ші лі гі нің стра   те-
гия лық маңызды саласы, тұл ға ның қа бі лет  ті лі гін да  мы    та     тын 
бі ре гей әлеу мет тік инс ти тут. Техноло гия лық, эко но ми ка -
 лық, сая си процестің қарқыны, қоғам да ғы мә де ни ет пен ру -
ха ният жағ дайы, адамның денсау лы ғы – бар лығы бі  лім беру 
са па сына әсер етеді. 

Қазақстан ның бі лім беру саласын да жүр гі зіп жат қан 
мем  ле кеттік саяса ты Республикамыздың ең ма ңыз ды мақ -
са  ты на – бәсекеге қа бі лет ті 30 елдің қа та ры на кі руге ба ғыт -
тал ған», – деп атап көр сет ті.
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Білім беру экономикалық табыстан басқа, әлеу мет тік та -
быс тар ға да алып келеді, яғни әлеуметтік ка пи тал ды қа лып-
тас ты руға; ауызбірлігі мен ықпалдастығы бар, қыл  мыс дең-
гейі төмен қоғам орнатуға септігін тигізеді.

Осы мақсаттарды шешу үшін Қазақстан Республикасын да 
2005 жылдан бастап көптеген мемлекеттік бағдарлама қа был -
данды. Жоғарғы білім беру жүйесінде айқын оң тай лы нә ти -
желерге қол жетті. Қазақстандық жоғарғы мектеп үш дең-
гей лік білім беру жүйесіне (бакалавр, магистр, PhD докто ры) 
көшті.

Білім сапасын, педагог мамандардың беде лін, қазақ стан-
 дық дипломның бәсекеге қабі леттілі гін арт тыру – елі міз де гі 
білім берудің негізгі міндет тері.

Білім адамның жас кезінен бастап әлеуметтік, эмоция лық 
және басқа өмірлік маңызды машықтарды қалыптасты руда 
маңызды рөл атқарады. Сол себепті білім беруге ин вес  ти ция-
лар ды айтарлықтай және тұрақты арттыру, оның сапа сын 
жақ сарту – өмір талабы.

3. Оқылым мәтініндегі тыныс белгілерінің қойылу себептерін түсін -
дірің дер.

4. Оқылым материалы бойынша негізгі ақпаратты іріктей отырып,  
өз сөздеріңмен түртіп жазып алыңдар (конспектілеңдер).

Жа һан да ну жә не қо ғам дық өмір дің де мок ра тия ла нуы 
жағ  дай ын да, таяу жә не алыс ше тел дерде орын ал ған та ри хи 
ма ңы зы зор тү бе гей лі өз ге ріс тер тұ сын да Қа зақ стан Рес пуб  ли-
ка сын да тө зім ді лік мә се ле сін, әсі ре се мем ле кет тің сая са тын 
жү зе ге асы ру ға жау ап ты бу ын өкіл де рі нің, яғ ни мем ле кет   тік 
қыз мет кер лер дің тө зім ді лі гі мә се ле сін зерт теу – қи сын ды 
қа жет ті лік әрі уа қыт тала бы.

Бү гін гі кү ні елі міз де 140 эт нос пен 18 кон фес сия өкілі 
тұ ра ды. Түр лі эт нос ара сын да ғы ма  мы ра жай, та ту-тәт ті тір-
ші лік тің қазіргі кө рі ні сі – мем ле кет сая  са тын да тө зім ді лік 
ұс та ны мы ның бе рік ор на ған ды ғы  ның бір бел гі сі. Со ның нә ти-
же сін де ең күр де лі ке зең дер де қа зақ хал қы ның ке мең гер лі гі 
мен тө зім ді лі гі елде сая си тұ рақ ты лық ты сақ тап қа ла біл ді.
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Тыр нақ ша
1. Мәтін	 ішінде	дәй	ек	сөз	 тыр	нақ	ша	ға	 алы	на	ды.	Тыр	нақ	ша	дә	йек

сөз	дің	 бас	тал	ған	же	рі	нен	 ашы	лып,	 біт	кен	же	рі	нен	жа	бы	ла	ды:	
Жазушы «Өз жайымнан мағлұмат» атты өмірбаянында: «Ал
ғаш қы жазуларым сырлы әдебиет бетінде болмай, газетжур нал 
мақалаларынан басталды», – деп жазған еді.

2.	Шы	ғар	ма	ның	ішін	де	кел	ті	ріл	ген	үл	кен	дікі	ші	лі	хат	тар	тыр	нақ	ша	ға	
алы	на	ды.	Мы	са	лы,	С.Мұ	қа	нов	тың	«Бо	та	гөз»	ро	ма	нын	да	ғы	Ас	қар
дың,	Кен	же	тай	дың	хат	та	ры:	«Бо та гөз!.. Сен бер ген ама нат ты 
Са ғит қо лы ма тап сыр ды...	Ом бы,  жыл  қаң тар».

3. иа	лог	емес	төл	сөздер	тыр	нақ	ша	ға	алы	на	ды:	«Осы өнерді қайт
сем де меңгеремін», – деп өзіме ант бердім.

4.	 Об 	ект	етіп	алын	ған	сөз	дер	не	сөз	тіз	бек	те	рі,	әріп	тер	тыр	нақ		ша		ға	
алы	на	ды:	«Жаз шықты» деген сөйлемнің бастауышы – «жаз». 
Дауысты «а» – жуан дыбыс.

 Ес кер ту. Оқулықтар	мен	әдістемелік	құралдарда	бұлар	тыр	нақ		
ша	ға	алынбай,	қою	қаріппен	немесе	көлбеу	берілуі	мүмкін: р  
дегендегі т  – ашық буын.

5.	Ма	қалмә	тел	дер,	афо	ри	зм	дер	сөй	лем	ішін	де	кел	ті	ріл	ген	де,	тыр
нақ	ша	ға	алы	на	ды:	«Баланың ісі шала» деген – осы.

6.	 Сөйлемде	авторы	 көрсетілмей	бе	ріл	ген	бі	реу	дің	 сө	зі	 тыр	нақ	ша
ға	алы	на	ды:	Қазіргі жазушылар шығармаларынан «тілге жеңіл, 
жүрекке жылы» сөз түйдектерін кездестіруге болады (К.Аха нов).

7. Бі	реу	дің	 айт	қа	ны	нан	 алын	ған	же	кеже	ке	 сөз	дер	 тыр	нақ	ша	мен	
жа	зы	ла	ды:	Соң ғы айт қан «мыл жың», «мақ тан шақ», «даң ғой» 
де ген де рі осы ара да төрт кө зі тү гел отыр еді (М.Әуе зов).

8. Ке	ке	ту	 немесе	 ауыспалы	ма	ғы	на	да	 қол	да	нылған	 сөз	дер	 тыр
нақ	ша	ға	 алы	на	ды:	Қоян «ба тыр» қорыққанынан зыта жөнел
ді (Ертегіден).

9. Га	зет,	жур	нал,	кі	тап,	шы	ғар	ма,	қау	лы,	ки	но	т.б.	ат	та	ры	тыр	нақ	ша	ға	
алы	на	ды:	«Ана ті лі» га зе ті, «Па ра сат» жур на лы.

10.	 ау	ыт,	фаб	ри	ка,	ком	би	нат,	ша	ру	ашы	лық,	ұй	ым,	мә	ши	не,	ұшақ	т.б.	
ат	тары	тыр	нақ	ша	ға	алы	на	ды.	Ал	олар	дың	жал	пы	рес	ми	атау	ла	ры	
тыр	нақ	ша	ға	алын	бай	ды:	«Азия Авто» зау ыты, «Ертіс» кемесі, 
« » мәшинесі.

1 1 . Кей	бір	ой	ын,	әдетсалт	ат	та	ры	тыр	нақ	ша	ға	алы	на	ды:	«Қол ұс та
ту», «шаш си па ту» де ген атақ ты ырым дар – осы (М.Әуе зов).
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5. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген ақ па рат ты өз білім-
деріңе сүйеніп жалғастырыңдар. «Қа зақ стан да ғы то ле ра нт ты лық» 
та қы ры бын да әң гі ме ле сің дер. 

6. Ты ныс бел гі ле рін қой ып, кө ші рің дер. Се бе бін тү сін ді  рің   дер. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына арна ған 
Жол да уында Біздің жас мемлекетіміз өсіп жетіліп ке мел-
де неді біздің балаларымыз бен немерелеріміз онымен бірге 
ер же те ді. Олар өз заманының жауапты жі гер лі бі лім өрі сі 
биік денсаулығы мықты өкілдері болады. Олар ба ба ла ры ның 
игі дәстүрлерін сақтай отырып қазақ орыс ағылшын тіл де рін 
ер кін меңгереді. Олар бейбіт жылдам өркендеу үстін де гі 
күл  лі әлемге сыйлы өз елінің патриоттары болады деп көр-
сет ті. Ер  тең гі күннің бүгінгіден гөрі нұрлы болуына ық пал 
етіп адам зат қоғамын алға апаратын құдіретті күш білім. 
Жас мемлекетіміздің болашағы бүгінгі мектеп оқушы ла ры. 
Олар дың табиғи қабілеттерін нақты мүмкіндіктерін анық тап 
со ған негіз деп оқыту бүгінгі күннің өзекті мәселесі.

(К.Молдабекованың «Білім беру саласындағы  
жаңа тех  но  ло  гияларды пайдаланудың  

теориялық негіздері» ма қа ла сы нан)

7. Мер зім ді ба сы лым ма те ри ал да ры мен қо сым ша ре су рс тар бо йын-
  ша «Қа зақ стан да ғы бі лім бе ру са ла сын да ғы жа ңа лық тар» та қы-
ры бын да презентация дай ын дап, дә лел дер кел ті ре оты рып, қор-
ғаң  дар.

8. Қо сым ша әде би ет тер де гі мә лі мет тер не гі зін де «Мә де ни өмір де гі 
жа  һан   да ну» та қы ры бын да жи на қы мә тін жа зың дар.
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§7. Жа һан да ну жә не ел тағ ды ры

1. Топ қа бө лі ніп сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Не ге жа һан да ну ды адам зат пен бір ге ке ле жат қан үр діс 
деп атай ды? Се бе бін тү сін ді рің дер.

2. Сен дер дің ой ла рың ша, жа һан да ну дәу ірін де біз Ба тыс ел  -
де рі нен не ні алып, не ні ал мау ымыз ке рек?

3. Ұлт тық мә де ни құн ды лық та ры мыз ға не жа та ды?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, «Ком мен та рий жа сау» әді сі мен тал қы лаң дар.

Ұлт пен ел мә се ле сін қоз ға май тұ рып, ал ды мен, мы на дай 
мә се ле ге тоқ тал сам: «Жа һан да ну де ге ні міз дің өзі не? Ол қан-
дай құ бы лыс? Бұл құ бы лыс адам зат та ри хын да кө рі ніс тап-
қан ба, әл де бұл тек қа на ХХІ ға сыр дың дү бі рі ме?»

Бұл сөз ағыл шын ті лі нен («global») «дү ниежү зі лік» деп 
ау  дары ла ды, орыс ті лін де «гло ба ли за ция» деп ай ты лып жүр. 
Қа зақ ті лін де «ға лам да ну», «жа һан да су», «ға лам шар ла ну» 
де  ген ді де ес ти міз. Жа һан да ну – әлі өз мә ре сі не жет пе ген, аяқ-
тал ма ған іс. Жа һан да ну «бү кіл жер жү зін де жай ылу, та ра лу» 
де ген ма ғы на ны да, «әлем дік ел дер дің бір тұ тас адам зат тық 
мә де ни ет қа лып тас ты ру ек пі ні не іле су» де ген ді де біл ді ре ді.

Өзек ті бо лып тұр ған ға лам да ну құ бы лы сын бір жақ ты тал-
дау мүм кін емес. Демек, не бі рың ғай жа ғым ды, не бі рың ғай 
жа ғым сыз процесс, идеоло гия деп ке сіп ай ту қи ын. Өйт ке ні 
әлем дік та рих та нақ ты орын ал ған оқи ға лар са ры ны гло-
бо лизм ді бір жақ ты дә ріп теп жақ тау шы лар ға на бар деу-
ден ау лақ ете ді. Кү ні ке ше ға на көз ал ды мыз да ша ңы ра ғы 
ор та сы на түс кен со ци ализм нің жүйе ре тін де күй реуі оның 
ашық жүр гіз ген гло ба лис тік сая са ты ның жа сан ды лы ғын 
паш ет пе ді ме?! Де мек, жа һан да нуды шым-шы ты ры ғы, қал-
та ры сы көп күр де лі де жау ап ты жол таң дау деп тү сін ді р се 
болады. Жа һан да ну – адам зат пен бір ге ке ле жат қан үр діс. 
Ай ты луы, ата луы жа ңа ша бо лып кө рін ге ні мен, оның түп 
та мы ры ежел гі та рих қой нау ын да жат қан ды ғын бай қау ға 
бо ла ды. Ке зін де Шың ғыс хан, Атил ла (Еділ), ма ке до ния лық 
Ес кен дір де ген та ри хи тұл ға лар жер-дү ние нің бә рін жау лап АР
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алып, өз үс тем ді гін жүр гі зіп, ор тақ тіл ді, құн ды лық тар ды 
әлем ге та рат пақ шы бол ған. Де мек, жа һан да ну та рих та бұ рын 
да кө рі ніс тап қан.

Жа һан да ну біз дің ел де де бас та лып кет ті. Осы тұс та бір 
үл кен мә се ле туа ды, ол – «жа һан да ну за ма нын да біз ел ді-
гі міз ді, мә де ниеті міз ді, ті лі міз ді сақ тай ала мыз ба?» де ген 
сауал. Ба тыс тың мә де ние ті ық пал ды бо лып тұр ға ны рас. 
Бі рақ осы орай да біз Ба тыс тан не ні алуы мыз, не ні ал ма-
уы мыз ке рек? Жал пы, мә де ни ет тің өзі екі жол мен пай да 
бо ла ды. Бі рін ші сі – дү ни ета ным нан ке ліп шы ға тын; екін-
ші сі – ғы лы ми-тех ни ка лық да му дан ке ліп шы ға тын мә де-
ни ет. Біз ба тыс тан ғы лым мен тех ни ка ның да муы нан ке ліп 
шық қан мә де ни ет ті алу мыз ға бо ла ды. ХХІ ға сыр да қа зақ 
жас та ры озық тех но ло гия ның бар лық қыр-сы рын бі луі ти іс. 
Мұ ны мең ге ру мен біз бә се ке ге қа бі лет ті, ір ге сі мық ты ел 
бо ла мыз.

Ұл ты мыз дың бол мы сын да біт кен ас қар тау дай би ік, 
өмір дің бар асы лы на бер гі сіз, сан ға сыр лық ға жай ып, бі ре гей 
мә де ние ті бар. Тіл – мә де ни ет тің құ ры лым дық эле мен ті, 
мә  де ни ет тің бо лу шар ты әрі ең жо ға ры құн ды лы ғы. Қа зір 
ға  лам дық тіл са на ты на ро ман дық тіл дер то бы, нақ ты рақ 
айт сақ, ағыл шын ті лі са қа дай сай дай ын тұр. Ен де ше, жөр-
ге гін  де тұншық қан дай күй де гі біз дің ті лі міз – біз дің мә де ни 
құн  ды лық та ры мыз дың ажы ра мас бір бө лі гі. Сон дық тан 
ті лі міз ге қам қор бо лу – мә де ни мұ ра мыз ды тү ген деу дің та ғы 
бір жо лы. Тіл ұлт бо лып қа лу дың соң ғы қа ма лы еке ні бар-
ша ға аян. Сол қа мал ды сақ тап қа лу – әр бір қа зақ тың қа си ет ті 
бо ры шы. Жас тар дың не гіз гі мақ са ты – ана ті лі міз де сөй леу 
ар қы лы оның өмір шең ді гі не қол жет кі зу. Сол ар қы лы ке ле-
шек ке бір тұ тас ұлт, ру хы би ік ха лық ре тін де жол тар ту.

(Ә.Қа ра ба лаев)

3. «Әлем дік өр ке ни ет тің өзе гі» аудио мәтінін (16. mp3) тың дап, маз-
мұ нын ком му ни ка тив тік жағ даят қа сай көп ші лік ал дын да ғы сөй-
леу әде бін сақ тай оты рып ба ян даң дар. Мәтіндегі ақпаратты ғалам-
 дық мәселелермен байланыстырып, астарлы ойды анықтаңдар.

4. Ғылыми-көп ші лік стильдің жанрлық және стильдік ерек ше лік-
те ріне сай тіл  дік құ рал дарды орынды қолданып, оқы лым және 
тыңдалым ма те ри ал дары не гі зін де мә тін құ рас ты рың дар.АР
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 Жақ ша
1.	 Қыс	тыр	ма	сөй	лем	дер	не	сөз	тір	кес	те	рі	жақ	ша	ға	алы	на	ды:	Сал жі гіт

тен (Темірбекті «Салжігіт» дейтін) неге қалдым (С.Мұқанов)?
2.	 Сөз	дер	ді	тү	сін	ді	ру	үшін	берілген	ау	дар	ма	сы,	си	но	ни	мі	т.б.	жақ	ша	ға	

алы	нып	жа	зы	ла	ды:	  жыл дың жел тоқ са нын да «Иск ра»(«Ұш
қын») га зе ті нің бі рін ші нө мі рі шық ты.

3.	 әй	ек	сөз	дің,	мы	салдың	кім	ді	кі	екенін,	қайдан	алынғанын	көр	се	ту	
үшін,	кі	тап	тың	аты,	ав	то	ры	т.б.	жақ	ша	ға	алы	нып	беріледі:	«Абай ға 
сүт пен кі ріп, сүйе гі не сің ген әде би ет үл гі сі нің бі рі – ха лық әде
бие ті. (Қ.Жұ ба нов. Қа зақ ті лі жө нін де гі зерт теу лер. – Ал ма ты: 
«Ғы лым» бас па сы, , 2 бет).

4.	 ра	ма	лық	шы	ғар	ма	лар	да	ғы	ре	мар	ка	лар	(ав	тор	дың	тү	сін	дір	ме	ле
рі)	жақ	ша	ға	алы	на	ды:	Аман гел ді. Әкет мы на ла рың ды! (Жай нақ 
Жа пар лар ды ай дап ке те ді.) (Ғ.Мү сі ре пов).

5.	Мә	се	ле	нің	талас	я	кү	дік	ті	екен	ді	гін	көр	се	тіп,	оқу	шы	ның	на	за	рын	 
ау	да	ру	үшін,	бі	реу	ден	кел	ті	ріл	ген	дәй	ек	сөз	дің	ішін	де	гі	же	ке	сөз	дер
ге	не	сөй	лем	ге	қой	ыла	тын	леп,	сұ	рау	бел	гі	ле	рі	жақ	ша	ға	алы	на	ды:	
Мұн да аудармашы сөзге сөз тауып, сан жағын ғана сақтаған: 
лом берный стол – төрт таған стол (?), салфетка – орамал, 
об раз  – сурет (?)... (Ә.Нұрпейісов «Анна Каренинаның» ау дар
масы»).

6.	 Кел	ті	ріл	ген	мы	сал	не	дәй	ек	сөз	дің	ішін	де	гі	бел	гі	лі	бір	сөз	дер	ді	не	
сөй	лем	дер	ді	 са	на	ма	лап	 көр	се	ту	 үшін	 қой	ыла	тын	цифр	лар	 (не	
әріп	тер)	екі	жа	ғы	нан	жақ	ша	ға	алы	на	ды:	Мына сөйлемде үш жай 
сөй лем бар: ( ) Жа сыл же ле гін бүр кен ген қа ра ғай дың ара сы мен 
жү ріп оты рып, (2) Ас қар көл дің қа ба ғы на шық са, ( ) мұз бе тін де 
бір сы пы ра кі сі сыр ға нақ теу іп жүр екен. («Қа зақ ті лі грам ма ти
ка сы»).

5. Сөй лем дер дің ти іс ті же рі не жақ ша ны қой ып, кө ші рің дер. Қой ы лу 
се бе бін ере же бойынша тү сінді рің дер.

1. Сә кен Сә дуақас Сей фул лин – қа зақ әде бие ті нің не гі зін 
қа лау шы лар дың бі рі. 2. 1985 жыл дан бастап Це ли ног рад 
қа  ла сын да қа зір гі Нұр-Сұлтан қа ла сы С.Сей фул лин музейі 
жұ мыс іс тей ді (inform.kz). 3. Бас тау ыш ба ян да уыш пен жақ 
жа ғы нан же ке ше, көп ше түр де қиыса бай ла ны са ды. Мы са-
лы: Сен оқы дың, бі лім ал дың, ұс таз көр дің ІІ жақ, же ке ше; АР
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Біз на дан өс тік І жақ, көп ше (itest.kz/ru). 4. Ораз. Мыл ты ғын 
Қо ра бай ға бе ріп. Мы на ның кө зін құрт! Мен бан ды ға кет тім. 
Жө не ле ді (Ж.Аймауытов). 5. «Жаһандану» «глобализация» 
ұғы мы XX ғасырдың 80-жылдары АҚШ-та қолданыла бас-
та  ды (tartinfo.kz). 6. Жаһандану дегеніміз – «жа ңа жал  пы-
әлемдік саяси, экономикалық, мәдени және ақ па рат  тық 
тұ  тас тық құрылуының үрдісі» Қазақ стан. Ұлт тық эн ци кло-
пе дия. 3 том, Алматы, 2001, 610-бет (akikat.kaz ga ze ta.kz).

6. Тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1. Мә тін дегі тыныс белгілерінің қой ылу се беп те рін анық таң дар. 
2. Үтір, қос нүкте, тырнақша, сызықша, жақшаны қатыстырып, 

тақы рып қа қатысты 10 сөй   лем құрастырыңдар.

7. Тест сұрақтарына жауап беріңдер.

1. «Жа һан да ну» тер ми нін ең ал ғаш кім ен гіз ді?
А) Уолт Рос тоу, Дэ ниел Белл
B) Ал вин Тоф лер, Пи тер Дра кер
C) Джон Нейс битт, Лес тер Ту роу
D) Тео дор Ле витт

2. «Жа һан да ну» сө зі (ағылш. Global) қан дай ма ғы на бе ре ді?
А) Ақ па рат тық қо ғам
B) Әлем дік, дү ниежү зі лік, жал пы
C) Тех но ло гия лық ре во лю ция
D) Ай мақ тық қо ғам да су

3. Жа һан да ну за ма нын да ел ді гі міз ді қа лай сақ тап қа ла-
 мыз?
А) Ұлт тық мә де ние ті міз ді, ана ті лі міз ді, ру ха ни құн ды-

лық та ры мыз ды сақ тап қа лу ар қы лы
B) Ғы лым мен тех ни ка ны да мы ту ар қы лы
C) Ха лы қа ра лық ұй ым дар ға мү ше бо лу ар қы лы
D) Мем ле кет тік мә се ле лер ді әлем ел де рі мен бір ле сіп    

ше шу ар қы лы

8. «Жа һан да ну ке зе ңін де гі Қа зақ елі» та қы ры бын да жи на қы мә тін 
жа зың дар. Ты ныс бел гі ле рі нің қол да нылу се беп те рін ау ыз ша 
тү сін ді рің дер.
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IX 
СӨЗ МӘДЕ НИЕ ТІ  
ЖӘНЕ ШЕ ШЕН ДІК ӨНЕР

Бұл бө лім ді оқып-білу арқылы сендер:
•	 сөз	мә	де	ние	ті	мен	ше	шен	дік	өнер,	Ежел	гі	Гре	кия	мен	Ежел	гі	Рим

де	гі	ри	то	ри	ка	ғы	лы	мы	ның	ар	на	ла	ры	мен	ше	шен	дік	тің	тео	рия	сын	
жа	са	ған	ұлы	ғұ	ла	ма	лар:	Арис	то	тель,	Ци	це	рон	мен	Квин	ти	ли	ан	
ту	ра	лы;

•	 қа	зақ	ұлт	тық	ше	шен	дік	та	нуы	ның	ал	ғаш	қы	бас	тау	ла	ры:	Әбу	На
сыр	әлФа	ра	би	дің	«Ри	то	ри	ка»	трак	та	ты,	Кейқауыстың	«Қа	бус	на
ма»	ең	бе	гі	жө	нін	де;

•	 қа	зақ	ұлт	тық	ше	шен	дік	өне	рі	нің	қа	лып	та	суы	мен	да	му	ке	зең	де	рі	
жө	нін	де;

•	 ше	шен	дік	сөз	дер	ді	ал	ғаш	зерт	те	ген	ға	лым	дар:	В.В.Рад	лов,	Ы.Ал
тын	са	рин,	М.Әуе	зов	ту	ра	лы;

•	 қа	зақ	ше	шен	дік	өне	рі	нің	әй	гі	лі	өкіл	де	рі:	Тө	ле	би,	Қа	зы	бек	би,	
Әйте	ке	би	ту	ра	лы;

•	 сөй	лем	жә	не	мә	тін	дең	гей	ін	де	ты	ныс	бел	гі	ле	рін	қол	да	ну	ды	оқып	
білесіңдер,	үй	ре	не	сіңдер.

Шешендік – ақылмен билеу өнері.
      (Платон)

БӨ ЛІМ

ПУНК ТУА ЦИЯ
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§1. Ежел гі Гре кия мен Ежел гі Рим де гі 
 ше шен дік та ну ар на ла ры

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Алғаш ше шен дік өнердің қай елдер де пайда бол  ға нын 
бі ле  сіңдер ме?

2. Ежел гі Гре кия  мен Ежелгі Римнің атақ ты ше шен де рі ту  -
ра  лы қан дай мә  лі мет бі ле сің дер?

3. Сен дер дің ой ла рың ша, қа зір гі қо ғам ның қай са ла ла  рын   да 
ше шен дер ерек ше қа жет?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, негізгі ойды анықтаң дар. Мә тін де кө те ріл   ген 
мә се ле ге ба ға бе ре оты рып, мә лі мет тер мен пі кір лер ді өң дең дер.

 Цицерон Квинтилиан 

Еги пет пен Ас си рия да, Ва ви лон мен Үн діс тан да ше шен   дік 
өнер ежел ден-ақ жо ға ры ба ға лан ған ымен, Эл ла да ше шен дік -
 тің Ота ны са на ла ды. Ежел гі Гре кия да ше шен дік та ну, яғ ни 
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ше  шен  дік өнер ту ра лы ғы лым жүй елі да мып, оның тео рия сы 
тұң ғыш рет қа лып тас қан.

Б.з.д. V ға сыр да Эл ла да да ше шен дік тің да муы на қа жет ті 
ал ғы шарт тар пай да бо ла бас та ды. Ха лық тық жи ын дар да сая-
сат кер лер өз сө зін өтім ді ету дің сан алу ан тә сіл де рін мең ге-
ру ге, ха лық тың на за рын өзі не ау да ру дың амал да рын же тік 
бі лу ге мүд де лі бол ды. Мұн дай жи ын дар да сая си мә се ле лер 
тал қы ла нып, сот ісі де жүр гі зі ле тін. Кім нің сө зі өт кір, өтім ді 
бол са, көп ші лік со ны жақ тай тын. Осы лай ша сөз құ ді ре ті мен 
адам тағ ды ры да ше ші ле тін.

Сол кез еңде көр кем тіл дің жүй есін, заң ды лық та рын ақы-
лы түр де үй ре те тін со фис тер пай да бол ды. Олар ше шен дік сөз-
дің барлық тү рін ше бер мең гер ген, ло ги ка ның заң да рын, ай-
ты су өне рін, тың дар ман ға әсер ету дің тә сіл де рін те рең бі ле тін 
адам дар еді. Со фис тер сөз дің қа сие тін жо ға ры ба ға ла ды, сөз ді 
тір ші лік тің тұт қа сы деп та ны ды. Олар же ке ле ген адам дар ды 
ше бер сөй леу ге үй ре ту мен ға на шек тел ген жоқ, ше шен дік та ну 
ғы лы мы ның не гі зін қа ла ды, ше шен дік тің тео рия сын жа са ды.

Ежел гі Гре кия ның мә де ние ті, оның ішін де ше шен дік өнер 
жө нін де гі ғы лы ми ең бек тер Ежел гі Рим де жақ сы қа был дан  -
ды. Б.з.д. І ға сыр да да мы ған ше шен дік өнер дің ба сын да Ци це-
рон (б.з.д. 106–43 жж.) тұр ды. Ци це рон ше шен дік сөз де гі жа-
ңа шыл дық ты, кі сі лік ті, ой жұ мыр лы ғын ерек ше ба ға ла ды.

Ше шен дік өнер дің қыр-сы рын мей лін ше нақ ты лай түс кен 
Марк Фа бий Квин ти ли ан (б.з.д. 100–35 жж.) бол ды. Ол он екі 
кі тап тан тұ ра тын «Ше шен дік тә лім» ат ты ең бе гін де ше шен-
дік тің тео рия лық та, прак ти ка лық та мә се ле ле рін та ра тып 
көр сет ті. Сөз де гі сұ лу лық пен та за лық ты ерек ше дә ріп те ді. 
Ше шен дік ше бер лігінің шы ңы деп ол аяқ ас ты нан, еш қан дай 
дай ын дық сыз сөй леу ді көр сет ті, яғ ни имп ро ви за ция ны ұлы 
өнер деп са на ды.

(Ж.Дәу лет бе ко ва)

3. Аудио жаз ба дан (17. mp3) «Ше шен дік сөз дер дің та би ға ты мен 
қо ғам дық мә ні» тақы ры бын да ғы мәтінді тың даңдар және «Ер кін 
мик  ро фон» әді сі бой ын ша сөй леу әде бін сақ тай оты рып ба ян даң дар. 
Мақсатты аудиторияға арналған терминдерін, тілдік оралымда рын 
тал даңдар.
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Бі рың ғай мү ше лер  мен жалпылауыш сөзге бай ла ныс ты 
 қой ыла тын ты ныс бел гілері

1. Жал	ғау	лық	сыз	бі	рың	ғай	мү	ше	лер		дің	ара	ла	ры	на	үтір	қо	йы		ла	ды:	
Абай қажымай, жалықпай, ынтыға тыңдай  тын (М.Әуе  зов).

2. Күрделі	бірыңғай	мүшелердің	өз	ішінде	үтірлері	бол	са,	бі	рың		ғай	
мүшелердің	жігіне	 нүктелі	 үтір	 қойылады:	Бұл – екі қабатты 
үйлер аз кездесетін; жаңбыр себелеп өтсе, көшесінде адам 
жүре алмай тын; Сібірде көп кездесетін үлкен бір деревня  
еді (С.Мұқанов). 

3.	Я, яки, не ме се, не, әл де, да, де, әрі	жал	ғау	лық	шы	лау	ла	ры	бі	рың
ғай	мү	ше	лер	мен	 қай	тала	нып	 кел	се,	 ара	ла	ры	на	 үтір	 қой	ыла	ды:	
Теріскейден соққан желдің екпіні әрі күшті, әрі суық (С.Мұқанов).

4.	 Бі	рың	ғай	мү	ше	лер		дің	ара		сын	да	не, немесе, я, яки, әрі, әл де, да, 
де	жал	ғау	лық	шы	лау	ла	ры	қай	тала	нбай	тұрса,	үтір	қо	йылмай	ды:	
Есін жиғанын не оянғанын Асқардың өзі де білмеді (С.Мұқанов).

5.	 Бі	рың	ғай	мү	ше	лер	дің	ара	сын	да	мен, жә не	жал	ғау	лық	шы	лау	ла			ры	
тұр	са,	үтір	қо	йылмай	ды:	Бұ лар  дың артында Ербол мен Бай  ма 
ғамбет бір бөлек келеді (М.Әуезов).

6. Бірыңғай	мүшелердің	арасында	бірақ, дегенмен, алайда	жал	ғау	
лықтары,	сондайақ, сонымен бірге тіркестері	тұр	са,	үтір	қойыла	ды:	
Ол – батыр, бірақ қолбасы емес (Ғ.Мүсірепов). Абай өлеңдерінде, 
сондайақ қарасөздерінде бала тәрбиесіне үлкен мән берді.
Жал	пы	лау	ыш	сөз	бі	рың	ғай	мү	ше	лер	ден	бұрын	тұрса,	жал	пы	ла	уыш	

сөз	ден	ке	йін	қос	нүкте	қойылады:	Бұл үйдің жаны – үшеу:	Балта бек, 
әйелі, қарындасы (С.Мұқанов).

Бі	рың	ғай	мү	ше	лер	ден	кей	ін	жал	пы	лау	ыш	сөз	бо	лып	ке	ле	тін	дер,	
көбінесе,	жалпылау	есім	дік	тері	мен	сан	есім	дер.	Жал	пы	лау	ыш	сөз	
бі	рың	ғай	мү	ше	лер	ден	кей	ін	кел	се,	жал	пы	ла		уыш	сөз	ден	бұ	рын	сы
зық	ша	қой	ыла	ды.

Мысалы:	Ор та сын да Құ  нан бай, Бө жей, Бай сал, Қа ра тай, Сүйін
дік, Май ба сар – барлығы бар (М.Әуе зов). Кө бі шал дар, өз ге ле рі 
жас тар – он шақ ты адам сөй ле ді (Ғ.Мү  сі ре пов). Ал ма, Жа нат – 
екі қыз бір ана дан туған дай бір ау ыл да ержет ті (Ғ. Мұс  та фин). 
Жандарм дар қо ра ны, шар дақ ты – бі рін қой май тін те бас та  
ды (М. Горь кий).

Жи	нақ	тау	шы	мән	де	 қол	да	ныл	ған	 зат	 есім	дер,	 оның	 ішін	де	 сан	
есім	мен	кел	ген	де	рі	де	жал	пы	лау	ыш	сөз	бо	ла	ала	ды: Екі ақ сақ, бір 
желаяқ – үш боз дақ ен ді ба зар ға қа рай бет ал дық (Ғ.Мү сі ре пов).
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4. Көр кем де гіш құ рал дар ды ұтым ды қол да нып, «Үш бу хат» әді сі мен 
са бақ тан ал ған әсер ле рің ді дос та ры ңа хат тү рін де жа зың дар.

5. Бірыңғай мүшелер мен жалпылауыш сөздерді қатыстырып, тың-
да лым және оқылым материалдары негізінде 10 сөйлем жазыңдар.

Үлгі:  Май қы, Жи рен ше, Әйте ке , Тө ле , Қа зы бек, Бөл ті рік, Ба ла би, 
Ма лай са ры – барлығы дау түйі нін екі ау ыз сөз бен шеш  кен билер. 

6. Ұлы лар дың да на лық сөз дер ін оқып, өз ой ла рың мен бө лі сің дер.

Ежел гі Гре кия ше шен де рінің  
қа нат ты сөз де рі 

Ежел гі Рим ше шен де рі нің  
қа нат ты сөз де рі 

Ше шен дік – ақыл мен би леу өне рі 
(Пла тон).

Жа ра ту шы ше шен дік тің таң ға-
жай ып құ ді ре тін көр се ту үшін 
Ци це рон ды жер бе ті не жі бер-
ді (Квин ти ли ан).

Ай қын дық – сөз дің бас ты ар тық-
шы лы ғы (Арис то тель).

Ше шен нің ең ұлы қа сие ті – қа-
жет нәр се ні ға на ай ту емес, со-
ны мен бір ге қа же ті жоқ нәр се ні 
айт пау (Ци це рон).

Ше шен дік – кі сі нің көр кі (Го ра-
ций).

Ше шен сап та ғы жау ын гер дей 
са қа дай сай бо лу ға, мән ді де ұлы 
іс тер ді үз дік орын дау ға жә не әр-
қа шан да же ңіс ке ұм ты луға  
ти іс (Квин ти ли ан).

7. Екі пікірдің бірін дәлелдеп, ойтал қы ұй ым дас ты рыңдар, өз көз қа-
рас та рың ды дә лел деу ар қы лы же ңіс ке же ту ге тал пы ның дар.

1. Мектеп ашып, оқыту арқылы шешендікке үйретуге бо -
ла ды.

2. Шешендікке тәрбиелеу мүмкін емес, ол – адамға туа бі те-
 тін қасиет.

8. Эн цик ло пе дия лар мен ар нау лы зерт теу ең бек те рі нен Ежел гі Гре-
кия, Ежел гі Рим ше шен де рі ту ра лы мағ лұ мат жи нап, қа ла ған та -
қы  рып та рың бой ын ша ха бар ла ма жа саң дар. 
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§2. Қа зақ ұлт тық ше шен дік та нуы ның 
 ал ғаш қы бас тау ла ры

1. «Ро та ция» әді сі. Әр топ қа бір сұ рақ жа зыл ған па рақ бе рі ле ді. Әр 
топ түрлі түс ті қа лам мен жау ап жа за ды да, бір-бі рі мен ал мас ты-
ра ды. Со ңын да дау ыс тап оқып, бі рін-бі рі то лық ты ра ды.

1. Қа зақ ше шен дік та ну ғы лы мының қай ға лым дар дың ең  -
бек   те рі нен бас тала тынын білесіңдер ме?

2. «Ри то ри ка» ең бе гінің авторы кім? Бі ле тін ақ па рат та-
рың ды ор та ға са лың дар.

3. ХІ ғасырдың соңында жазылған аса бағалы педагоги ка -
 лық еңбек – «Қа бус на ма» туралы не бі ле сің дер? 

4. Ор таға сыр лық қай ғұ ла ма ла рды білесіңдер? Бү гін гі таң да 
олар дың сөз  де рі қан дай мән ге ие деп ой лай сың дар?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, не гіз гі ой ды анық таң дар. «Ком мен та рий 
жа сау» әді сі мен кө те ріл ген мә се ле ге ба ға бе рің дер.

Қа зақ тың ше шен дік та ну ғы лы мы ның та мы ры Әбу  На сыр 
әл-Фа ра би дің ең бек те рі нен бас тала ды. Ұлы ғұлама «Ри то-
ри ка» ат ты трак та тын да ше шен дік өнер ту ра лы ғы лы ми-тео-
рия лық топ шы лау ла рын жинақтаған. Әл-Фа ра би ше шен-
дер дің пі кір сайы сын да, сөз тала сын да, дау-да май үс тін де 
қо ғам, адам, жер-су, мем ле кет тағ ды рын, аса мән ді өмір лік 
мә  се ле лер дің түй інін ше шу де, ке ле ше гін ай қын дау да ри то-
ри ка ның әді с-тә сіл де рін, ше шен дік қа рым-қа бі лет тің қыр-
сыр ла рын мін сіз мең ге руі қа жет ті гіне на зар ау да ра ды. Осы 
ең бе гін де ға лым көз жет кі зу, кө кей ге ұя ла ту, ұғып тың дау, 
дә лел ді пі кір ай ту, шын шыл көз қа рас, тия нақ ты бі лім, сөй-
леу ші нің бет-жү зі, қи мыл-әре ке ті си яқ ты ұғым дар ды жік-
теп, нақ ты лып тү сін ді ре ді. «Сөз ге тап қыр лық – жақ сы адам-
гер ші лік қа си ет», – деп жа за ды. 

«Қай ырым ды қа ла ның әкі мін де та ма ша 12 қа си ет бо лу 
ке рек. Со ның бі рі – ой ын да ғы  ның бә рін ай дан анық ай тып 
бе ре ала тын діл мар, өт кір сөз ие сі бо луы», – деп түйеді. «Пі кір 
екі түр лі әдіс пен : не анық дә лел де ме ар қы лы, не илан  ды  ру 
ар қы лы қо ры ты ла ды», – деп тұ жы рым дай ды.АР
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Ғұлама Кейқауыстың әй гі лі шы ғар ма сы – «Қа  бус на ма да» 
ше шен дік өнер жай лы ірі-ірі түй ін деу лер бе ріл  ген. Еңбекте 
«Адам зат тың ең аб зал қа си ет те рі нің бі рі – сөз сөй лей бі лу. 
Бұл жағ дай ды же те тү сін де, жақ сы сөй лей бі луді үй рен. 
Сы пайы, анық сөй леу ді әдет қыл ғай сың» де ген өне ге лі өси ет 
қал дыр  ған. Ше шен дер ді ар дақ тап, құр мет теу ге үн дей ді, 
да  на   лық дә рі сі нен су сын дау ға ша қы ра ды. «Қай кез де бол-
сын ше  шен   дік өне рі нің ше гі нен шық па. Ау  зың   нан шық қан 
сө зің тың дау шы ға, тың дау шы ның жү ре гі не қо ным ды, же ңіл 
бол сын... Ей, пер зен тім, сен қан ша ше шен бол саң да, өзің ді 
біл гір, діл мар ше шен дер ден тө мен ұс та. Сөз үй ре ну ден жи -
рен  бе. Көп бі ліп, аз сөй ле» деген тұ жы рым ды ой-тол ғам  дар 
ай тыл ған.

Ұлт тық ше шен дікта ну дың бас тау-ар на ла рын Ж.Ба ла-
са ғұнидың «Құ дат ғу бі лік», М.Қаш қа ри дің « Диуа ни лұ ғат 
ат-түрк», А.Иүгі не ки дің «Ға ба тум Ха ма», А.Ясауи дің «Ди-
уа ни хик мет» т.б. ең бек тер інен де та ба мыз. Шы ғыс ғұ ла ма-
ла ры ше шен дікке ат қой ып, ай дар та ғып, оны ар найы ғы лым 
ретінде қа рас тырма ған мен, сөз, сөз құ ді ре ті, сөз мә ні т.б. 
ту ра лы те рең нен тол ғап, тың тұ жы рым дар жа са ған.

(С.Не ги мов)

3. Үш топқа бөлініп, оқы лым ма те ри алы бо йын   ша тап сыр ма лар ды 
орын даң дар.
1-топ. «Блум түй ме да ғы» әді сі мен сұ рақ тар құ рас ты  рып, мүм кін-
ді гін ше жау ап бе рің дер.

Бі лу Қа ра пай ым сұ рақ тар  Кім? Қа шан? Қай да? Қа лай? 

Тү сі ну Анық тау ыш сұ рақ тар Егер мен дұ рыс тү сін сем, он да... 

Қол да ну Тә жі ри бе лік сұ рақ тар Қа лай қол да ну ға бо ла ды?.. 

Тал дау Ин те рп ре та ция лық  
(тү сін ді ру ші) сұ рақ тар 

Не ге? Не лік тен? 

Жи нақ тау Шы ғар ма шы лық сұ рақ тар Егер... , он да не бо ла ды? 

Ба ға лау Ба ға лау шы сұ рақ тар ... қа лай қа рай сыз? 

2-топ. Оқылым материалы бой ын ша бі  рың  ғай мүшелері бар сөй -
лемдерді теріп алып, жалпыла  уыш сөзді қатыстырып, қайта жа  -
зың  дар. АР
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3-топ. Көркемдегіш құралдарды қолданып, қа зақ тың ше шен дік -
тану ғы лы мы ның түп-та мы ры туралы шағын мақала (сөз саны – 
100)  жазың дар.

Қа рат па, қыс тыр ма, одағай сөз дерге  
қой ыла тын ты ныс бел гілері

1.	 Қа	рат	па,	қыстырма,	одағай	сөздер	сөй	лем	нің	ба	сын	да	кел	се,	одан	
кей	ін	үтір	қой	ыла	ды:	Жа пы рақ тарау, сыб дыр лап жер ге тө гіл
ген ше, шер лі сұ лу ға сая бол саң дар шы! (Ж.А.). Әри не, оған те ңіз 
жа ға сы ның сү рең сіз, жү деу тір лі гі ұна ма сы анық. (Ә.Н.). Қап, ке тіп 
қал дыау! – де ді Кө ке тай са нын бір со ғып. (Ш.А.).

2.	 Қа	рат	па,	қыстырма,	одағай	сөздер	сөй	лем	нің	ор	та	сын	да	кел	се,	екі	
жа	ғы	нан	үтір	қой	ыла	ды:	Жоқ, Сүй ін дік аға, бі лейік деп сұ рай мын. 
(М.Ә.). Бі рақ, амал қан ша, ба ла ның осы бір ар ма нын іс ке асы рып 
жат қан үл кен дер жоқ. (Ш.А.). 

3.	 Қа	рат	па,	қыстырма,	одағай	сөздер	сөй	лем	нің	со	ңын	да	кел	се,	ал
ды	нан	үтір	қой	ыла	ды:	 Жол ұзақ. Ұйқыашар болсын деп ойнап ем, 
ғайыпқа бұ йыр ма ңыз, Жұмеке! (М.Ә.). Бү гін гі дос – ер тең жау, 
Мен не қыл дым, япыр мау?! (Абай).

4. Тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1. Мә тін дегі үтір, тырнақша, сы зық ша ның қой ылу се беп те рін 

анық таң дар. 
2. Қа рат па, қыстырма, одағай сөздерді қатыстырып, тақы рыпқа 

қатысты 6–8 сөй   лем құрастырыңдар.

5. Ор та ға сыр лар да ғы түр кі да на ла рының ше шен дік өнер ту ра лы 
пі кір ле рін оқып, ой бө лі сің дер. Стилін анықтаңдар.

Тіл – ел ші нің қы лы шы (Ж.Ба ла са ғұн).
Ке рек ті сөз өз же рін де ай тыл сын (Құ тып).
Жа за ай тыл ған бір сөз бен жү рек ті жа ра лау ға бо  ла-

 ды (С. Са раи).
Әдеп тің ба сы – бай қап сөй леу (А.Иүгі не ки).
Тү мен сөз дің түй інін бір сөз бен шеш (Ж.Ба ла са ғұни).АР
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Өл шеп ай тыл са ға на жөн ді сөз бо ла ала ды (Құ тып).
Ақыл ды ор ны мен сөй лер де, жа уа бын кү тер (С.Са раи).

Көр кем әде би ет сти лі

  Қол да ны ла тын 
ор ны 

Қа рым-қа ты нас 
мақ са ты

 Стиль дік  
си пат та ры 

Тіл дік  
амал-тә сіл де рі 

Көр кем шы ғар ма-
лар да – жаз ба ша; 
көп ші лік ал дын-

да, сах на да ай-
ты ла тын әң гі ме, 

аңыз т.б. жанр лар-
да – ау ыз ша. 

Шын дық ты, 
ақи қат өмір де гі 

зат тар мен құ бы-
лыс тар ды бей-
не леу ар қы лы 

оқыр ман се зі мі-
не әсер ету.

 Сөз об раз  ды 
түр де қол-
да ны ла  ды, 
эмо цио   нал-
ды-экс п рес-

сив ті  
бо  ла ды. 

Сөз дер ді әр-
түр лі ау ыс па-
лы ма ғы на да 
қол да ну жиі 
ұшы ра са ды.

ді әр

6. Ор та ға сыр да өмір сүр ген ғұ ла ма лар жай ын да пі кір алмасып, жа ңа 
идеяла рың ды ұсы ның дар.

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Шешендік өнер туралы мақал-мәтелдер мен қанатты сөздер ді 

пай даланып, көркем әдебиет стилінде мәтін жа зың дар. Та қы -
рыбын өз де  рің қойыңдар. 

2. Ж.Ба ла са ғұни, М.Қаш қа ри, А.Иүгі не ки, А.Я сауи ең бек те рін-
дегі ше шен дік ту ра лы ой лар ды «ПСМТ фор му ла сы» әді сі мен 
тү сі ндірің дер.

1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...».
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сі не мін…».
3-сөй лем: «Оны 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...».
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§3. Әбу  На сыр әл-Фа ра би

1. Бе ріл ген сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып, ой ла рың ды «Креа тив ті 
мат ри ца» кес те сі не тү сі рің дер. Өз жау ап та рың ды бас қа топ тар дың 
жау ап та ры мен са лыс ты рып, өз нұс қа ла рың ды дә лел дең дер.

1. Әбу  На сыр әл-Фа ра би дің өмі рі ту ра лы қан дай қо сым ша 
ақ па рат бі ле сің дер?

2. «Екін ші ұс таз» атан ған түр кі дү ние сі нің ғұ ла ма сы қан дай 
ғы лы ми ең бек тер (трак тат тар) жаз ған?

2. Мә тін маз мұ ны мен та ны сып, не гіз гі ой ды анық таң дар. Бе ріл ген 
мә лі  мет тер мен пі кір лер ді өң деп қол да ның дар.

Ата ғы әлем ге жай ыл ған ғұ ла ма 
фи ло соф, Арис то тель ден кей ін гі 
«Екін ші ұс таз» атан ған әл-Фа ра-
би  дің түр кі тай па сы ның дәу лет ті 
ор та сы нан шық қа ны мә лім. Бұ ған 
дә лел – оның то  лық аты-жө нін де 
«тар хан» де ген атау дың бо луы. Ұлы 
ғұ  ла ма 870 жы лы Арыс өзе ні нің 
Сыр ға құя   тын же рін де гі Фа раб 
қа ла сын да дү ние ге кел ді. То лық 
аты-жө ні – Әбу на сыр Мұ хам мед ибн 
Ұз лағ ибн Тар хан әл-Фа ра би. Ту ған 
же рі – қа зақ тың ежел гі қа ла сы Оты-
рар ды араб тар Фа раб деп атаған, осы дан ба рып ол Әбу  На сыр 
әл-Фа ра би, яғ ни Фа раб тан шық қан Әбу На сыр атан ған. 

Әл-Фа ра би  Арис то тель дің, Пла тон ның, ер те дү ние де гі 
Грекия ның бас қа да фи ло соф та ры ның  шы ғар ма ла рын түп-
нұс қадан оқыға н. Бі лім ге, із де ну ге де ген құш тарлық тың 
же те леуі мен ол жас ша ғын да сая хат жа сап, сол за ман да ғы 
мә де ни әлем нің ор та лық та ры: Хо ра сан да, Бағ дат та, Да мас-
кі де (Шам), Алеп па да, Каир де (Мы сыр) бол ған. Өз өмі рі нің 
көп жыл да рын Араб ха ли фа ты ның сая си жә не мә де ни 
ор та лы ғы бол ған Бағ дат та өт кіз ді. Мұн да ол ғылым-бі лім ді 
тия нақ ты мең ге ріп, то лық ты ра ды. Көр нек ті ға лым дар мен АР
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бай ла ныс жа сап, өзі нің бі лім дар лы ғы, ал ғыр лы ғы жә не 
ас қан бай сал ды лы ғы ар қа сын да көп ұза май үл кен абы рой-бе-
дел ге ие бо ла ды. Бі рақ өре сі тай ыз кер тарт па ха дис ші лер оны 
жек кө ріп, күн дей бас та ған, әсі ре се олар әл-Фа ра би көз қа ра-
сы ның не гіз гі мә ні не қар сы шық қан, өйт ке ні оның дү ние ге 
көз қа ра сы шы найы бол мыс ты та нып бі лу ге, адам ба қы тын 
о дү ние ден емес, бұ дү ние ден із деп та бу ға мең зей тін еді. Ақыр 
со ңын да әл-Фа ра би лаж сыз дан Бағ дат тан ке те ді. Өзі нің «Фу-
сул ал-ма да ни» («Мем ле кет қай рат ке рі нің на қыл сөз де рі») 
де ген соң ғы шы ғарма сын да ол: «Адам ғы лым ға түр лі ше тос-
қау ыл жа сай тын мем ле кет тен ке тіп, ғы лы мы өр кен жай ған 
ел де тұ ру ға ти іс», – дей ді. Әл-Фа ра би өмі рін алек санд рия лық 
ға лым дар, яғ ни бір кез де Алек санд рия дан ығыс ты рыл ған 
нес то ри ан шыл хрис тиан дар тұ ра тын Да мас кі де өт кі зе ді. 
Мұн да ол сол түс тік Си рия ның же тек ші сая си қай рат ке рі Сейд 
ад-Дуаль Хам да ни ге аса қа дір лі бол ды. Әл-Фа ра би 950 жы лы 
80 жа сын да қай тыс бо ла ды.

(Қазақстан тарихынан)

Ғұ ла ма ның ғы лы ми-фи ло со фия лық ең бек те рін бай ып тап 
қай та қа рау ба ры сын да оның пе да го ги ка та ри хын да ғы ұлы 
тұл ға лар дың бі рі бол ған ды ғын кө ре міз. Әл-Фараби – шы ғыс 
ел де рін де тұң ғыш сын дар лы пе да го ги ка лық жүйе жа са ған 
ағар ту шы оқы мыс ты. Ол өз еңбегінде: «Жас ұр пақ тың 
са на-се зі мін қа лып тас ты ру үшін үш нәр се нің ерек ше лі гін 
жү йе леп, дә йек теп алу шарт: 1) ба ла ның іш кі ын та-ықы ла сы, 
құ мар лы ғы; 2) ұс таз дың ше бер лі гі, ар та за лы ғы; 3) са бақ про-
це сі нің ала тын ор ны», – деп жазған. Ға лым де не тәр бие сі мен 
адам гер ші лік тәр бие сі нің ұқ сас ты ғы на, оның бір-бі рі не ти гі-
зе тін әсе рі не ерек ше мән бер ді. Әбу На сыр әл-Фа ра би өзі нің 
«Ри то ри ка», «Поэ зия өне рі ту ра лы», «Ба қыт қа жол сіл теу» 
сын ды трак тат та рын да эти ка лық, эс те ти ка лық мә се ле лер ге 
кө ңіл бө ліп, көр кем дік, сұ лу лық, ба қыт, мей ір бан дық, бі лім 
ка те го рия ла ры ның бе тін ашып, со лар дың не гі зін дә лел деп 
бер ді.

3. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген ақ па ратты азат жол-
дар ға бө ліп, логикалық және стильдік түзетулер енгізіп, көшіріп 
жа  зың   дар.АР
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Ай қын дау ыш қа байланысты қой ыла тын ты ныс бел гілері
Ай	қын	дау	ыш	құ	ры	лы	сы	на	қа	рай	үш	ке	бө	лі	не	ді:	1)	қо	сар	лы;	2)	қо

сал	қы;	3)	оңа	ша	лан	ған.
Қо	сар	лы	ай	қын	дау	ыш	де	фис	ар	қы	лы	(мысалы:	мек тепин тер нат, 

телефонавтомат),	қо	сал	қы	ай	қын	дау	ыш	бө	лек	(мысалы:	Алпамыс 
батыр, Үсен ақсақал)	жа	зыл	са,	оңа	ша	лан	ған	ай	қын	дау	ыш	өзі	ай	қын
дай	тын	сө	зі	нен	көбіне	үтір	ар	қы	лы	ажы	ра	ты	ла	ды.	Мысалы:	Ұлжан 
енесіне бағана, Абай ұйықтап жатқанда, бар жайды айт  қан (М.Ә.).

Өз	ішінде	үтірлері	бар	оңашаланған	айқындауыштарды	бірыңғай	
мүшемен	шатастырмас	үшін,	екі	жағынан	сызықша	қоюға	болады.	
Мысалы:	Сүй ін дік бәй бі ше сі мен жә не екі ба ла сымен – Әділ бек, Асыл
бек пен – бә рі де қо нақ тар мен бір ге бол ды (М.Ә.).

Оңашаланған	айқындауыш	мүше	өзінің	алдындағы	айқындай	тын	
сө	зі	мен	септік,	тәуелдік	жағынан	қиыспай	тұр	са,	яғни	айқында	лу	шы	
сөз	атау	тұлғада	келсе,	араларына	сызықша	қо	йы	ла	ды	да,	ай	қын
дауыштан	кейін	ешқандай	тыныс	белгі	қойылмайды.	Мыса	лы:	Күл кі  нің 
иесі – қызды біз енді жақсылап көрдік (С.Е.).

Ал	айқындалатын	сөзімен	морфологиялық	жағынан	қиыспай	тұр	са	
не	екеуі	де	атау	тұлғада	тұрса,	жалқы	есімнен	болған	айқында	уыш	
еш	қан	дай	тыныс	белгімен	ажыратылмайды.	Мысалы:	Оның осы қал 
пын ағасы Балтабектің әйелі Айбаладан басқа еш кім көр ме ді (С.М.).

4. Оқы лым мә ті ні бой ын ша ай қын дау ыш   тар   ды анық тап, ты ныс бел-
гі лерінің қой ылу се бебін тү сін ді рің дер.

5. Ережені негізге алып, айқындауыш мүшелерге сөйлем мен мы  -
сал дар келтірің дер.

6. Қо сым ша ре су рс тар ға сүй ене оты рып, «Әл-Фа ра би жә не оның 
за ман дас та ры» кес те сін тол ты рың дар.

Ғұ ла ма ның 
аты

Өмір сүр ген  
ке зе ңі 

Ғы лы ми 
 ең бек те рі 

Ұс та ным да ры 

7. Ғаламтор ресурстары мен баспасөзден әл-Фа ра би  дің ғылыми 
мұ ра сы туралы материал жинақтаңдар. Жинаған ақ па  рат  та ры ңа 
ло ги ка лық жә не стиль дік тү зе ту лер ен гі зіп, ре дак ция лаң дар.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



201

§4. Қа зақ тың ұлт тық ше шен дік 
 өне рі нің да муы

1. Топ қа бө лі ніп, сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Сен дер дің ой ла рың ша, хал қы мыз не лік тен ше шен дік 
өнер ге ерек ше мән бер ген?

2. Қа зақ ше шен дік өне рінің көр нек ті өкіл де рін атаң дар.
3. Ше шен дік сөз дер ді ал ғаш зерт теушілер мен олардың ең  -

бек  те рі туралы не білесіңдер?
4. Ше шен дік тің құ ді рет ті өнер екен ді гін хал қы мыз қан дай 

ма қал да ры ар қы лы түй ін де ген?

2. Мә тін ді «Ірік теп оқу» әді сі мен тү сі ніп оқып, кө те ріл ген мә се-
ле ні тал даң дар. Мә тін де гі не гіз гі ұғым дар ды анық тап, си пат та ма 
бе рің дер.

Ше шен дік – қа зақтың кө не ден ке ле жат қан дәс түр лі тіл 
өне рі. Ше шен дік сөз те рең ой ға, ұт қыр ше шім ге, тап қыр 
қи сын ға құ ры ла ды, суы рып сал ма сөз дер ге не гіз де ліп, шы  ғар  -
ма шы лық си па ты мен да ра ла на ды. Асыл ой дың ал тын қа зы-
 ғы бол ған ше шен-би лер дің ха лық жа дын да сақ та лып кел ген  
да на ой ла ры ке ле шек ұр пақ үшін әр қа шан тәр бие-өнер мек -
те бі бол ған. Ел ді бір лік ке ша қы ру да, ха лық та ри хын байып-
 пен са ра лап, бү гін гі ұр пақ са на сы на жет кі зу де ше шен дік 
сөз  дер дің ма ңы зы ерек ше. Хал қы мыз «Сөз қа ді рін біл ме сең, 
өз қа ді рің ді біл мей сің», «Сөз сүй ек тен өте ді», «Ше шен нің 
ті лі қы лыш тан өт кір, қыл дан нә зік» деп, сөз өне рін ерек ше 
та ни біл ген. Ше шен дік сөз дер – ға сыр дан ға сыр ға ұла сып, 
ха лық игі лі гі не жа рап ке ле жат қан ұлт тық мұ ра мыз дың бі рі. 
Қыс қа да нұс қа, бей не лі, ма ғы на сы те рең, шы мыр, қи сын ға 
құ рыл ған бұл сөз дер тыңдау шы ның кө ңі лі нен шы ғып, оны 
сөз сіз илан ды ра ды.

Ше шен дік өнер ге ер те за ман дар дан-ақ үл кен мән бе ріл ген. 
Ежел гі Грекия, Рим ел де рін де ше шен дік өнер ді «ри то ри ка» 
де ген ат пен же ке пән ре тін де оқы ған. Про та гор, Де мос фен, 
Ци це рон, Квин ти ли ан си яқ ты мем ле кет қай рат кер ле рі, елді 
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ау зы на қа ратқан ой шыл да ры бол ған. Ри то ри ка ғы лы мы 
өнер  дің па ди ша сы ре тін де ерек ше ба ға лан ған.

Қа зақ тың ше шен дік сөз та ри хы Май қы би мен Аяз 
би лер ден бас та лып (XII–XIII ғғ.), Жи рен ше ше шен, Асан-
қай ғы (XIV–XV ғғ.) есім де рі мен қа тыс ты қа лып та сып, 
өр кен дей түс ті. Шал ки із, Бұ қар (XV–XVIII ғғ.), Шор тан бай, 
Ду лат, Мұ рат, Тө ле, Қаз дау ыс ты Қа зы бек, Әйте ке лер мен 
жал ғас ты. Ше шен дік өнер дің ке ңі нен да мып би ік те ген 
ке зе ңі – XV–XVIII ға сыр лар. Бұл – қа зақ хал қы ның жоң ғар, 
қал мақ, қы тай бас қын шы ла ры на қар сы тұ рып, өз тәу ел сіз-
ді гін қор ғау жо лын да ғы кү рес жыл да ры еді.

Ше шен дік сөз дер дің ал ғаш қы үл гі ле рін ха лық ау ыз әде-
бие ті ту ын ды ла ры нан, ер те гі, аңыз-әң гі ме лер ден, өлең-жыр, 
дас тан дар дан ұшы ра та мыз. Осы сөз өне рі нің кең қа нат 
жайып, ор ны ғып да му ын да тап қыр лық пен ше шен дік тің 
та ма ша нұс қа ла ры: жы рау лар дың тол ғау ла ры, ай тыс тар мен 
ма қал-мә тел дер дің ор ны ерек ше.

Қа зақ тың ше шен дік сөз де рін өз ге жұрт тың атақ ты адам-
да ры, ға лым да ры жо ға ры ба ға ла ды. Ше шен дік сөз дер нұс-
қа ла рын ака де мик В.В.Рад лов (XIX ғ.) зерт теп, жи на ған 
бо ла тын.

Сон дай-ақ қа зақ тың ше шен дік, тап қыр лық, на қыл сөз-
де рін жи нап, жа рия ла ған дар дың бі рі – Ы.Ал тын са рин. Ол 
ха лық да на лы ғы ның жа сөс пі рім дер ді тап қыр лық қа, өт кір-
лік ке, адам гер ші лік ке баули тын тәр бие құ ра лы еке нін же те 
та нып, өз ең бек те рі не ор ны мен ен гі зіп, пай да ла на біл ді.

Ше шен дік сөз дер ді ал ғаш зерт теу ші лер дің бі рі – М.Әуе зов. 
«Қа зақ әде бие ті та ри хы» (1927 ж.) ең бе гін де «Би лер ай ты-
сы» де ген ар нау лы та қы рып пен ше шен дік сөз дер дің кей бір 
түр ле рі не мы сал дар кел ті ре ді. Ау ыз әде бие ті мұ ра ла рын 
зерт теп, жи нап, ерек ше ең бек сі ңір ген ға лым-линг вист 
А.Байт ұр сы нұлы ше шен дік өнер ді же ке алып қа рас ты рып, 
құн ды пі кір лер біл дір ді (1926 ж.). «Ше шен сөз», «кө сем сөз», 
«да рын ды сөз» деп үш топ қа бө ліп, әр қай сы сын қол да ныс 
ор ны на қа рай (сая сат қа қа тыс ты, сот та сөй леу, қо ше мет 
сөз дер, ға лым дар дың ғы лы ми та қы рып та ғы сө зі, ді ни уа ғыз 
сөз дер) іш тей та ғы бес ке бө ліп, әр қай сы сы на қыс қа ша тү сі-
нік тер, тың анық та ма лар бер ген.

(«Қазақ әдебиеті» энциклопедиялық 
 анықтамалығынан)АР
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 Құр ма лас сөй лем дер ге бай ла ныс ты қой ыла тын  
тыныс белгі лері

1.	 Салаласа	және	сабақтаса	байланысқан	құрмаластың	жай	сөй	лем
дері	арасына,	негізінен,	үтір	қойылады:	Қартайдық, қайғы ой ла  дық, 
ұлғайды арман (Абай). Сол жылы Есіл мол тасып, егін мен шөп 
көп шықты (С.Мұқанов).

2.	Жал	ғау	лық	сыз	қар	сы	лық	ты	са	ла	лас	құ	ра	мын	да	ғы	жай	сөй	лем	дер	
ара	сы	на	үтір	мен	сы	зық	ша	қой	ыла	ды:	Тұрайын деп еді, – тұра 
алмады (С.Мұқанов).

3.	 Алғашқы	жай	сөй	лем	де	гі	іс	шұ	ғыл	түр	де	өт	кен	бол	са	не	бі	рін	де	гі	
іс	ке	екін	ші	сін	де	гі	қа	ра	ма	қар	сы	қойы	лып	ай	тыл	са,	ара	сы	на	сы	зық
ша	қой	ыла	ды.	Ти де сем – ти мей ді, ти ме де сем – тие    ді (Жұмбақ).

4.	 Тү	сін	дір	ме	лі	са	ла	лас	құр	ма	лас	сөй	лем	дер	дің	арасына	қос	нүкте	
қойылады:	Дүниеде адам баласының ұлы қасиеті екеуақ: олар – 
ой ұлы лығы мен сұлулық ұлылығы (Ғ.Мүсірепов).

5.	 Тү	сін	дір	ме	лі	 са	ла	ластың	алғашқы	жай	 сөй	лемінің	 ба	ян	дау	ышы	
сон ша, сон дай, сол, мы нау, се бе бі	сөз	де	рі	мен	аяқ	тал	са,	олар	дан	
соң	сы	зық	ша	қой	ыла	ды.	Оның қо рық қан ды ғы сон дай – не ай тып, 
не қой ға нын біл ген жоқ.

6.	Шарт	ты	 ба	ғы	ның	қы		 са	бақ	тас	тың	 ба	ян	дау	ышы	шарт	ты	 рай	дан	
жа	са	лып,	ба	ғы	ның	қы	сөй	лем	ге	мән	бе	ре	ай	тыл	са,	одан	кей	ін	сы
зық	шы	қой	ыла	ды.	Қой өл се – қо зы қа ла ды.

7.	Өйткені, себебі	жалғаулықтары	түсіп	 қалып	жасалған	сала	лас
тар	дың	жай	сөйлемдері	арасына	қос	нүкте	қойылады:	Салған әні 
жан дүниемізді балқытты: дауысы әсем екен.

3. Қа зақ ше шен дік та ну ғы лы мы ның негізін қалаған ғалым дар ту ра -
 лы құрмалас сөйлемдер құрастырың дар. Стилін анықтаңдар.

Үтір арқылы ажыратылған салалас құрмалас 
сөйлем
Үтір арқылы ажыратылған сабақтас құрмалас 
сөйлем
Жай сөйлемдерінің арасына қос нүкте қойылатын 
түсіндірмелі салалас 
Жай сөйлемдерінің арасына сызықша қойылатын 
түсіндірмелі салалас 
Сызықшамен берілген шартты бағыныңқы сабақтас 
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4. Көр кем де гіш құ рал дар ды ұтым ды қол да нып, «Қа зақ тың әй гі лі 
ше шен де рі» та қы ры бын да «Ер кін жа зу» әді сі мен ша ғын шы ғар ма 
жа зың дар.

Май қы Мә нұлы өз за ма нын да бү кіл қа зақ атау лы ны би -
ле ген, елге әділ дік ор нат қан, қа ра қыл ды қақ жар ған адам 
бо лып ты. Жұрт оны сөй ле тіп қой ып, ау зы на қа рап оты ра ды 
екен. Май қы ны за ма нын да «Қар қуар дай Май қы» дей ді екен. 
Қар қуар де ген құс ер те ден түн нің бір ша ма сы на дей ін тал май 
сай рай ды екен. Со дан екі бие сау ым ға на дем алып, таң құ лан-
иек те не қай та сай рай ды де се ді. Мі не, Май қы ата мыз сон дай 
ше шен бо лып ты.

(«Қа зақ ше шен де рі» кі та бы нан)

5. Қа зақ тың атақ ты үш биі нің (Тө ле, Қа зы бек, Әйте ке) ше шен дік сөз 
үл гі ле рі туралы өздерің білетін мәліметтермен бөлісіп, ма ғы на сын 
ашу мақ са тын да бір-бір ле рің нен сұх бат алың дар.

6. «Бөл ті рік ше шен мен Те зек тө ре» ше шен дік сө зін де гі диа лог бо -
йын   ша сах на лық ша ғын қойы лым ның сце на рийін дай ын даң дар.

7. Қа зақ ше шен дік өне рі нің ХV–XVIII ға сыр лар да ғы бір көр нек ті 
өкі лі ту ра лы қо сым ша ре су рс тар бой ын ша ақ па рат жи нақ тап, пре-
зен тация дай ын даң дар.
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§5. Ұлы жүз дің тө бе биі – Тө ле би

1. Өз білімдеріңе сүйеніп, сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Тө ле би Әлі бе кұлы ның өмі рі мен ар тын да қал дыр ған 
мұ ра сы ту ра лы қан дай де рек тер бі ле сің дер?

2. Суретте Төле бидің қандай даналығы бейнеленген деп 
ой лай сыңдар?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқыңдар. Төле би туралы БАҚ пен энцикло пе дия-
лардан оқыған деректеріңе сілтеме жасаң дар.

Тө ле би ел ара сын да «Қар лы ғаш әу лие» ата нып кет кен 
екен. Аңыз бой ын ша ел ге жоң ғар лар шау ып, ау ыл адам да ры 
үй  ле рін тас тай қаш қан. Осы уа қыт та тек Тө ле би ға на тү ті  нін 
бұз бас тан ор нын да оты ра бе ріп ті. Ау ыл ға ба сып кір ген жоң-
ғар қон тай шы сы жал ғыз үй ді кө ре ді. Ел үде ре көш кен де, өзі-
нен қо рық пай отыр ған адам ның кім еке нін біл мек ке кі сі жі-
бе ре ді. Ба са-көк теп үй ге ен ген жоң ғар лар жөн сұ рас пас тан, 
бір ден жау ап ал мақ қа дүр се қоя бе ре ді. Сон да Тө ле би жоң-
ғар лар ға аман дық сыз сөз бас та ға нын ай тып, бір ты қы рт са, 
көш пеуі нің се бе бін ай тып, екін ші ты қы рт қан екен. Жұрт пен АР
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бір ге бас сау ға лап, үй ін тас та ма ға ны ның се бе бін би бы лай 
тү сін дір ген екен: «Биыл ша ңы ра ғы ма қар лы ғаш ұя сал-
ған екен. Ба ла пан да ры қа нат тан ған ша үйім ді бұз бай ын деп 
шеш тім. Жау жа ға дан ал ды екен деп ұя сын бұ зып, ба ла пан-
да рын шы рыл дат қым кел ме ді. Сен дер дің де үй ле рің ді ой ран 
етіп, ба  ла-ша ға ла рың ды шы рыл дат са, өз де рі ңе жақ сы бо лар 
ма еді?»

Тө ле би дің жа уа бын ес ті ген жоң ғар қон тай шы сы Тө ле 
би ді әулие деп та нып, әс ке рі не би ша ңы ра ғы на да, ол отыр ған 
ау ыл ға да шап пау ын бұй ыра ды. Со дан бе рі Тө ле би «Қар лы-
 ғаш әу лие» ата нып кет кен екен.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

 Төл сөздің тыныс белгілері
1.	 Төл	сөз	екі	түрлі	қолданылады:	бірі	–	төл	сөзді	мәтін	ішінде	бөл

мей,	азатжолсыз	қолдану,	екіншісі	–	төл	сөзді	азатжолмен	бө	ліп	
тастау.	Бірінші	жағдайда	төл	сөз	тырнақ	ша	ға	алы			нады,	екін	шіде	
сызықша	арқылы	жазылады:	Әкей оқтатек те күбірлеп сөйлеп 
қояды: «Ол менің ротамда сержант қана еді» (А.С.Пушкин). 

 Біреу жүгіріп келіп:
– Асан үйінде ме екен? – деді (С.Мұқанов).

2.	 Ав	тор	сө	зі	төл	сөз	ден	кей	ін	кел	ген	де,	төл	сөз	тыр	нақ	ша	ға	алы	на
ды	(не	ме	се	ал	ды	на	сы	зық	ша	қойылып,	жаңа	жолдан	жазыла	ды),	
төл	сөз	ден	соң	үтір	(леп	не	сұ	рау	бел	гі	сі,	көп	нүк	те)	жә	не	сы	зық	ша	
қой	ыла	ды:	«Бұл кім болды екен, әлде...» – деп ойлады ұста.
– Жазыла ма өзі? Емдесе қайтеді? – деді Абай (М.Әуезов).

3.	 Ав	тор	сө	зі	төл	сөз	ден	бұ	рын	кел	се,	одан	кей	ін	қос	нүк	те	қой	ылып,	
төл	сөз	тыр	нақ	ша	ға	алы	на	ды	(не	ме	се	ал	ды	на	сы	зық	ша	қойылып,	
жаңа	жолдан	жазыла	ды):	Шелегін босағаға қойып, сырт  қа шыққан 
Айбаланың ойлағаны: «Иә, қуанатын жөні бар» (С.Мұ  қанов). 

 Мейрам қол алысып, орыс салтынша өзін таныстырды:
– Мейрам Омарович Омаров (Ғ.Мұстафин).

3. Оқы лым мә ті ніндегі төл сөздің ты ныс бел гі ле рі нің қой ылу се бе бін 
тү сін ді рің дер.

4. Көр кем де гіш құ рал дар ды ұтым ды қол да нып, «Жа сөс пі рім Тө ле нің 
да на лы ғы» та қы ры бын да әң гі ме жа  зың  дар.АР
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Тө ле би 1663 жы лы қа зір гі Жам был об лы сы Шу өңі рін де 
ту ған. Ба ла күні нен Тө ле әке сі не еріп жү ріп, ел кө ре ді, жұрт 
та ни ды, хал қы ның ақын дық-ше шен дік өне рі нен тә лім ала-
ды. Он бес жа сы нан ел би лі гі не ара ла сып, ақыл-па ра сат ты-
лы ғы, әділ ше ші мі, ше шен дік өне рі мен көз ге тү се ді.

5. Тө ле би дің ше шен дік сөз дерін оқып, өз ой ла рың мен бө лі сің дер.

Жаң быр жау ма са, жер – же тім,
Бас шы сы бол ма са, ел – же тім,
Ұқ пас қа айт қан сөз – же тім…

Атың жақ сы бол са – ер жі гіт тің пы ра ғы.
Ба лаң жақ сы бол са – жан мен тән нің шы ра ғы.
Әй елің жақ сы бол са –
Бі рін ші – има ның,
Екін ші – жи ға ның,
Үшін ші – ыры сың ның тұ ра ғы…

Бір үй дің ба ла сы бол ма, 
Көп үй дің са на сы бол!
Бір ел дің ата сы бол ма,
Бар ел дің да на сы бол!
Көп тон ның жа ға сы бол ма,
Көп қол дың аға сы бол!
Ақ ты ақ деп ба ға ла,
Қа ра ны қа ра деп қа ра ла.
Өзе гің тал са, өзен бой ын жа ға ла,
Ба сы ңа іс түс се, көп ші лік ті са ға ла.
Өзі ңе-өзің кә міл бол,
Хал қы ңа әділ бол,
 Жауыңа қа таң бол,
До сы ңа адал бол!

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

6. Егер сен дер Тө ле би дің за ма нын да өмір сүр сең дер, оны мен кездес-
кен де қан дай сұ рақ тар қо яр едің дер? Пі кір ле рің мен ой ла рың ды 
ор та ға са лың дар.АР
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7. Төл сөзге қатысты ты ныс бел гі ле рін қой ып, мәтінді кө ші ріп жа -
зың  дар. Мәтіннің стилін анық таңдар.

Баламның алымдылығын сынап білейін деп ойладым да, 
бір күні жай әңгімелесіп отырып

Қалқам Әбіш, осы әлемдегі жаратылыста ақ зат асыл ма, 
қара зат асыл ма деп сұраған едім. Ол іркілместен

Ақ зат асыл ғой деді.
Неге, қара зат асыл емес пе дедім мен. Әбіш бетіме қарап 

күлді де
Қараны қалай асыл дейсіз деді. Мен
Біріншіден, адам баласы барлық дүниедегі жаратылыс ты 

көз бен көреді емес пе дедім. Бірақ көздің ағы көрмейді, ор та-
сындағы кішкене қарашығы ғана көреді. Екіншіден, қағаз 
ақ, одан адам оқып білім ала алмайды, үстіне жазған қара 
сия  дан өнер-білім алады... дедім.

Сонда Әбіш
Оның бәрін қалай білдіңіз деді.
Ақылмен білдім дедім мен.
Олай болса, ақыл мида болмай ма, ал ми ақ зат емес пе!? 

Ақыл – нұр, жарық зат. Ол да аққа ұқсамай ма деді.
(«Абай әлеміне саяхат» кітабынан)

8. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Қо сым ша ре су рс тар бо  йын   ша қа зақ тың ше шен дік сөз де рі ту  ра-

лы « Тау ып айт қан Тө ле би» та қы ры бын да ша ғын шы ғар ма жа -
зың   дар.

2. Ғиб рат ты сөз дер ді пай да ла нып, Тө ле би дің тол ғау ла ры не гі зін-
де сөз жұм бақ құ рас ты рың дар.
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§6. Қаз дау ыс ты Қа зы бек би

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Қа зы бек би дің «қаз дау ыс ты» ата ну се бе бін бі ле сің  дер ме?
2. Қаз дауысты Қазыбек қан дай заң ды шы ға ру ке зін де елге 

танылды?
3. Ел ау зын да сақ тал ған Қа зы бек би дің қан дай тол ғау ла рын 

бі ле сің дер?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, не гіз гі ой ды анық таң дар.

Қаз дау ыс ты Қа зы бек Кел ді бе кұлы – қа зақ хал қы ның 
XVII–XVIII ға сыр лар да ғы ұлы биі, көр нек ті қо ғам жә не 
мем ле кет қай рат ке рі. Қазы бек би 1667 жы лы Сыр бо  йын  да 
дү ние ге кел ген. Ар ғы атала ры Шан шар абыз, Бұл бұл, өз әке   сі 
Кел ді бек – есімі ел ге бел гі лі әділ би лер бол ған.

Ел ау зын да ғы аңыз дар мен ше шен дік сөз дер Қазыбек 
би дің ха лық  тың ау ыз әде бие ті мен салт-дәс түр, заң да рын 
мей   лін  ше мол мең гер ген, озық ой лы, әділ де кө ре ген, ба тыл 
да ба тыр адам бол ған ды ғын ай қын аң ғар та ды. Әділ ді гі мен 
ал ғыр лы ғы үшін Тәуке хан Қа зы бек ті Ор та жүз дің бас биі 
ет кен. Би Әз Тәуке нің тұ сын да хан ке ңе сі нің бел ді мү ше-
ле рі нің бі рі бол са, Сә ме ке, Әбіл мәм бет, Абы лай ел би ле ген 
ке зең дер де де мем ле кет бас қа ру ісі не жиі ара ла сып, іш кі-
сырт қы сая сат та ақыл-ке ңес тер бе ріп отыр ған.

Тәуке хан үй сін Тө ле, ал шын Әйте ке, ар ғын Қа зы бек 
би лер ге жа ңа заң жо ба сын – «Же ті жар ғы ны» жа са тып, Күл-
тө бе нің ба сын да бү кіл ха лық ал дын да қа был дат ты. Сөйт іп, 
ұлы үш би дің кө ме гі мен ел ішін де гі әдет-ғұ рып нор ма ла ры, 
жер-су, қо ныс ие лік те рі нің мөл ше рі, же сір дауы, құн тө леу, 
кек алу, ұр лық-қар лық қа тый ым са лу, ағай ын-ту ыс, ру ара-
сын да ғы дау-да май лар, ел бір лі гі, мем ле кет бас қа ру, Отан 
қор ғау, сырт қы жау лар дың ша буы лы на той та рыс бе ру т.б. 
мә се ле лер дің ше ші лу жүй есі жа ңа ша бел гі лен ді.

Ел «Ақ та бан шұ бы рын ды, Ал қа көл сұ ла ма» нәубе ті не 
ұшы рап, қат ты күй зе ліс ке түс кен ке зең де Қа зы бек би өз ге 
би  лер  мен бір ге Сә ме ке, Әбіл мәм бет хан дар дың, Ба рақ, Ба тыр, 
Абы лай сұл тан дар дың ара сын жа рас ты ру ға күш сал ды, АР
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олар ды өза ра ын ты мақ қа ша қыр ды. Орыс пат ша сы мен дос-
тық қа рым-қа ты нас ор на ту ды жақ та ды. Абы лай сұл тан 
тұт қын ға тү сіп қал ған да, Қа зы бек би Абы лай ды құт қа ру 
үшін қол дан кел ген бар лық дип ло мат тық ай ла-әре кет те рін 
жа са ған. Қа зы бек мем ле кет іс те рі мен қа тар ру ара лық, сұл-
тан дар ара сын да ғы ки кіл жің тар тыс тар ға да әділ би лі гін 
ай тып отыр ған.

Би XVIII ға сыр дың 40-жыл да ры ның ба сын да Сыр бо йы-
 нан Ар қа ға қа рай кө шіп, Ұлы тау, Қар қа ра лы өңі рін қо ныс 
қы л ған. Қа зы бек ұр пақ та ры да ата-ба ба жо лымен әділ 
қа зы лар атан  ған. Қа зы бек би 1764 жы лы Се міз бұ ғы тауы ның 
ете гін де гі Те рек ті қыс та ғын да 97 жа сын да дү ние ден өт кен. 
Де не сін ба ла сы Бек бо лат Түр кіс тан да ғы Қо жа Ах мет Ясауи 
ке се не сі не апа рып жер леп, ба сы на құл пы тас ор нат қан.

(«Даланың дара ділмарлары» жинағынан)

3. Төл сөзге қатысты ты ныс бел гі ле рін қойып, мә тін ді көшіріңдер.
Тыныс бел гі леріне түсінік беріңдер.

...Сол уа қыт та аяқ жақ та отыр ған жас Қа зы бек
Дат, тақ сыр дей ді
Қалмақ қонтайшысы
Сөй ле дей ді
Қа зы бек

Сен қалмақ та, біз қазақ,
Қарпысқалы келгенбіз.
Та ны май тын жат елге
Та ныс қа лы кел ген біз.
Та ны су ға көнбе сең,
Ша быс қа лы кел ген біз.
Берсең, жөндеп бітімді айт,
Бермесең дірілдемей жөніңді айт,
Не тұрысатын жеріңді айт дей ді.

Сол уа қыт та қонтайшы не дерін білмей сасып қалып
Сен кім сің дей ді
Қа зы бек
Қа ра ке сек Кел ді бек би дің ба ла сы Қазыбекпін дей ді.
Дау сың қаз дың дау сын дай екен. Атың Қаз дау ыс ты Қа зы-
 бек бол сын дей ді қонтайшы.

(«Даланың дара ділмарлары» жинағынан)АР
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 Төл сөздің тыныс белгілері
4.	 Ав	тор	сө	зі	төл	сөз	дің	ор	та	сын	да	тұр	са,	тыныс	белгі	төменде		гі		дей	

қо	йы	лады:
а)	автор	сөзі	төл	сөз	боп	тұрған	сөйлемді	екіге	бөліп	тұрса,	екі	жа

ғы	нан	үтір	мен	сы	зық	ша	қойылады:
 – Мені, – деді Амантай далаға шыққан Асқарға, – губернатор 

шақырған екен (С.Мұқанов).
ә)	 екіге	бөлінген	төл	сөздің	бірінші	жартысы	өз	алдына	хабарлы	(сұ

раулы,	лепті)	сөйлем	болса,	одан	кейін	үтір	(сұрақ	не	леп	белгісі)	
мен	сызықша,	автор	сөзінен	соң	нүкте	мен	сызықша	қойылады:

 – Ертең ерте Шыңғысқа көшеміз, – деді Құнанбай. – Буынып
түйіне беріңдер (М.Әуезов).

 – Бұл не жұмбақ? – десті екеуі. – Көл ортасында бұл жалау 
қайдан пайда болды (С.Мұқанов)?

5.	 Төл	сөз	ав	тор	сө	зі	нің	ішін	де	кел	се,	бі	рін	ші	ав	тор	сө	зі	нен	ке	йін	қос	
нүк	те,	төл	сөз	тыр	нақ	ша	ға	алы	нып	(не	жаңа	жолдан	сызықшамен),	
одан	соң	үтір	(леп	не	сұ	рау	бел	гі	сі,	көп	нүк	те)	жә	не	сы	зық	ша	қойы	
ла	ды:	Сүйіндік: «Бөжейде бір сыр барау», – деп соған бұрыл 
ды (М. Әуезов). 

 Құлыншақ та Құнанбайға тақап келіп:
 – Қарағым, Құнанжан, қоныс қайырлы болсын! – деді (М.Әуезов).

6.	 Төл	сөз	дің	ішін	де	төл	сөз	кел	се,	ал	ғаш	қы	сы	ның	ал	ды	нан	сы	зық	ша	
қой	ыла	ды	да,	соң	ғы	сы	тыр	нақ	ша	ға	алы	на	ды:

 – Әкем «Бі реу дің ала жі бін ат та ма» деп оты ру шы еді, – де ді ол 
кү міл жіп.

4. Қаз дауысты Қазыбек бидің толғауларын оқып, мән-мағынасын 
талқылаңдар.

«Кім жа қын, не қым бат, не қи ын?» де ген сұ рақ қа Қа зы бек 
би аса тап қыр лық пен бы лай жау ап бер ген екен:

Та ту бол са, ағай ын жа қын,
Ақыл шы бол са, апай ың жа қын.
 Бау ыр мал бол са, інің жа қын,
Ал ды ңа тарт қан адал асын –
Қи мас жа қын қа рын да сың.
Сы бай лас бол са, на ға шың жа қын,
Адал бол са, до сың жа қын.АР
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Жан се рі гің жас ке зің нен
Бә рі нен де әй елің жа қын.
Ал тын ұяң – Отан қым бат,
Құт-бе ре кең – атаң қым бат.
Айма лай тын анаң қым бат,
Ас қар тауың – әкең қым бат.
Мей ірім ді апаң қым бат,
Ту ып-өс кен елің қым бат.
Ұят пе нен ар қым бат,
Өзің сүй ген жар қым бат.
Ара дан шық қан жау қи ын,
Тау сыл май тын дау қи ын.
Ша ныш қы ла ған сөз қи ын,
Жа зыл ма са, дерт қи ын,
Іс ке ас па ған серт қи ын,
Ақы лың нан ада сып,
Өзің түс кен өрт қи ын!

Қа зы бек би дің ше шен дік сөз де рі ба та, ті лек тү рін де де 
ке ле ді. Мы са лы:

Өр ке нім өс сін де сең, кек шіл бол ма: ке сапа ты тиер елі ңе.
Елім өс сін де сең, өр шіл бол ма: өс ке нің ді өші ре сің.
Ба сы на іс түс кен па қыр ға қас тық қыл ма: қай ғы сы кө шер 

ба сы ңа.
Бү гін са ғы сын ды деп, жа қы ның ды ба сын ба!

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

5. Жазылым тапсырмаларын орындаңдар.
1. Оқы лым мә ті нін де гі не гіз гі ой ға «Дер бес пі кір жа зу» әді сі мен 

тұ жы рым жа зың дар.
2. «Ғиб рат ты сөз» ай да ры мен бе ріл ген Қазыбек бидің шешен дік 

сөз  дері бо йын   ша өлең не әң гі ме жа зың дар.

6. Жа сөс пі рім Қа зы бек би дің ор нын да бол саң дар, қал мақ тың ха ны-
 на қа лай жау ап бе рер едің дер? Жау ап та рың ды тұ жы рым дап ай -
тың  дар.

7. Қа зы бек би ту ра лы бі ле тін мә лі мет те рің мен бө лі сіп, дос та ры ңа хат 
жа зың дар.АР
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§7. Жа рып айт қан Әйте ке би

1. Сұ рақ тар ға жұп та сып жау ап бе рің дер.

1. Әйте ке би дің өмі рі ту ра лы қан дай мә лі мет бі ле сің дер?
2. Би дің қан дай ше шен дік тол ғау ла рымен таныссыңдар?
3. Суреттегі үш бидің ескерткіші қай қалада ор на ласқан? 

Сен дер тұратын өңірде атақты билерге қойылған ес керт -
кіштер, үш бидің атында елді мекен, көше т.б. бар ма?

2. Мә тін ді оқып, Әйтеке би туралы БАҚ, энциклопедиялық, ғылы ми-
көпшілік ресурстардан оқыған деректеріңе сілтеме жасаң  дар.

Әйте ке Бай бе кұлы – қа зақ хал қы ның бір лі гін ны ғай ту ға 
үл кен үлес қос қан атақ ты үш би дің бі рі, мем ле кет қай рат ке рі. 
Әбіл қай ыр хан ға дей ін Кі ші жүз дің сө зін ұс та ған қа зақ тың 
биі.

Әйте ке бес жа сын да мол да дан оқып, сауа тын аш қан. Ал 
ше шен дік қа сие ті нің ашы луы на өз әке сі мен Қо су ақ би дің 
ық палы зор болған. Же ті жа сы нан бас тап ол Жа лаң төс ба тыр 
мен ата сы Ақ ша хан ның тәр бие сін де бо ла ды. Ал ғаш Ұлық бек 
мед ре се сін де, кей ін Жа лаң төс сал дыр ған әй гі лі «Тіл лә-ка ри» АР
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(Ал тын мен ап тал ған), «Шер дор» (Арыс тан ды) мед ре се сін де 
бі лім ала ды. Нә ти же сін де дін, құ қық, ас пан әле мі, та рих, 
ма те ма ти ка пән де рін, араб,  пар сы, ша ға тай , өз бек тіл де рін 
мең ге ріп шық қан.

Әйте ке би дің шын есі мі – Ай тық.
Әйте ке би 25 жа сы нан бас тап Кі ші жүз дің бас биі ре тін де 

ал ға шын да Ор да ба сы да , со нан кей ін  Күл тө бе  мен Ұлы тау да 
жыл сай ын өт кі зі ле тін үш жүз дің бас шы ла ры мен бе дел ді 
адам да ры бас қос қан жи ын дар ға тұ рақ ты қа ты сып тұ ра ды. 
Тәуке хан нан бас тап дәс түр болған бұл жи ын дар да ұлт бір-
лі гін ны ғай ту мә се ле ле рі тал қы ла нып, жүз дер мен ру лар дың 
ара сын да ғы өза ра ке ліс пеу ші лік тен ту ын дай тын дау лар 
ше ші ле тін бол ған. Қы зу ай тыс-тар тыс тар ушы ғып ке тер 
тұс та тоқ сан ау ыз сөз дің то бық тай түй іні іс пет ті жұрт тоқ-
та сар бә ту аны Әйте ке би ай та ды екен.

(«Қазақстан» ұлттық энциклопедиясынан)

Әйте ке би дің ше шен дік дау ға ара ла сып, тә жі ри бе жи -
нақ тап жүр ген ша ғын да Тө ле би мен Қа зы бек би оған: 
«Жақ сы жі гіт қан дай бо ла ды?» – де ген сау ал қой ып ты. 
Әйте ке: «Дұ рыс сөз ді тың дай біл ген, бас қа ға сө зін тың-
да та біл ген жақ сы жі гіт бо ла ды», – деп жау ап бе ріп ті. Осы 
уа қыт та түл кі дау ла ған екі кі сі ке ле ді. Оның тө ре лі гін 
Тө ле би мен Қа зы бек би Әйте ке би ге та быс тай ды. Бі рін ші 
кір ген жау ап кер: «Мен түл кі нің те рі сі же тіл сін деп жаз дың 
ба сы нан ін қо рып жүр едім», – дей ді. Екін шісі: «Мен ке ше гі 
қан со нар да түл кі нің ізі не тү сіп ін де тіп ал дым», – дей ді. 
Әйте ке би: «Түл кі ар лан бол са, ізі не тү сіп ін дет те ген ді кі; 
ұр ға шы бол са, жү ні же тіл сін деп жаз бойы ін қо ры ған ді кі. 
Өйт ке ні ұр ға шы ін сақ тай ды, ер кек түз сақ тай ды», – деп 
дау ды ше шіп бе ре ді.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

3. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген мә тін де гі төл сөз 
бен ав тор сө зін анық таң дар. Ты ныс бел гі лер дің қой ылу се беп те рін 
тү сін ді рің дер.

4. «Артық болмас білгенің» мә ті ні н азатжолдарға бөліп,  тү зе ту лер 
ен  гі  зіп, қай та ре дак ция лап жа зың дар.АР
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 Төл сөздің тыныс белгілері
7.	 Төл	сөз	ден	кей	ін	кел	ген	де	кө	мек	ші	етіс	ті	гі	нен	соң	то	лық	бір	сөй

лем	кел	се,	одан	кей	ін	үтір	қой	ыла	ды:
 – Айт  сө зің бол са! – де ді де, осы үй де гі жұрт ес ті сін, куә бол сын 

де ген ді ой ла ды (М.Әуезов).
8.	 Кейде	автор	сөзі	 төл	сөздің	ортасында	бір,	соңында	бір	келеді.	

Тыныс	белгілері	төмендегідей	қойылады:
 – Шүкір, әке, – деп біраз тұрды да, – ат барған соң, дәріс тәмам 

болмаса да, хазіреттің рұқсатын, фатиқасын алып қайт  тым, – 
деді (М.Әуе зов).

9.	 Төл	сөздің	ор	та	сын	да	ғы	ав	тор	сө	зі	тия	нақ	сыз	бо	лса,	ав	тор	сө	зі	нен	
соң	қос	нүк	те	қой	ыла	ды:

 – Өй, бұл кім өзі?.. – деп ашумен сырт айнала беріп, Абайды көрді 
де:  – Абай, шырағымай, бір тыныш жерде отырсаң етті! Бұл 
қарбаласта не бар еді саған? – деді (М.Әуезов).
Ескерту. Мақалдар	да	тырнақшаға	алынады,	бірақ	төл	сөзге	қа

тыс	ты	тыныс	белгілері	қойылмайды:	«Ас	–	адамның	арқауы»	деген	
сөз	бар.

5. Төл сөздің тыныс белгісін қойып, көшіріп жазыңдар.

Қозы бағып жүрген жас кезінде Әйтеке үш аттылы жо лау -
шыға жолығады. Әйтеке

Ассалаумағалейкүм, ағалар! деп ізетпен сә лем береді.
Жолаушының жасы үлкені
Сәлемет бол, балам, кімнің баласысың деп сұрайды.
Байбектің баласымын.
Қосуақ бидің үйі қайсы?
Анау қырдың астында. Онда не шаруаларыңыз бар еді деп 

сұрайды бала.
Даулы болып келеміз дейді әлгі қарт жолаушы Ойнап 

жүрген баламызды сол ауылдың бір жолаушысының аты 
теуіп өлтірді. Соның құнын даулап келеміз.

Әйтеке сәл ойланып тұрып
Балаңызды ат босағада тепсе – бүтін құн, жабықта тепсе – 

жарты кұн, түзде тепсе – төрттің бірін аласыздар. Қосуақ би 
де осыны айтар. Жолдарыңыз болсын дейді.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)АР
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6. Әйте ке би ден қал ған ой мар жан да рын тү сі ніп оқып, өз ой ла рың   мен 
бө лі сің дер.

• Өмірім – халқымдікі, өлімім ғана өзімдікі.
• Қара қылды қақ жарған – жақсылардың белгісі.
• Іні – ағаның тынысы.
• Ашу деген – ағын су,
 Алдын ашсаң, арқырар.
 Ақыл деген – дария,
 Алдын тоссаң, тоқырар.
 Кі сі бір ге ту ыс пау ке рек,
 Ту ыс қан соң, сөз қу ыс пау ке рек.
 Сөз қуған бәлеге жолығады,
 Жол қуған олжаға жолығады.
• Бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін,
 Батыр болсаң, жауыңа найзаң тисін.
 Бай болып, елге пайдаң тимесе, 
 Батыр болып, жауға найзаң тимесе,
 Елден бөлек үйің күйсін.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

7. Шешендік сөздерді пайдаланып, берілген сызба лар бо йын ша 
сөйлем құрастырыңдар.

1. – Төл сөз, – автор сөзі, – төл сөз.
2. Автор сөзі: «Төл  сөз», – автор сөзі.
3. – Төл сөз, – автор сөзі: – Төл сөз, – автор сөзі.
4. – Төл сөз, – автор сөзі. – Төл сөз, – автор сөзі.

8. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Са бақ та ғы мә лі мет пен қо сым ша ре су рс тар бой ын ша «Кі ші 

жүз дің бас биі» та қы ры бын да презентация дай ын даң дар. 
2. Әртүрлі елдердің ше шен  де рін салыстырып, салыстырмалы эссе 

жазыңдар. Тақыры бын өз де рің қойыңдар.
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§8. Сөй леу ше бер лі гі жә не тіл мә де ние ті

1. Ға лым дар дың пі кір ле рі мен та ны сып, тіл мә де ние ті, сөй леу ше бер-
лі гі ту ра лы ой ла рың ды ор та ға са лың дар.

Тіл мә де ние ті – тіл дің қол да ныс та ғы дұ рыс ты ғы, заң ды лы ғы, 
нор ма лы лы ғы, сөз қол да ну да ғы орын ды лы ғы, шын ту айт тап 
кел  ген де, сөз мә де ние ті. Сөз дер ді дұ рыс қол да ну, сөй леу үс тін де 
олар ды бір-бі рі мен қию лас ты рып, сөз зер гер ле рі ою лап бер ген көр-
кем ді гі мен әсем өр не гін ор ны мен қол да ну си яқ ты амал-әре кет.

(Р.Сыз дық)

 Қиюын тау ып қа ла ма саң, бай ла уын тау ып ұс тат па саң, сөз 
бөл шек те рі де сө гі ліп ке те ді. Он дай сө гі ліп кет кен сөз – сөз бол-
май шы ға ды не адам ға ар нап сал ған үйің құс тың күр ке сі бо лып 
шық қан дай ке рек ті сөз бол май, бас қа бір сөз бо лып шы ға ды.

(Қ.Жұ ба нов)

2. Мә тін дер ді оқың дар, негізгі ойды анықтап, көтерілген мәселеге 
ба ға беріңдер. Мә тін дер дің маз мұ нын қо ры тын ды лап, ма ңыз ды 
тұс  та  рын атап өтіңдер. Мә тін дер мен шы найы өмір ара сын да ғы 
бай  ла  ныс ты анық таңдар.

Сөз сап тау жә не сөз са па сы
Адам дар ара сын да ғы қа рым-қа ты нас мә де ние тін де сөз сап-

тау дың алар ор ны ерек ше. А.Байт ұр сы нұлы сөз дің ұнам ды, 
өң ді бо луы ның бас ты шар  ты ретінде сөз дұ рыс ты ғы, тіл та за-
лы ғы, тіл анық ты ғы, тіл дәл ді гі мен көр нек ті лі гін көр се те ді. 

Сөз дің дұ рыс ты ғы
Сөз дің дұ рыс ты ғы – сөз ді, грам ма ти ка лық тұл ға лар ды, 

сөз тір кес те рі мен сөй лем ді ма ғы на сы на сай қол да ну.
Сөз дер дің грам ма ти ка лық ма ғы на сын ажы ра та бі лу мен 

қа тар, тір ке се тін сы ңар сөз де рін де тал ғай бі лу ке рек. Кей-
бір сөз дер тір ші лік ие сі не, оның ішін де тек адам ға қа тыс ты, 
кей бір ұғым дар тек жан сыз нәр се ге қа тыс ты қол да ны ла ды. 
Сөз дің шы найы бол мы сын та нып, өз ор нын да қол дан ған да, 
ай ты ла тын ой ай қын, түсінікті бол мақ. Сон да ға на адам ның 
жан дү ние сі не әсер ете тін сөз дер мар жан дай ті зі ле ді. АР
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Сөз бай лы ғы
Ой ын анық та көр кем түр де жет кі зе бі ле тін адам ды сөз 

бай лы ғы мол, ті лі ора лым ды, жан-жақ ты же ті ліп, да мы ған 
адам деп ай туы мыз ға бо ла ды. Сөз бай лы ғы жоқ адам ның ойы 
да таяз. Сөз бай лы ғын ұтым ды пай да ла ну тіл де гі грам ма ти-
ка лық фор ма лар мен син так сис тік құ ры лым дар ды мең ге ру-
мен ты ғыз бай ла ныс ты. «Мін сіз та за асыл сөз ой тү бін де жа-
та ды», – деп көш пен ді лер фи ло со фы Асан қай ғы айт қан дай, 
кө рік ті ой дан көр кем сөз шы ға ды.

(Н.Уәли)

Сөз та за лы ғы
Сөз та за лы ғы – сөй леу ші нің не ме се жа зу шы ның әде би 

тіл нор ма сын сақ тауы мен бір ге, ана ті лі нің мүм кін ді гін пай-
да ла на бі луі. Әде би тіл ге қа тыс ты бір ден-бір ұғы нық ты сөз ді 
таң дай бі лу ке рек. Бы лай ша айт қан да, тіл ді шұ бар лау ға 
бар ма ған жөн. Ал тіл дің та за лы ғын бұ за тын, оған нұқ сан 
кел ті ре тін фак тор лар аз емес. Олар ға, мә се лен, ана ті лін де гі 
ба ла ма сы бо ла тұ ра, бас қа тіл дер ден ен ген сөз дер ді (вар ва-
ри зм дер) қа лай бол са, со лай жұм сау, жер гі лік ті мә ні бар 
сөз дер ді (диа лек тизм дер) тал ғам сыз қол да ну, сон дай-ақ құр-
бы-құр дас тар дың ара сын да ай ты ла тын тіл дік құ рал дар (жар-
го ни зм дер) си яқ ты жай лар жа та ды. Әри не, бұл атал ған дар 
мүл дем қол да ныс тан шы ғып қа лу ға ти іс де ген жаң сақ ұғым 
ту мауы ке рек. Әң гі ме олар ды жөн сіз пай да ла на бер меу де 
бо лып отыр.

Тіл та за лы ғы на ке дер гі кел ті ре тін іл ге рі де ай тыл ған жай-
лар дың бі рі – вар ва ри зм дер. Бұл құ бы лыс қа зақ ті лін де ба ла-
ма сы бо ла тұ ра орыс сөз де рін қол да ну да бай қа ла ды. Ауызе кі 
тіл де орыс сөз де рін орын сыз қол да ну ті лі міз ді жұ таң да тып, 
төл сөз де рі міз дің қол да ны лу ая сын та рыл та тү се ді. Бұ рын нан 
еніп, сі ңіс ті бо лып кет кен «сәп сем», «да же» де ген дер тү гі лі, 
қа зір қа зақ тың «етіп» де ген кө мек ші етіс ті гін қо сып алып, 
орыс сөз де рін қа за қы лан ды ра тын «мо да» шық ты. Мы са лы, 
«вол но ват са етіп», «опаз дать етіп» т.с.с.

Орыс тан еніп, құ лақ қа сі ңіс ті бо лып ба ра жат қан сөз-
дер ді те ріп, олар дың қа зақ ті лін де гі қыс қа да нұс қа сөз ді гін 
қам ты ған ма қа ла жа зу ды қол ға ал мақ пыз. Мә се лен, он да 
жо ға ры да ай тыл ған «да же нің» «тіп ті», «сов сем нің» «мүл де» 
де ген си яқ ты қа зақ ша же ңіл ау дар ма ла ры ба рын көр се ту ді АР
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көз дей міз. Ең ал ды мен, күн де лік ті қол да ныс та ғы сөз дер ді 
ана ті лі міз де дұ рыс ай ту ға бей ім де лу қа жет. Ол сө зің нің де, 
өзің нің де қа дір-қа сие тің ді арт ты ра ды. Тіл ді шұ бар лап сөй-
леу ге әдет тен сең, са ған де ген се нім ді көз қа рас тың қа лып-
та суы қи ын, се нің тұл ға ре тін де мой ын да лу ың да екі та лай.

«Ме нің қол ас тым да бір қыз жұ мыс іс те ді. Қа за қы тәр бие -
 мен өс кен, қа зақ ша да, орыс ша да бір кі сі дей сөй лей бі ле тін, 
іс кер лі гі де жап-жақ сы қыз дың еш жер де сө зі өтім ді бол-
май тын. Се бе бі оның: «Мен ой лай мын, что ол осы лай деп... 
Бі рақ бұл не зна чит что мен оны біл мей мін», – деп, орыс ша 
мен қа зақ ша ны тоқ тау сыз ара лас тыр ған сөз де рін тың дау 
мүм кін емес. Бұл – адам ның өзі н сыйламауының кө рі ні сі. 
Сө зі ңіз ді тың дат қы ңыз кел се, қай тіл де сөй ле се ңіз де, та за 
сөй леңіз», – дейді Айнұр Әбдірәсілқызы.

Бау ыр жан Мо мы шұлы ның сөй леу мә не рінің ерек ше лі гі 
де сол – екі тіл ді бір дей же тік бі ле тұ ра, еш қа шан бір сөй лем 
ішін де қа зақ ша мен орыс ша ны ара лас ты рып сөй ле ме ген екен. 
Кей бір ора лым дар орыс ша оң тай лы бо лып кел се, сөй лем ді 
тү ге лі мен орыс ша айт қан. Ал қа зақ ша тө гі ліп түс кен ой ла ры 
ше шен ді гі мен, та за лы ғы мен, то лық ты ғы мен сүй сін  ді  ре ді.

(А.Мәнкееваның «Сөзіңізді тыңдатқыңыз 
 келсе...» мақаласынан)

3. Мә тін дер де гі ты ныс бел гі ле рі нің қой ылу се беп те рін тү сін ді рің дер. 

4. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер. Ком му ни ка тив тік жағ даят қа сай көп-
ші лік ал дын да ти іс ті сөй леу әде бін сақ тай оты рып, ой ла рың ды 
ор та ға са лып, сұх бат құ рың дар.

1. Шар шы топ та сөй леу ке зін де қан дай ке дер гі лер ге ке зі-
ге сің дер? Мы са лы: а) бет қы за ру; ә) жү рек тің жиі со ғуы; 
б) қол ді ріл деу; в) сөз ден жа ңы лу; г) дау ыс бә сең ді гі.

2. Бұл әре кет тің бар лы ғы қор қы ныш тан пай да бо ла ды. 
Қор қы ныш не ден туа ды? Се бе бін анық таң дар. Ауру дың 
се бе бін тап пай, ем дей ал май сыңдар.

3. Қор қы ныш пен кү ре су жол да рын ұсы ның дар.

5. Көр кем де гіш құ рал дар ды ұтым ды қол да нып, та қы рып бой ын ша 
шы ғар ма шы лық жұ мыс тар (өлең, хат, әң гі ме немесе шы ғар ма) жа -
зың    дар.АР
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6. Мә тін нің барлық ты ныс бел гі сін қой ып, кө ші ріп жа зың дар. 

Сан-Фран цис ко қа ла сын да мек теп ди рек то ры үш мұ ға-
лім ді ка би не ті не ша қы рып

Құр мет ті ұс таз дар осы мек теп тің ең үз дік шы ғар ма шыл 
ұс таз да ры ре тін де сіз дер ге жау ап кер ші лі гі зор жүк арт пақ пыз 
Мек те бі міз дің ең үз дік ең ақыл ды де ген тоқсан оқу шы   сын 
ке лер жыл ға дей ін жақ сы лап оқы тып амал дар ды жыл дам 
орын дау ға дағ ды лан ды ра ды де ген се нім де міз дей ді

Осы лай ша оқу жы лы қы зу бас та лып та быс ты да же міс ті 
жыл ға ай на ла ды Мек теп оқу шы ла ры үл ге рі мі жө ні нен үз дік 
нә ти же лер ге қол жет кі зе ді

Ди рек тор үш мұ ға лім ді ша қы рып алып
Сіз дер ге айт ар ал ғы сым шек сіз Де ген мен мой ын да мас қа 

амал жоқ сіз дер ге ең ақыл ды ең үз дік деп бер ген тоқ сан 
оқу  шы кез дей соқ таң дал ған ор та бі лім ді оқу шы лар еді дей ді. 

Мұ ға лім дер аң-таң ес ті ген де рі не се нер емес
Ди рек тор сө зін жал ғас ты рып
Мой ын дай тын та ғы бір мә се ле бар сіз дер де бұл мек теп тің 

ең үз дік шы ғар ма шыл мұ ға лім де рі емес еді ңіз дер Сіз дер ді 
же ре бе тас тау ар қы лы таң дап ал дық Се нім нің ар қа сын да 
осын дай ке ре мет же тіс тік ке қол жет кіз ді ңіз дер Сіз дер ді құт-
тық тай мын деп сө зін аяқ тай ды

Се нім адам ды же ңіс ке же те лей ді ал кү мән же ңі ліс ке.
(Д.Максвеллдің «Табысқа жетелейтін жол» еңбегінен)

7. Мек те пі ші лік ме ре ке лік жа ңа лық тар бағ дар ла ма сын жа саң дар. 
Қи сын ды сөй леу мен сөз сап таулары ңа мән бе рің дер.

1-оқу шы – те лес ту дия да ғы дик тор; жи ын тық ақ па рат бе ре ді. 
2-оқу шы – тіл ші; оқи ға ор ны нан ақ па рат ұсы на ды.
Қал ған оқу шы лар – тіл ші сұх бат ала тын куә гер лер.

8. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Ақын ше бер лі гін, сө зі нің әсер лі лі гін анық таң дар.

Әсер ет кен сөз дер мен тір кес те р Не сі мен әсер лі? Ақын ше бер лі гі 

Поэ зия! Ме ні мен егіз бе едің?
Сен ме ні се зе сің бе, не ге із де дім?АР
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Ала уырт қан таң дар дан се ні із де дім,
Қа рау ыт қан тау лар дан се ні із де дім.
Се ні із де дім кез дес кен адам дар дан,
Бұ лақ тар дан, бақ тар дан, алаң дар дан.
Шы рақ тар дан, от тар дан, жа лау лар дан,
Се ні із де дім жо ғал ған за ман дар дан.
Се ні із де дім до сым нан, қа сым нан да,
Ақ ша бұлт тан із де дім, жа сын нан да.
Сен бе де дім ақ нө сер ашыл ған да,
Қы зыл-жа сыл шұ ғы ла ша шыл ған да,
Көк жи ек пен көк жи ек қо сыл ған да.
Се ні із де дім, із дей мін та ғат бар ма?
Се ні ма ған егіз ғып жа рат қан ба?

(М.Ма қа таев)

2. Ақынның ше бер лі гі мен тіл мә де ние ті ту ра лы ша ғын пі кір жа-
зың дар. 

Ба ба мыз дың шоқ бас қан та ба ны мен,
Бір дей екен жақ сы сы жа ма ны мен. 
Бір жа ма ны – ты ным сыз кө ше бер ген,
Бір жақ сы сы – қи ма ған да ла ны кең.
Бір жа ма ны – жел сөз ге ер ген екен,
Бір жақ сы сы – тіл ге ерік бер ген екен.
Бір жа ма ны – кет пен ге ора шо лақ,
Бір жақ сы сы – най за гер, мер ген екен.
Бір жа ма ны – ке ші гіп әліп пе аш қан,
Бір жақ сы сы – күй ле рі кө бік шаш қан.
Бір жа ма ны – қыз да рын мал ға са тып,
Бір жақ сы сы – сүй ге нін алып қаш қан!
Бір жа ма ны – ша руа сын мандыт па ған,
Бір жақ сы сы – қу лық пен жан ды ұт па ған.
Бір жа ма ны – үй ле ніп жең ге сі не,
Бір жақ сы сы – же сі рін қаң ғыт па ған.
Та ту-тәт ті көр ші лер шыр бұз ба ған,
Бір де то ңып су ық та, бір мұз да ған.
Бір жа ма ны – сон да да үй сал ма ған,
Бір жақ сы сы – абақ ты тұр ғыз ба ған.

(Қ.Мыр за Әлі)АР
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  Тың да лым мә тін дері

01. mp3

Мағ жан Жұ ма ба ев ту ра лы пі кір лер
Мұх тар Әуе зов, жа зу шы: «Қа зақ ақын-жа зу шы ла ры нан, 

әри не, Абай ды сүйе мін. Ме нің ба ла кү нім нен іш кен асым, 
ал   ған нә рім нің бар лы ғы да Абай да... Бұ дан соң Мағ жан ды 
сүйе мін. Еуро па лы ғын, жар қы ра ған әше кей ін сүйе мін. Бү  -
гін гі күн нің бар жа зу шы ла ры ның іші нен ке ле шек ке бой 
ұрып, арт қы күн ге анық қа лу ға жа рай тын сөз – Мағ жан ның 
сө зі».

Сә бит Мұ қа нов, жа зу шы: «Абай – ақыл дың ақы ны, ал 
Мағ жан – ақын ның ақы ны. Мағ жан ақын ре тін де Абай дан 
күш ті рек. Біз Мағ жан нан үй ре нуі міз ке рек».

Жү сіп бек Ай мау ытов, жа зу шы: «Мағ жан – сыр шыл ды-
ғы мен, су рет шіл ді гі мен, сөз ге ер кін ді гі мен, тап қыш ты ғы мен 
күш ті. Мар жан дай ті зіл ген, тор ғын дай үл бі ре ген нә зік үн ді 
күйі мен, шер лі, мұң ды за ры мен күш ті».

Зей нол ла Қаб до лов, ака де мик-жа зу шы: «Қа зақ өле ңі нің 
Абай дан кей ін гі алып та ры ның, ай тулы ал тын дің гек те рі нің 
бі рі ға на емес, бі ре гейі – Мағ жан Жұ ма ба ев».

Әл кей Мар ғұ лан, ға лым: «Ағыл шын дар үшін Шекс-
пир дің, орыс тар үшін Пуш кин нің рө лі қан дай бол са, қа зақ 
хал қы үшін Мағ жан ның рө лі сон дай».

Ілияс Ома ров, мем ле кет жә не қо ғам қай рат ке рі: «Мағ-
жан – қа зақ поэ зия сы ның жа рық кү ні. Күн нұр шаш са, 
кей бір «әде би ет тің жұл ды зы бо ла мыз» деп жүр ген дер сө ніп 
қа ла ды».

Әли хан Бө кей ха нов, Алаш қоз ға лы сы ның кө се мі: «Мағ-
жан дай ақы ны бар, бір жер де ті зе қо сып отыр ған 5 мил лион 
қа зақ тың ті лі қа лай жо ға ла ды?!»

(massaget.kz)

02. mp3

Өнер та ри хы нан
Жү сіп бек Ай мау ытов тың театр, дра ма тур гия, ре жис су ра 

мен ак тер лік өнер жай ын да ғы жа зып қал дыр ған мұ ра сы 
мол. Жү сіп бек – қа зақ тың ең ал ғаш қы кә сі би теат ры ның АР
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не гі зін қа лау шы дра ма тур гі. Қа зақ дра ма тур гия сы ның не гі зі 
Се мей дегі при каз щик тер клу бын да қа лан ды: 1915 жы лы 
13 ақ пан да он да үл кен ой ын- сау ық өте ді. Сах на ға қоя тын 
пьес а бол ма ған дық тан, ой ын ды ұй ым дас ты ру шы лар Бір жан 
мен Са ра ның ай ты сын қыс қар тып, сах на ға бей ім деп қой ған. 
Бұл – сах на лық өнер дің сол уа қыт та ғы бар мүм кін ді гін то лық 
пай да ла нып, жи на қы да қы зық ты, көр кем қой ыл ған ой ын.

Осы ой ын ту ра лы «Ай қап» жур на лын да жа рия лан ған 
«Қа зақ ша бас тап қы ой ын» ат ты ма қа ла да бы лай жа зыл ған:

«...Сах на ның тө рі не қа зақ сал тын ша ма са ты кі лем дер 
тө се ліп, оюлы отау-ша тыр құ рыл ған. Зал дың бір жа ғы нан 
қо лын да үкі лі дом бы ра сы бар, тор ғын ша пан ды, ақ қам-
зол ды, ор та бой лы, дөң ге лек кіш ке не қа ра са қал ды, кәм шат 
бө рік тің шоқ пар дай үкі сін бұл ғақ та тып, ай ғай са ла ән шыр-
қап Бір жан шық ты. Бір жан ның қа сын да сал дар ша ки ін ген 
бес жол да сы тұр ды.

Бұл үй де Са ра бар ма шық сын бе рі,
Із де ген ке ліп тұр мын Бір жан се рі.
Жо лық пай сө зі өк тем ге жүр ген шы ғар,
Үйін де Тұ рыс бек тің өл ген же рі, –

деп шыр қа ған Бір жан дауы сын ес тіп, қа сын да же ті-се гіз 
қыз да ры бар, бұ ра ла ба сып был қыл дап Са ра шық ты. Үс тін де 
оқа лы қы зыл қам зол, ат лас ша па нын иы ғы на жа мы лып, 
бү тін дү ние ні бір тыр на ғы на тең гер мей ке ле жат қан се рі 
қыз – Са ра еке нін көр ген жер де-ақ әр кім біл ді».

Бай ып тап қа ра са ңыз, сол уа қыт тың өзін де сау ық шыл 
та ла нт ты жас тар дың өз ой ын да рын сах на та ла бы на сай көр-
кем қой ға нын аң ға ра мыз. Ол кез де гі театр өне рі нің тым 
сә би лі гі не қа ра мас тан, «Бір жан мен Са ра» спек так лі кө кей ге 
қо ным ды лы ғы, сах на лық әде мі көр кем де луі мен орын да луы 
жа ғы нан та ма ша ой нал ға ны осы үзін ді ден кө рі ніп тұр. 
Ай тыс ты сах на ға қой ған ре жис сер әрі Бір жан ның рө лін орын-
да ған ак тер – се ми на рия ның оқу шы сы Ж.Ай мауытов. Оның 
әрі ән ші, әрі дом бы ра шы, әрі та ма ша ак тер лік қа бі ле ті бар 
бе сас пап өнер паз екен ді гі де «Ай қап та» жо ға ры ба ға лан ған. 
Жа сы нан зе рек, оқу мен бі лім ге, өнер ге құш тар Жү сіп бек тің 
еуро па лық үл гі де спек такль қоюды қол ға алып әрі со ның 
ре жис се рі бо луы қа зақ то пы ра ғын да бұ рын-сон ды бол ма ған 
сах на лық өнер дің тууы на ерек ше ық пал жа са ған.

(Б.Құн дақ бай ұлы)АР
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03. mp3

Аста на да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Ұлт тық музейі ашыл ды

2014 жыл дың 2 шіл де сін де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Ұлт тық музейінің рес ми ашы лу сал та на ты өт ті. Ор та лық 
Азия да ба ла ма сы жоқ бі ре гей жо ба ның сал та нат ты ашы-
луы  на Мем ле кет бас шы сы Н.Ә.На зар ба ев қа тыс ты. Кө ле мі 
74 мың шар шы метр ден аса тын Ұлт тық музейге Қа зақ стан ның 
ер те ға сыр дан бү гін гі күн ге дей ін гі ар хе оло гия лық, эт но  гра  -
фия лық жә ді гер ле рі мен мә де ни ес ке рт кіш те рі жи нақ тал ған. 
Ұлт тық музейдің экс по зи ция лық ке шен де рін де «Аста на», 
«Тәу ел сіз Қа зақ стан», «Ежел гі жә не ор та ға сыр та ри хы», 
«Эт ног ра фия», «Та рих», «За ма науи» деп ата ла тын өнер зал-
да ры бар. Музей ха лы қа ра лық стан дарт тар ға сай жаб дық-
тар мен жа рақ тан ды рыл ған. Экс по зи ция лар үшін за ма науи 
көр ме тех но ло гия ла ры: бі ре гей иіл гіш эк ран, ме диаеден, 
қа зір гі аста на ның сер пін ді ма ке ті, го лог рам ма лар, диод ты 
жа ры ғы бар LED-тех ни ка, сен сор лы дүң гір шек тер, муль ти-
ме дия лық жол се рік жә не т.б. қол да ны ла ды.

Ел ба сы өз сө зін де: «Қа зақ стан – ежел гі ата-қо ны сы на ту 
тік кен жас мем ле кет. Қа зақ стан ның бү гін гі же тіс тік те рін 
жа һан ға жар қы ра та тү су – біз дің ор тақ па ры зы мыз. Қа зақ тың 
та ри хы – бі рі гу мен тұ та ста ну та ри хы. Бү гін жай ға на музей 
ашы лып отыр ған жоқ, сан мыңжыл дық ше жі ре жа зы ла тын 
Қа зақ стан та ри хы ның жа ңа бе ті ашы лып отыр. Музей Қа зақ-
стан ның өт ке ні мен бү гі ні нен сыр шер те тін жә ді гер лер мен 
то лы ға тын бо ла ды», – де ді.

(e-history.kz )

04. mp3

Мақ са тым – қа зақ әнін Еуро па ға та ны ту
Опе ра се кіл ді клас си ка лық өнер дің шы ңы на шы ғу ән ші 

атау лы ның қо лы нан ке ле бер мей ді. Ал Май ра Мұ ха мед қы-
зы ның маң дай ына Па риж дің «Гранд Опе ра» теат рын да өнер 
көр се ту ба қы ты бұй ыр ған екен. Олай дей ті ні міз, қа зақ тың 
опе ра ән ші ле рі нің еш қай сы сы мұн дай дә ре же ге қол жет кі зе 
ал ма ған еді. Со нау 1925 жы лы Па риж де өт кен Дү ниежү-
зі лік көр ме де эт ног ра фия лық кон церт те ән шыр қа ған Әмі ре АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



225

Қа шауба ев са лып кет кен жол мен та лай қа зақ ән ші сі фран-
цуз дар ды таң дай қақ ты рып, өне рін та ма ша лат қа ны анық. 
Алай да «Гранд Опе ра» си яқ ты ірі театр мен ар найы ке лі сім-
шарт қа оты рып, бір не ше жыл бойы өнер көр сет кен қа зақ 
ән ші сі бол ған емес.

Ал ма ты да де ма лыс та жүр ген Май ра Мұ ха мед қы зы мен 
кез де су дің сә ті түс кен еді. Біз ән ші ге: «Гранд Опе ра» теат-
рын да өнер көр се ту ге қа лай қо лы ңыз жет ті?» – де ген сау ал 
қой дық.

– Қа зақ стан ның мә де ни күн де рі, үл кен-кі ші лі сал та нат  ты 
жи ын дар шет мем ле кет тер де жиі-жиі өтіп тұр ды. Сон дай 
жи ын дар мен ал ғаш қы жо лым түс кен мем ле ке тім – Фран ция 
еді. Фран ция кө рер мен де рі ме ні жы лы қа был да ды. Альбо-
мым ды, ком пакт-дис кім ді бе руім ді өтін ген кө рер мен дер көп 
бол ды. Со дан мен ком пакт-дис к шы ға ру ды мақ сат ет тім. 
Фран ция ның бір ком па ния сы ның де меу ші лі гі мен ал ғаш қы 
дис кім шық ты. Оның тұ сау ке се рі де Па риж де гі біз дің ел ші-
лік те бол ды. Сол диск «Гранд Опе ра» теат ры ның ди рек то ры 
мсье Гал дың қо лы на ти ген екен.

2002 жы лы ма ған біз дің Сырт қы іс тер ми ни ст рлі гі нен 
ха бар ла сып, «Гранд Опе ра» теат ры ның ша қы рып жат қа нын 
айт ты. Сөйт іп, Фран ция ға ұшып ба рып, осы театр да ал ғаш қы 
кон цер тім ді қой дым. «Тра ви ата» жә не «Ро мео мен Джу-
льет та» опе ра ла ры нан ария лар орын да дым. Осы кон церт тен 
кей ін театр дың ди рек то ры ар найы жо лы ғып, «Гранд Опе-
ра да» екі мау сым да өнер көр се туім ді сұ ра ды. Осылай Фран-
 ция сах на сы на жол тарт тым, – дей ді Май ра Мұ ха мед қы зы.

(azattyq.org)

05. mp3

Би ші, пе да гог, ба лет мейс тер Бо лат Аюха нов
Бо лат Ға зи зұлы Аюха нов 1938 жы лы 13 қыр күй ек те 

Се мей қа ла сын да дү ние ге кел ген. Ал ма ты хо ре ог ра фия лық 
учи ли ще сін А.Се лез нев тің кла сы бой ын ша, Санкт-Пе тер-
бург те гі А.Ва га но ва атын да ғы би ака де мия сын, ГИ ТИС-тің 
ба лет мейс тер лік бө лі мін та мам да ған.

1957–1959 жыл да ры Қа зақ опе ра жә не ба лет теат-
ры ның би ші сі бол ған. 1967 жы лы «Ал ма ты ның жас ба ле ті» 
ан самб лін құр ған. Сол жыл дан бас тап осы ан са мб ль де би лер АР
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мен хо ре ог ра фия лық ми ни атю ра лар ды, «Ақ қу», «Ай тыс», 
«Аң шы лар биі», «Жай дар ман» ком по зи ция ла рын, бір жә не 
екі ак ті лі ба лет тер ді, атап айт сақ, М.Ра вель дің «Бо ле ро сын», 
В.Бул га ро вс кий дің «Қа зақ су ве ни рін», А.Иса ко ва ның «Гам-
ле тін», Т.Қа жы ға лиев тің «Ке ру енін», Н.За ки ров тің «Мәң-
гүр тін» сах на ға қой ды. Сон дай-ақ Е.Бру си ло вс кий дің «Қыз 
Жі бек», Д.Шос та ко вич тің 4-сим фо ния сы бой ын ша «Қыл мыс 
пен жа за», П.Чай ковс кий мен М.Плет нев тің «Ев ге ний Оне-
гин», Ф.Шо пен нің «Шо пе ни ана», «Па хи та» тә різ ді жұ мыс-
та ры қа зақ ба ле ті нің ға на емес, дү ниежү зі лік ба лет та ри хы на 
ен ген жа ңа лық тар бол ды. 1997–1998 жыл да ры А.Ме ло ди-
Кузь мин нің му зы ка сы на «Әлі ымырт емес», фран цуз ком по-
зи тор ла ры ның әуен де рі не «Эдит Пиаф – Фран ция ның ру хы», 
А.Бес ті ба ев тың «Азия дау ысы» ба лет те рін жұрт шы лық на за-
ры на ұсын ды.

Бо лат Аюха нов – театр дың көр кем дік же тек ші сі, өнер-
та ну про фес со ры, Қа зақ стан ның ха лық ар ти сі, Мем ле кет тік 
сый лық тың лау реаты, Рес пуб ли ка ның тәу ел сіз ме це нат тар 
клу бы ның «Пла ти на лы Тар лан» сый лы ғы ның лау реаты, 
Стам бул да өт кен Ха лы қа ра лық «Фом гед» би фес ти ва лі нің 
ар найы жүл де сі нің ие сі, Ха лы қа ра лық Сок рат ме да лі нің ие сі, 
Ха лы қа ра лық Ақ па рат тан ды ру ака де мия сы ның ака де ми гі.

(alashainasy.kz)

06. mp3

Же ті ата сын біл ме ген – же те сіз
ХV ға сыр да Қа зақ хан ды ғы ор нап, оны Ке рей мен 

Жә ні бек хан дар бас қар ға ны бел гі лі. Бір де Жә ні бек хан ның 
ақыл шы сы, ке ңес ші сі Жи рен ше ше шен қат ты ау ырып, тө сек 
тар тып жа тып қа лып ты. Жа қын жер де гі та лай бел гі лі ем ші, 
бақ сы лар ды ша қыр тып қа рат са да, еш ем қон бап ты. Со ңын да 
атақ ты Өте бой дақ де ген ем ші ба рын бі ліп, со ны ша қы ра ды. 
Өте бой дақ тың емі нен кей ін Жи рен ше жа зы лып, дер ті нен 
айы ғып ты. Жә ні бек хан ем ші ге ри за бо лып, бір не ше сұ рақ 
қой ып ты. Көп сұ рақ та ры на қо ным ды жау ап тар алып, соң ғы 
сұ ра ғын қой ып ты:

– Қан дай ау ру ды ем деу қи ын?
– Тұ қым қуа лай тын ау ру ды ем деу қи ын.
– Ал оның ал дын алу ға бо ла ма?АР
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– Бо ла ды. Же ті ата ға дей ін ту ыс адам дар қыз алыс пау 
ке рек. Же ті – қа зақ үшін қа си ет ті сан, – де ген екен.

Өте бой дақ ем ші нің айт қа нын Жә ні бек хан жа ды на то  қып, 
ха лық қа же ті ата ға дей ін үй ле ну ге тый ым са лып ты. «Кім-
де-кім же ті ата ға тол май үй лен се, өлім жа за сы на ке сіл сін» 
де ген жар лық шы ғып ты. Со дан бер гі қа зақ хан да ры да осы 
жар лық ты бұл жыт пай орын дап оты рып ты. «Же ті ата сын 
біл ме ген – же те сіз» де ген со дан қал ған. Қа зақ тар да өза ра 
құ дан да ла су тек се гі зін ші ұр пақ – туа жат тан бас та ла ды. 

Ше жі ре ле рі міз ді бі ле жү рейік!
(akikat.kazgazeta.kz)

07. mp3

Салт-дәс түр ді бі лу – Отан ды та ну
«Мен өзім нің ұрыс та ғы тә жі ри бем нен жау ын гер лік қа си-

ет ті тәр би леу де ұлт тық дәс түр дің ма ңы зы зор еке ні не кө зім 
жет ті», – деп жа за ды Бауыр жан Мо мы шұлы. Бұ дан отан-
шыл дық, ер лік, мәрт тік, жо ма рт тық, адам гер ші лік қа си ет-
тер дің бә рі салт-дәс түр ар қы лы да ри ты нын тү сі ну ге бо ла ды. 
Салт-дәс түр адам ды адас тыр мас ту ра жол мен жү ру ге, жөн-
жо сық ты бі ліп, үй ре ну ге жә не өмір де қол да ну ға үгіт тей тін 
мыз ғы мас заң іс пет ті де сек те бо ла ды.

Жет піс жыл бойы же те сіз әрі қан құйлы тәр тіп тің қыр сы-
ғы нан ұлт дәс тү рі нің ере же сі бұ зыл ды. Бі реу ле рі ұмы тыл ды, 
кей бі реу ле рі не тый ым са лын ды. Салт-дәс түр мен әдет-ғұ-
рып  сыз ел әдеп сіз дік пен бе ре кет сіз дік ке са лы нуы мүм кін. 
«Ел бо  ла   мын де сең, бе сі гің ді тү зе», – деп ұлы Мұх тар Әуе зов 
айт қан дай, ең ал ды мен, Отан ға де ген сүй іс пен ші лік ті салт-
дәс  түр ді тү  зеу ден бас тау ке рек. Салт-дәс тү рін біл ген адам 
та  ри хын та ни ды, ал та ри хын бі лу – Отан ды та ну.

(bilim-all.kz)

08. mp3

Дұ рыс сөй лейік
Жиі қол да ны ла тын жә не та лас ту ды рып жүр ген сөз-

дер  –«ту ған күн», я бол ма са «ту ыл ған күн». «Ту ған күн» сө зі 
біз дің нор ма мыз ға еніп, ма ғы на сы дү ние ге кел ген күн де ген-
  ді біл ді ре тін сөз ре тін де бая ғы да бе кіп кет кен. Ен ді осы ны АР
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апа рып жүйеге са лып, «ло ги ка бой ын ша «ту ыл ған күн» бо лу 
ке рек» деп жүр ген дер бар. Тіл де ті рі ағ за си яқ ты. Сон дық тан 
«ту ған күн» де ген нор ма ны біл ген аб зал. «Ту ыл ған күн» – 
жа сан ды қол да ныс.

Ал «қа ра ма-қар сы» жә не «қа ра ма-қай шы» де ген сөз-
дер дің қай сы сы дұ рыс? Бұл жер де «қа ра ма-қар сы» де ген қол-
да ныс дұ рыс. Өйт ке ні бұл – бұ рын нан қа лып тас қан, бе дел ді 
ав тор лар дың қол да ны сын да ғы сөз. «Қа ра ма-қай шы» де ген 
кей ін гі кез де жиі қол да ны лып жа тыр. «Қа ра ма» де ген нің 
өзі қар сы лық де ген ді біл ді ре ді, ал «қай шы» де ген қар сы-
лық тың ең күш ті фор ма сы ғой. Сон дық тан бұн дай үс те ме-
леу дің қа же ті аз. «Қа ра ма-қар сы» сө зі – бір-бі рі не сәй кес 
кел мей тін, бір-бі рі не мүл дем қар сы дү ние де ген ді біл ді ре ді. 
Ал «қай шы» сө зін же ке қол дан са ңыз да бо ла ды. Бұл – «қа ра-
ма-қар сы ның» ма ғы на сын бе ре тін си но ним. Қай шы пі кір, 
қа ра ма-қар сы пі кір – еке уі де бір қар сы пі кір ге қа тыс ты 
қол да ны ла тын си но ним сөз дер. Сон дық тан «қа ра ма-қар сы» 
де ген сөз дұ рыс.

«Ақ тық де мі шық ты», «ақ тық сө зін айт ты» дей ді. Осы ны 
апа рып, жал ға сы бар дү ние лер ге қол да ну ға бол май ды. Жур-
на лис тер дің «бү гін фут бол ко ман да сы ның ақ тық сай ысы 
бо лып жа тыр» де ге ні дұ рыс емес.

Күн де лік ті өмір де «рет» деп ай тып жа та мыз. Бір рет, екі 
рет, үш рет, я бол ма са бір рез, екі рез, үш рез. Қа лай айт қан 
дұ рыс? «Рез» де ген қол да ныс – диа лек ті лік қол да ныс. Әде би 
тіл де бе кі тіл ген «рет» де ген қа зақ тың сө зі бар. Осы ны қол-
дан ған жөн.

(kitap.kz)

09. mp3

Кө лең ке де қал ма!
Ба лам, ар ман сыз адам қа нат сыз құс пен тең. Ар ман де ген – 

сен шы ғар би ік тің шы ңы, сен асар асу дың биігі. Оған ал ды ңа 
нақ ты мақ сат тар қою ар қы лы же те сің. Қа тып қал ған мақ сат 
бол май ды, ол уа қыт та ла бы на бай ла ныс ты өз ге ріп оты ра ды. 
Адам өмір ге кел ген соң жақ сы өмір сүр гі сі ке ле ді. Жақ сы 
өмір де ген сен үшін не нәр се? Жақ сы үйің, жақ сы кө лі гің, көп 
ақ шаң бол ға ны ға на ма? Оған же ту тым қи ын емес. Ме нің ше, АР
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жақ сы өмір – жақ сы ісің мен, әре ке тің мен ар ты ңа із қал ды ру. 
Ол – се нің ел ге, қо ғам ға, адам дар ға жа са ған жақ сы лы ғың ның 
шуа ғы, нұ ры. Ба лам, он дай абы рой ға же ту – адам ба ла сы 
үшін, шын мә нін де, ба қыт.

Сен дер дің за ман да рың күр де лі де қи ын бо лып тұр. Ба лам, 
адам ақыл ды бол са, ал ғыр ой лы бо ла ды. Тез ой лай тын адам 
тез ше шім қа был дай ды. Ше шім қа был да май, кө лең ке сі нен 
қо рық қан адам кө лең ке де қа ла ды. Кө лең ке де гі адам ның ел 
тұр мақ, от ба сы на да шуа ғы түс пей ді. Со ны біл.

Ба лам, жал қау, ерін шек бол ма. Шал қа сы нан тү сіп жат-
қан адам ның ау зы на Ал ла су та мыз бай ды.

Ер аза мат қы ран ға ұқ сас бо ла ды, қы ран дар би ік те сам ғап, 
би ік тер ге ға на қо на ды.

(Г.Сай ын қы зы)

10. mp3

Әке мен ба ла
Бір адам он жа сар ба ла сын ер тіп, егін нен жаяу қай тып 

ке ле жат са, жол да қал ған ат тың ес кі та ға сын кө ріп, ба ла сы на 
айт ты:

– Анау та ға ны, ба лам, ала жүр, – деп.
Ба ла әке сі не:
– Сы нып қал ған ес кі та ға ны алып не қы лай ын, – де ді.
Әке сі үн де ме ді, та ға ны өзі иі ліп ал ды да, жү ре бер ді.
Қа ла ның ше тін де те мір ші ұс та лар бар екен, со ған жет кен 

соң, әке сі қай ыры лып, ма на ғы та ға ны со лар ға үш ти ын ға  
сат ты.

Одан бі раз жер өт кен соң, шие са тып отыр ған дар дан ол үш 
ти ын ға бір та лай шие са тып ал ды. Со ны мен, шие ні ора ма лы на 
түй іп, ше ті нен өзі бір-бір леп алып жеп, ба ла сы на қа ра май, 
аяң дап жү ре бер ді. Бі раз жер өт кен соң, әке сі нің қо лы нан бір 
шие жер ге тү се ді. Ар тын да ке ле жат қан ба ла тым-ақ қы зы ғып 
ке ле ді екен, жер ге түс кен шие ні он шақ ты рет иі ліп, жер ден 
алып же ді. Ең со ңын да әке сі тоқ тап тұ рып, ба ла сы на шие ні 
ора мал мен бе ріп тұ рып айт ты:

– Көр дің бе, ма на та ға ны жа ман сы нып, жер ден бір ға на 
иі ліп, кө те ріп алу ға ерін дің. Ен ді сол та ға ға са тып ал ған 
шие нің жер ге түс ке нін ала мын деп, бір ең кеюдің ор ны на он АР
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ең кей дің. Мұ нан бы лай есің де бол сын: аз жұ мыс ты қи ын-
сын саң, көп жұ мыс қа тап бо ла сың, аз ға қа на ғат ете біл ме сең, 
көп тен құр қа ла сың, – де ді.

(Ы.Ал тын са рин)

11. mp3

Кі тап оқу мә де ние тін ба ла кез ден  
қа лып тас ты рай ық

Кі тап оқу мә де ние ті, жал пы, кі тап оқу – ба ла кез ден 
қа лып та са тын қа си ет. Ба ла ны кі тап қа бау лып, күн де лік ті 
төрт-бес бет оқу ды әдет ке ай нал дыр ған жөн. Бұл, ең ал ды мен, 
оның ата-ана сы мен мұ ға лі мі не ті ке лей бай ла ныс ты. Мек теп 
қа быр ға сы нан-ақ ба ла ның «оқыр ман» боп қа лып та суы на 
ық пал ете міз.

Кі тап ісін да мы ту ға үлес қо сып жүр ген ға лым дар дың кө-
ме гі мен түр лі жо ба лар да іс ке асы ры ла ды. Ре сей мек теп те-
рін де «Чи тающая ма ма – чи тающая на ция» ат ты іс-ша ра ны 
ұй ым дас ты ру қол ға алын ған. Ба ла лар, оның ішін де қыз ба ла 
ана сын үл гі етіп өсе ді. Де мек, ана ба ла ға ті ке лей әсер ете ді. 
Ана сы ның кі тап па рақ тап отыр ға нын көр ген ба ла оған елік-
тей ді. Кей ін ба ла ның өзі қы зы ға бас тай ды. Кі тап оқи тын ха-
лық ты көр се ңіз, ең әу елі, сол ел дің ана сы кі тап оқи ды деп тү-
сін ген жөн.

Ұлы Русь ті би ле ген Иван Гроз ный грек елі ара сын да ғы бей-
біт ші лік ті сақ тап қа лу үшін амал сыз дан сол ел дің қы зы на үй-
лен бек ші бо ла ды. Қыз ды төр кі ні екі ар ба жүк пен ат тан ды ра-
ды. Сөйт се, қыз дың әке-ше ше сі екі ар ба ның бар лы ғы на кі тап-
тар тие ген. Грек тен ал ған әй елі нің ар қа сын да Гроз ный кі тап-
ха на сал ды рып, оны ке лер ұр пақ қа сақ та ған. Бү гін де пат ша-
ның игі ісі нің ар қа сын да Ре сей Ұлт тық кі тап ха на сы   ның қо ры 
25 млн-ға же тіп, әлем де гі үл кен кі тап ха на  лар қа та ры на ен ді.

Бү гін де «ең көп оқи тын» ел дер қа та рын да Еуро па ел де рі 
көш бас тап тұр. Еуро па мен Аме ри ка да оқыр ман дар дың жет-
піс пай ызы әй ел дер қау ымы екен.

(А.Әлім бе то ва)
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12. mp3

Ең ал ғаш қы уни вер си тет
Әлем де гі ал ғаш қы уни вер си тет – 1088 жы лы құ рыл ған 

Бо лонья уни вер си те ті. Ол «Уни вер си тет ана сы» деп ата ла ды. 
Ита лия ның Бо лонья қа ла сын да ор на лас қан бұл оқу ор ны – 
Еуро па да ғы ең та ны мал, әлем де гі ең кө не уни вер си тет. Ор та 
ға сыр да мұн да көп те ген атақ ты ға лым дар жұ мыс іс те ген. 
Сол кез де Еуро па да ғы ака де мия лық бі лім бе ре тін ма ңыз ды 
ор та лық ме ке ме бо лып есеп тел ген.

Бү гін гі күн де Ита лия да ғы ең ірі уни вер си тет те 100 мың-
нан ас там сту дент бі лім ала ды.

(massaget.kz)

13. mp3

Элект рон ды бе сік
Қа зақ та бе сік ке бө леу дәс тү рі ер те ден ке ле жа тыр. Жа ңа 

ту ған нә рес те бе сік те жы лы әрі та за жа та ды. Шы бын-шір кей, 
ма са да ма за ла май ды. Мұ ны мен қа тар ат тың жа лы, түйе нің 
қо мын да жү ре тін хал қы мыз үшін бе сік пен кө шіп жү ру өте 
ың ғай лы бол ған. Бе сік ке бө лен ген ба ла ның мі не зі де ерек ше 
жай дар ы, сөз ге тоқ тай тын, са быр лы ке ле ді.

«За ма ны на қа рай ада мы» де мек ші, өнер тап қыш тар дың 
да ең бе гі жа ңа за ман тех ни ка сы мен үй ле су де. Л.Гу ми лев 
атын да ғы Еура зия ұлт тық уни вер си те ті нің ма гис  т ран ты 
Се рік бол Шай мар дан элект рон ды бе сік ой лап тап ты. 
Се рік бол осын дай қа за қы на қыш та ғы ою-өр нек тер мен 
бе зен ді ріл ген бе сік жа сау ды көп тен бе рі ой лап жүр ген 
екен. Ол ой ын жыл дам жү зе ге асы руы на АҚШ-та ғы қан-
дас тар дың тап сы ры сы се беп бо лып ты. Олар ше тел дік-
тер ге мы нау қа зақ тың бе сі гі деп көр се ту ге әб ден лай ық 
бо ла тын дай етіп жа сау ын өтін ген екен. Сон дай-ақ бе сік ке 
қа зақ стан дық эст ра да жұл дыз да ры орын дай тын бе сік жыр-
ла ры жа зыл ған қон дыр ғы қой ыл ған.

(www.inform.kz)
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14. mp3

«Зо луш ка комп лек сі»
Сая жай са тып алу үшін жи ыр ма жыл бойы ақ ша жи на ған 

бір әй ел ді бі ле тін мін. Екі қы зы бар бо ла тын. Қыз да ры ке дей-
лік ті кө ріп өс кен. Бір де үл кен қы зы ті зе сі шы ғып кет кен ес кі 
шал ба ры мен кө ше ге шы ғу ға ұя ла ты нын айт қан бо ла тын. Өзі 
өс ті, өзі мен бір ге шал ба ры өс пе ді. Ба ла ғы сан ти ме тр леп қыс-
қа ра бер ді. Мүм кін, орыс тың «Ке дей өзін-өзі ақ тау ға дай ын 
тұ ра ды» де ген сө зі осы дан шық қан шы ғар.

Мем ле кет тің жақ сы ақ ша та бу ға жағ дай жа са май жат-
қа нын айт пай-ақ қояйық. Мем ле кет тік жүйеге емес, бас та ғы 
ші рік ой ға қар сы мын. Аз ға на ақ ша ға ке дей ге ұқ сап та, бай ға 
ұқ сап та ки іну ге бо ла ды. Ана сы өліп-ті рі ліп сая жай са тып 
ал ған да, қыз да ры оған еш бір қу ан ба ды. Ке рі сін ше, өз де рі нің 
жар қы рап жүр ме ген де рін, ана сы ның жақ сы өмір сү ру ді 
үй рет пе ге нін бе ті не ба са тын бол ды.

Қыз дар да «Зо луш ка комп лек сі» пай да бол ды. Олар ес -
кір ген орын дық ты, сын ған ыдыс-аяқ ты, сө гіл ген ора мал ды, 
же ті жыл бұ рын ғы паль то ны кө ріп өс кен дік тен, өз де рі не 
ақ ша жа ра ту дан қор қа тын бол ды. Олар әл де не са тып ал ған 
сай ын, кө ңіл күй ле рін тү сі ре тін. Тіп ті өз де рін жа ңа ки ім ге 
лай ық емес тей кө ре тін. Бұл «ге не ти ка лық ке дей лік» деп ата -
ла ды. Ке дей лік олар дың са на сы на, қа ны мен сүйе гі не сі ңіп 
қал  ған.

Есі ңіз де бол сын, өзі ңіз ге ақ ша қи мау cіз ді ке дей ете ді.
(Н.Грэйс)

15. mp3

Сәулет өнері дегеніміз не? 
Ар хи тек ту ра, сәу лет өне рі – құ ры лыс ты жо ба лау, са лу, 

оған көр кем дік бей не бе ру өне рі. Ар хи тек ту ра ла тын ша 
archіtectura, ал грек ше аrchіtekton, яғ ни «құ ры лыс шы» 
де ген ма ғы на ны біл ді ре ді. Ар хи тек ту ра ту ын ды ла ры адам-
 ның күн бе-күн гі тір ші лік ор та сын қа лып тас ты ра ды. Олар – 
әр түр лі қа жет ті лік тер ді ат қа ру ға ар нал ған жә не адам ның 
эс те ти ка лық тал ға мы на жау ап бе ре ала тын дай бо лып са -
лын ған тұр ғын үй лер, қо ғам дық ғи ма рат тар, өнер кә сіп тік 
ке  шен дер. АР
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Сәу лет өне рі – тех ни ка ның, ғы лым ның жә не өнер дің 
то  ғыс қан же рі. Адам зат ба ла сы кө не за ман нан бас тап құ ры-
лыс  пен ай на лыс қан. Адам дар нео лит ке зін де үй ді ағаш тан, 
қа мыс тан, тал дан жә не бал шық тан сал ды. Су ай ды нын да, 
қа ғыл ған қа зық тың үс ті не тұр ғы зыл ған үй лер де бол ған. Біз-
дің за ма ны мыз дан бұ рын ғы  ІІ мың жыл дық тың ор та сын да 
ірі тас тар дан қа лан ған мо ну ме нт ті құ ры лыс тар: кром лех тер, 
мен гир лер мен доль мен дер пай да бол ды. Мен гир лер ті гі нен 
қой ыл ған би ік тас тар тіз бе гі нен тұ ра ды. Доль мен – қа тар 
қой ыл ған екі тас тың үс ті үшін ші тас пен жа бы лып, бі рі не-бі рі 
жал ға сып ке ле тін дә ліз іс пет тес.

Сәу лет өне рі нің да му ына зор үлес қос қан ел дің бі рі – 
Гре кия. Грек сәу лет ші ле рі нің дү ниежү зі лік ар хи тек ту -
ра  ға қос қан бір жа ңа лы ғы – ар хи тек ту ра лық ор дер лер 
жүй есі. Ор дер лік жүйе бір не ше құ рам дас бө лік тен тұ ра ды 
жә не өза ра ор на ла су тәр ті бі бар. Ең бас ты бел гі сі – ба ға  на, 
олар дың ұшар ба сы ка пи тель деп ата ла ды. Ба ға на лар ан та-
бле ме нт ті (ар қа лық ты) кө те ріп тұ ра ды. Ор дер лік жүйе нің  
үш не гіз гі тү рі бол ған: до ри, ио ни ка жә не ко ринф ор дер ле рі.

(Орысша-қазақша түсіндірме сөздіктен)

16. mp3

Әлем дік өр ке ни ет тің өзе гі
Бү гін де елі міз де Ел ба сы мыз дың «Бо ла шақ қа бағ дар: 

ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма лық ма қа ла сын да ай тыл ған 
ла тын әліп биіне кө шу мә се ле сі қы зу тал қы ла ну да. Со ған бай-
ла ныс ты көп те ген пі кір лер мен түр лі ұсы ныс тар да ай ты лып 
жа тыр. Кө ңіл қу ан тар лы ғы сол – қо ғам да қа зақ әліп биі нің 
жаң ғыр ты лып, әлем дік өр ке ни ет ке қа рай жа са ған ұм ты-
лы сын қол дау шы лар өте көп. Әсі ре се жас тар ла тын қа ріп те рін 
за ма на кө ші нен қал мау дың бір жо лы ре тін де ба тыл атап отыр.

Жап пай ел дің тал қы сы на түс кен жа ңа бас та ма ға «Нұр 
Отан» пар тия сы ның Ор та лық ап па ра ты нан бас тап, бар лық 
об лыс тық, ау дан дық фи ли ал да ры да ай рық ша мән бе ріп, осы 
ба ғыт та түр лі жұ мыс тар жүр гі зу де. Атап айт қан да, нұ ротан-
дық тар оқу орын да ры на ар найы ба рып, сту де нт тер мен, түр лі 
ме ке ме қыз мет кер ле рі мен, жер гі лік ті тұр ғын дар мен кез-
де сіп, ру ха ни жаң ғы ру дың бе рік ір ге та сы бол ған ла тын ал фа-
ви ті не кө шу бас та ма сын ке ңі нен на си хат тау да.АР
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Не гі зі, ха лық тың ба сым бө лі гі ла тын әліп биіне кө шу ді 
қол дап отыр ға ны, жа ңа бас та ма ны ерек ше ықы лас пен қа был-
да ға ны бел гі лі бо лып отыр.

(«Айқын» газетінен)

17. mp3

Ше шен дік сөз дер дің та би ға ты мен қо ғам дық мә ні
Ше шен дік – адам зат тың өзі мен бір ге жа са сып ке ле жат -

қан кө не өнер тү рі. Оның та ри хы біз дің за ма ны мыз ға дей ін гі  
V–ІV ға сыр лар дан Ежел гі Грек мем ле ке ті нен бас тау ала-
ды. Ер те дәу ір адам да ры ше шен дік ті «өнер па ди ша сы» деп 
жо ға ры ба ға лап, ше шен ді ел ба сы на қау іп төн ген де жау ға 
қар сы қол бас тай тын қол бас шы мен қа тар қой ған.

Ше шен дік – қа зақ хал қы үшін де ұлт тық мә де ни ет тің 
құн ды са ла сы. Қа зақ ше шен ді гі нің та ри хы те рең нен та мыр 
тар тып, кө не за ман дар ға апа ра ды.  Ба ба ла ры мыз қа шан нан 
«сөз қа ді рі – өз қа ді рім» деп ұғы нып, «өнер ал ды – қы зыл 
тіл» екен ді гін мой ын да ған. Қа зақ та ежел гі Гре кия да ғы дай 
ше шен дер тәр бие лей тін ар нау лы мек теп тер бол ма ға ны мен, сөз 
қа ді рін бі ле тін ту ма да рын дар ел ішін де гі ай тыс- дау ға тү сіп, 
өне ге мек те бі нен өт кен. Жер, же сір, құн дау ын, ру мен ру ара-
сын да ғы дау-жан жал дар дың ше ші мін екі ау ыз сөз бен ай та тын 
от тіл ді, орақ ау ыз ды би ле рін ха лық хан нан кем ба ға ла ма ған. 
Ті лі ал дас пан ның жү зін дей өт кір, ойы те ңіз дей те рең, қор ға-
сын дай ау ыр, қы сыл ған да жол көр се те тін, адас қан ды жол ға, 
тен тек ті тез ге са ла тын ше шен дер дің қа зақ үшін қа ді рі ерек ше.

Ше шен дік өнер қо ғам ның өзек ті мә се ле ле рі не бай ла-
ныс ты ту ып, да мы ған. Дау лы мә се ле лер дуалы ау ыз би лер 
мен қа зы ның ал ды на жү гі ну ар қы лы ше шіл ген. Бұл ше шен-
 дік өнер дің өріс теуі не мүм кін дік ту ғыз ған.

Ше шен ге, ең ал ды мен, ту ма та лант, ой ға жүй рік тік, заң 
ісі мен ел дің әдет-ғұр пы на же тік тік, ту ра шыл дық си яқ ты 
қа си ет тер ке рек. Қа зақ та дау түйі нін екі ау ыз сөз бен шеш кен 
Май қы, Жи рен ше, Әйте ке , Тө ле , Қа зы бек, Бөл ті рік, Ба ла би, 
Ма лай са ры т.б. би-ше шен дер дің есім де рі аңыз ға ай нал ған. 
Ел бү тін ді гін ой лай тын, арт та ғы ға үл гі бо лар лық ата лы сөз 
қал ды ра тын   ше шен нің қау ым ал дын да ғы бе де лі зор, қа дір-
қа сие ті шек сіз бол ған.
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 Глос са рий

Құн ды лық – бір зат тың ма ңыз ды лы ғы, пай да лы лы ғы, зат 
не құ бы лыс тың қа сие ті.

Импрессионизм – сурет өнеріндегі ең ірі ағым. XIX ға -
сырдың соңы мен  XX ғасыр дың басында Францияда пайда 
бо лып, содан соң бүкіл әлемге та ра  ған. Импрессионис тер 
туындыларын ба рын ша шын дық қа жақын етіп бейне леу ге 
ты рысқан.

Клише  – мәнмәтін мен белгілі бір қолданыстарда жыл    -
дам айтылатын қалыпты (шаблон) фразалар, тілдік қолда -
 ныс, тілдік штамп. Мысалы: менің ойымша, осы мәселе 
төңірегінде ойлана келе, өз пі   кі рім нің дұрыстығына көз 
жеткізу үшін, ақын (жазушы) осы  лай баян дайды, осы ой 
шығармасында былай көрініс тапқан, шығар  ма кейіпкерін 
еске алсақ, қорыта келе, осындай қо ры  тынды шы ға -
руға болады, жоғарыда айтылған пікірлерді жи  нақ  тай 
келе, келтірілген дәлелдер бізді осы ойға жете лей  ді, осы 
тақырыпты талқылауды қорытатын бол сақ т.б.

Партер (франц. parterre – «жер») – көрермен отыратын 
залдың төменгі қабаты.

Балетмейстер – биді, хореографиялық қойылымдарды 
сах наға қоюшы балет жетекшісі. 

Реформатор –  реформаны, яғни белгілі бір саладағы 
жа ңаруды, өзгерістерді жүзеге асырушы адам.

Конвент – Франциядағы заң шығаратын ұйым.
Консенсус (лат. consensus — «келісім», «бірауыздылық», 

«ын тымақтылық») – келіссөздер барысында қандай да бір 
мәселе бойынша дауыс берусіз ортақ шешімге келу. 

Ин но ва ция – қа зір гі ой лау үл гі сі мен дәс түр лі та ным ерек-
ше лі гі не ұқ са май тын жа ңа ой лау жүй есін та бу, тың нәр се ні 
бай қау, жа ңа зат, жа ңа әдіс, жа ңа жол, жа ңа ор та жа ңа лы-
ғы мен өмір ді жа ңар ту.

Инвестиция – заманауи экономиканың ажырамас бөлі гі, 
пайда табу мақсатында капиталды белгілі бір іске салу. 

Сленг (ағылш. slang) – әде би тіл ге тән емес сөз дер.
Инфографика – ақпаратты, білімді графикалық тәсіл дер 

арқылы ұсыну. Қиын ақпаратты тез, оңай және анық жеткізу 
үшін мәтін мен графиканың (диаграмма, блок-сызба, кесте, 
карта) үйлестіріліп берілуі.  АР
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Ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық тех но ло гия оқу ба ры-
сын  да ком пью тер ді пай да ла ну ға, элект рон ды оқу лық тар ды, 
ин те рак тив ті құ рал дар ды қол да ну ға, ғаламторда жұ мыс 
іс теу ге, ком пью тер лік оқы ту бағ дар ла ма ла ры на не гіз де ле ді.

GPS (ағылш. Global Positioning System – «жа һан дық по зи-
ция лау жүй есі») – ара лық ты, уа қыт ты жә не ор на ла су нүк-
те сін анық тау ға ар нал ған на ви га ция ның жер се рік тік жү й е сі. 
Жүйе ні АҚШ Қор ға ныс ми ни ст рлі гі жа са ған.

Кон вер сия (ағылш. сonversion) – мә лі мет тер ді  өн деу дің 
бір әді сі нен екін ші сі не не ме се мә лі мет тер ді өн деу дің бір 
жү йе  сі нен екін ші сі не өту үде рісі.

Травертин (Ежелгі Италиядағы Тибур, қазіргі Тиволи 
қаласының атымен аталған) – көмірқышқылды қайнарлардан 
кальций карбонатының тұнуы нәтижесінде түзілген кеуекті 
тау жынысы. Травертинде көбінесе өсімдіктер мен әртүрлі 
органикалық қалдықтардың іздері байқалады.  

Менгир (men – «тас», hіr – «ұзын») – тігінен  орна тыл ған 
үл кен, өңделмеген тас түріндегі археологиялық ескерт кіш. 
Неолит және қола дәуірінің ескерткіштері қатарына жатады.

Дольмен (tol – «стол», men – «тас») – өлікті жер леу ге 
арнал ған құрылыс; бірнеше тонналық жақпар тастар тігінен 
қала нып, төбесі жалпақ тақта тастармен жабылған. Бұл – 
мега лит құрылыстардың бірі. 

Кромлех (crom – «шеңбер» және lech – «тас») – неолит 
және қола дәуірінің табыну құрылыстары. Археология ғылы-
мында ірі тастан жасалған табыт-қабірханалардың барша 
түрін белгілеуге қолданыла береді. 

Ин те рп ре та ция (ағылш. interpretation – «тү сін ді ру») – 
мә тін нің не ме се ұғым ның мә нін ашу, ұғын ды ру, тү сін дір ме 
жа сау, тү сі нік ті тіл ге ау да ру.

Ассимиляция (лат. assimilatio – «ұқсасу», «сіңу» т.б.) 
са ны аз, саяси-әлеуметтік ахуалы төмен халық тың өзі нен 
саны да, қуаты да көп халық тың құрамына біртін деп сі ңіп, 
жұ ты лып кету құбылысы. 

Трактат  (лат. tractatus — «талқыға салынатын») – бөлек 
бір мәселені баяндайтын, талқылайтын ғылыми шығарма.

Софистер – Грекияда б.з.д. V–IV ғасырларда  кең тараған 
философиялық ағымның өкілдері, ақылы түрде шешендікке 
үйрететін мұғалімдер. Алғашқыда «софист» термині 
«данышпан адам» деген мағынада жұмсалған.АР
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 Пай дала ныл ған әдеби ет тер

1. Қа зақ ті лі. Ор та бі лім бе ру маз мұ нын жа ңар ту ая сын да не гіз гі ор та 
бі лім бе ру дең гей інің 10–11-сы нып та ры на ар нал ған оқу бағ дар ла-
ма сы. – Аста на, 2016.

2. «Қа зақ стан». Ұлт тық эн цик ло пе дия. Бас ре дак тор Ә.Ны сан ба ев. – 
Ал ма ты: Қа зақ эн цик ло пе дия сы, 1998.

3. Қа зақ әде би ті лі нің сөз ді гі. – Ал ма ты, 2011.
4. Исаев С. Қа зақ ті лі. Оқу құ ра лы. – Ал ма ты: Өнер, 2007.
5. Жұртбай Т. Ел ардақтаған азамат /Ақиқат. – 1995. № 3. Б. 60–65.
6. Сәтбаева Ш. Әмбебап тұлға / Жалын. – 2009. № 6. Б. 12–18.
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Ал ма ты, 2013.
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центр, 2010.
9. Қызыл қырғын: 37-де опат болғандар. Құраст. Қасенов Қ., Төре ха-

 нов Ә. – Алматы: Қазақстан, 1994.
10. Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. – Ал ма ты: Аруна, 

2005.
11. Тұрысбек Р. Алаш мұратына адалдық / Ана тілі. 28 тамыз, 2014.
12. Тарихи тұлғалар. Танымдық-көпшілік басылым. Құраст. Тоғыс баев Б., 

Сужикова А. – Алматы: Алматыкітап, 2009.
13. Ер ме ко ва Т., Ода но ва С. Кес те лі грам ма ти ка. – Ал ма ты, 2015.
14. Отар бе ко ва Ж., Нұр жа но ва Б., Бай тым бе то ва П. Нор ма тив ті қа зақ 

ті лі. – Ал ма ты, 2015.
15. Ер ға лиев Қ.С. Қа зақ ті лі нің ор фог ра фия сы мен пунк туация сы. Оқу 

құ ра лы. 2-ба сы лым. – Пав ло дар: ПМПИ бас па сы, 2014.
16. Сыз дық Р. Қа зақ ті лі нің анық та ғы шы (ем ле, ты ныс бел гі ле рі, сөз 

са зы). – Аста на: Елор да, 2000.
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18. Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. – Алматы: Мектеп, 1984.

Элект рон ды қор лар
1. el.kz
2. cpm.kz
3. infourok.ru
4. www.altyn-orda.kz
5. massaget.kz
6. www.balalaralemi.kz
7. makala.kz/ruhaniat
8. sarbaz.kz
9. dk.kz
10. kitap.kz/audiobook
11. www.youtube.com/watch?

12. bnews.kz/kz/news
13. balapan.kaztrk.kz
14. qazaqsha.kz
15. ustazbol.kz
16. aitaber.kz/blog
17. www.info-tses.kz
18. www.twig-bilim.kz
19. ikaz.kz
20. adebiportal.kz
21. malimetter.kz
22. www.moya-planeta.ruАР

МА
Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



238

 МАЗМҰНЫ

Алғы сөз .................................................................................................................... 4

І БӨ ЛІМ. ТІЛ ЖӘНЕ АЛАШ ИДЕЯ СЫ. СӨЗ МӘ ДЕ НИЕ ТІ ................................... 5
§1. Әли хан Бө кей ха нов – ұлт кө се мі ..................................................................... 6
§2. Ах мет Байт ұр сы нұлы – жан-жақты  ға лым .................................................. 9
§3. Мір жа қып Ду ла тұлы – тұңғыш қазақ романының авторы ....................... 13
§4. Мағ жан Жұ ма ба ев – та рих тан сыр шерт кен зер де лі ақын ..........................17
§5. Се гіз қыр лы, бір сыр лы  Жү сіп бек Ай мау ытұлы ......................................... 20
§6. Елім деп соқ қан жү рек тің тағ ды ры .............................................................. 23
§7. Ал ғаш қы қа зақ ин же не рі – Мұ ха меджан Ты ныш ба ев ............................... 27
§8. Мұс та фа Шо қай – көр нек ті қо ғам жә не мем ле кет қай рат ке рі .................. 31

ІІ БӨ ЛІМ. ӘЛЕМ ЖАҢА ЛЫҚ ТА РЫ:  
ӨНЕР ЖӘНЕ МӘДЕ НИ ЕТ. СӨЗ МӘ ДЕ НИЕ ТІ ........................................................ 37

§1. Лувр музейі ....................................................................................................... 38
§2. Мем ле кет тік Эр ми таж музейі ........................................................................ 42
§3. «Ла Ска ла» теат ры – әлем мой ын да ған өнер ор да сы ................................... 45
§4. «Гранд Опе ра» теат ры ..................................................................................... 48
§5. Конг ресс кі тап ха на сы ......................................................................................51
§6. Бри тан дық кі тап ха на ...................................................................................... 54
§7. Ба лет өне рі .........................................................................................................57

ІІІ БӨ ЛІМ. ҚА ЗІР ГІ ҚО ҒАМ ҚҰН ДЫ ЛЫҚ ТАРЫ:  
МӘДЕ НИ ЕТ ЖӘНЕ ӨРКЕ НИ ЕТ. ТІЛ ДІК ЖҮЙЕ ЖӘ НЕ НОР МА ...................... 59

§1. Қо ғам ті ре гі – от ба сы.  От ба сы лық құн ды лық тар ....................................... 60
§2. Ұлт тық мә де ни ет тің не гі зі –  салт-дәс түр лер ............................................... 62
§3. Тіл – ұлт тың жа ны .......................................................................................... 66
§4. Көш пен ді лер өр ке ние ті ................................................................................... 69
§5. Әлем дік өр ке ни ет тік үр діс тер  ая сын да ғы қа зақ мә де ние ті....................... 73
§6. Жа һан да ну жә не жас тар ................................................................................ 75
§7. Cөз мә де ние ті .................................................................................................... 78

ІV БӨ ЛІМ. ЭКОНОМИКА ЛЫҚ ИН ТЕГ РАЦИЯ – БҮ ГІН ГІ КҮН НІҢ 
ДАМУ ҮРДІСІ. ТІЛ ДІК ЖҮЙЕ ЖӘ НЕ НОР МА ..................................................... 81

§1. Ха лы қа ра лық эко но ми ка лық  ин тег ра ция .................................................. 82
§2. Қа зақ стан – әлем дік ке ңіс тік те ..................................................................... 85
§3. Бә се ке, бә се ке лес тік ........................................................................................ 87
§4. Іс кер лік әле мі ................................................................................................... 89
§5. Қа зақ стан эко но ми ка сы .................................................................................. 91
§6. Ұлт тық ва лю та ................................................................................................. 93
§7. Отан дық өнім .................................................................................................... 95
§8. Жа һан да ну жә не ақ па рат тық  тех но ло гия................................................... 97

V БӨ ЛІМ. БІ ЛІМ. ҒЫ ЛЫМ. ИННОВАЦИЯ.  

ТІЛ ДІК ЖҮЙЕ ЖӘ НЕ НОР МА ...............................................................................101
§1. Бі лім кө зі – кі тап та ........................................................................................102
§2. Бі лім бе ру – қо ғам дық құ бы лыс .................................................................. 105АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



239

§3. Бо ла шақ – бі лім ді жас тар дың  қо лын да ..................................................... 108
§4. Ғы лым мен ин но ва ция ...................................................................................111
§5. Өнер, бі лім бар жұрт тар... ..............................................................................113
§6. Же ті жұрт тың ті лін біл... ..............................................................................115

VI БӨ ЛІМ. ҚА ЗІР ГІ ҚО ҒАМ: ӘЛЕУ МЕТ ТІК ТЕҢ СІЗ ДІК.  

ТІЛ ДІК ЖҮЙЕ ЖӘ НЕ СТИЛЬ ................................................................................117
§1. Қа зір гі қо ғам жә не ада ми  құн ды лық тар ....................................................118
§2. Ке дей лік пен бай лық ..................................................................................... 121
§3. Қай ырым ды лық – асыл қа зы на .................................................................. 123
§4. Үнем ді лік – са раң дық емес .......................................................................... 126
§5. Қа зақ стан да ғы от ба сын  әлеу мет тік қор ғау жүй есі .................................. 129

VІІ БӨ ЛІМ. СӘУ ЛЕТ ӨНЕРІ. СТИЛЬ ДІК ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕР ............................. 133
§1. Сәу лет өне рі (архитектура) ............................................................................ 134
§2. Киіз үй – ға жап сәу лет туын ды сы ................................................................137
§3. Қа зақ стан да ғы ежел гі сәу лет өне рі ..............................................................140
§4. Ес ке рт кіш тер сыр шер те ді ............................................................................144
§5. Қа зақ стан ның ХIV–XV ға сыр лар да ғы сәу лет өне рі ...................................147
§6. Ел ас та насы – сәу лет өне рі нің  жа ңа ты ны сы ............................................ 150
§7. Қа зақ тың та ны мал сәу лет ші лері  ................................................................ 153
§8. Қа зақ сәу лет ші сі – Шот-Аман Уәли хан ...................................................... 156

VIII БӨ ЛІМ. ҚА ЗІР ГІ ӘЛЕМ ДЕГІ САЯ САТ ЖӘНЕ  
ЖА ҺАН ДЫҚ МӘСЕЛЕ ЛЕР. ПУНК ТУА ЦИЯ ..................................................... 159

§1. Қа зір гі әлем дік сая сат  жә не жа һан да ну .................................................... 160
§2. Әлем дік тәр тіп тер мен  мем ле ке та ра лық қа ты нас тар ............................... 164
§3. Әлем дік мә се ле лер ге ық пал ете тін сая сат .................................................. 169
§4. Жа һан да ну процесі ........................................................................................173
§5. Жа һан да ну дәу ірін де гі Қа зақ стан ...............................................................177
§6. Әлем дік бі лім бе ру са ла сын да ғы  жа һан да ну .............................................181
§7. Жа һан да ну жә не ел тағ ды ры ....................................................................... 185

IX БӨ ЛІМ. СӨЗ МӘДЕ НИЕ ТІ ЖӘНЕ ШЕ ШЕН ДІК ӨНЕР. 

ПУНК ТУА ЦИЯ ........................................................................................................ 189
§1. Ежел гі Гре кия мен Ежел гі Рим де гі ше шен дік та ну ар на ла ры ................. 190
§2. Қа зақ ұлт тық ше шен дік та нуы ның ал ғаш қы бас тау ла ры ........................ 194
§3. Әбу  На сыр әл-Фа ра би .................................................................................... 198
§4. Қа зақ тың ұлт тық ше шен дік өне рі нің да муы ............................................ 201
§5. Ұлы жүз дің тө бе биі – Тө ле би ...................................................................... 205
§6. Қаз дау ыс ты Қа зы бек би ............................................................................... 209
§7. Жа рып айт қан Әйте ке би ...............................................................................213
§8. Сөй леу ше бер лі гі жә не тіл мә де ние ті ...........................................................217
  Тың да лым мә тін дері .......................................................................................... 222
 Глос са рий ............................................................................................................. 235
 Пай дала ныл ған әдеби ет тер ............................................................................... 237

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



Оқу лық ба сы лым

Ты ныш тық Нұр дәу лет қы зы Ер ме ко ва
Дидар Жылқыбайқызы Рысқұлбек

Рая Нұрқызы Мұнасаева

ҚА ЗАҚ ТІЛІ
Жалпы	білім	беретін	мектептің	10сыныбының	

қоғамдықгуманитарлық	бағытына	арналған	оқулық

 Суретшілері А.Айтжанов, С.Пернебаева,  Е.Овсянникова,  
  А.Хакимжанова
 Бас редакторы Қ.Қараева
 Редакторы Н.Абдижаппарова
 Техникалық редакторы В.Бондарев
 Көркемдеуші редактор Е.Мельникова
 Бильд редакторы Ш.Есенкулова
 Суретші-безендіруші О.Подопригора
 Мұқабаның дизайны В.Бондарев, О.Подопригора
 Беттегендер Г.Илишева, Л.Костина, Т.Жумагулова,  
  Т.Макарова

Сатып алу үшін мына мекенжайларға хабарласыңыздар:
Астана қ., 4 м/а, 2 үй, 55 пәтер.

Тел.: 8 (7172) 92-50-50, 92-50-54. Е-mail: astana@arman-pv.kz
Алматы қ., Ақсай-1А м/а, 28Б үй.

Тел.: 8 (727) 316-06-30, 316-06-31. Е-mail: info@arman-pv.kz

«Арман-ПВ» кітап дүкені
Алматы қ., Алтынсарин к/сі, 87 үй. Тел.: 8 (727) 303-94-43.

Теруге 15.05.18 берілді. Басуға 10.06.19 қол қойылды. Пішімі 70х100 1/
16

. Қағазы офсеттік. 
Қаріп түрі «MM Mekteptik». Офсеттік басылыс. Шартты баспа табағы 19,35. Таралымы 20000 дана.

Артикул 810-001-001к-19

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

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы




