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Оқулықта қолданылған шартты белгілер
 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 да рды тың дап, оны өз 
сө зіңмен жет кі зу ге, ой қо ры тын-
ды сын жа сау ға дағ ды лан.

 Ойтүрткі. Оқы лым ай да рын да 
бе ріл ген мә се ле ге қа тыс ты 
өзің нің бі лім қо рың мен ой лау 
жүй рік ті гің ді көр се т. 

 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. 

 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 
ұм тыл.

 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.

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 ал ты мың ға 
жу ық тіл дер дің ішін де тіл бай лы ғы мен көр кем ді гі, ора лым ды ғы 
жа ғы нан ал дың ғы қа тар дан орын ала тын тіл. Сон дай-ақ ол дү ние -
жү зін 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 сау ат ты жа зу үшін ор фо г 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 бұл тіл ді 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. «Қа зір гі қо ғам құн-
ды лық та ры: мә де ни ет жә не өр ке ни ет», «Ин ду ст рия лан ды ру: ұлт-
тық өн ді ріс», «Адам зат да муы ның жа һан дық мә се ле ле рі», «Адам 
өмі рін сақ тау», «Сәулет өнері» си яқ ты та қы рып тар сендердің 
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 дігін пай да ла ну ды қажет 
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 ете ті нін біл  гей  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, тап сыр ма лар ды шы ғар ма шы лық пен орын дау ға ты  -
ры  сың дар. Бұл оқулық сендердің ана тілін жетік меңгерген, ой ын 
ауыз ша жә не жаз ба ша сау ат ты жет кі зе бі ле тін, ту ын да ған мә се  ле-
лер ді дұрыс ше ше ала тын, шы найы өмір ге бей ім, жа ңа шыл азамат 
бо лып қалыптасула ры ңа септігін тигізеді деп се не міз. 
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ҚАЗІРГІ ҚОҒАМ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ: 
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ 
ӨРКЕНИЕТ

СӨЗ МӘ ДЕ НИЕ ТІ

Біз әлемдік мәдени құндылықтармен үн дес 
жаңа заманғы қазақтың озық мәдение тін 
қа лып тастыруымыз керек.

(Н.Назарбаев)

 Бөлімді оқып-білу арқылы сендер:
•	 қазіргі	қоғам	құндылықтары	–	халқымыздың	ұлттық	болмысын	

көрсететін	мәдениеті,	өнері,	тілі	туралы;
•	 ұлт,	ел	болып	қалыптасу	жолындағы	тілдің	маңыздылығы,	Алаш	

зиялыларының	тіл	жайлы	көкейкесті	ойлары	туралы;
•	 халқымыздың	салт-дәстүрлері,	рәсімдері	мен	жөн-жоралғылары,	

қолөнері,	олардың	түрлері,	бұл	өнерді	дамытуға	ерекше	үлес	қосқан	
шеберлер	туралы;

•	 қазақ	кино	өнері,	«Қазақфильмнің»	қалыптасып,	өркен	жаюы,	қазақ-
тың	таңдаулы	фильмдері	туралы	мағлұмат	аласыңдар;

•	 сөй	леу	ағы	мын	да	ғы	ин	то	на	ция	ның	құ	рам	дас	бө	лік	те	рі:	әуен,	әуез,	
тембр,	қар	қын,	кі	ді	ріс	ті	сөй	леу	мә	не	рі	не	сай	қол	да	ну	дағ	ды	ла	рың		ды	
қа	лып	тас	ты	ра	сыңдар;	

•	 мәнмәтін	бойынша	тілдік	бірліктерді	орфографиялық	нормаға	сай	
жазуды	меңгересіңдер.
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§1. Қоғам құндылығы – халықтың ті лі, 
 мәдениеті, салт-дәстүрі

1. «Сұрақтарға жауап беріп, өз ойларыңды ортаға салыңдар.

1. «Құндылық» дегенді қалай түсінесіңдер?
2. Қазіргі қоғамдағы басты құн дылықтарды атаңдар.
3. Ұлттық құндылықтар қаншалықты ма ңыз ды?

2. «ЭКСПО көр ме сі ая сын да эт но ау ыл» аудиомә ті ні нің (01.mp3) ал -
ғаш қы бө лі гін мұ қи ят тың даң дар. Өз бі лім де рі ңе сүй ене оты рып, 
та қы рып ты жал ғас ты рып кө рің дер. Мәтінді аяғына дейін тың дап, 
ті рек сөз дер ді жа зып алың  дар.

Ор фог ра фия лық нор ма
Ор	фог	ра	фия	дұ	рыс	жа	зу	 нор	ма	ла	рын	бел	гі	лей	ді.	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	тей	тін	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.	 о	не	ти	ка	лық	прин	цип.
3.	 Та	ри	хи-дәс	түр	лі	прин	цип.

Мор фо 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	ескермей,	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	дер	ге	ор	тақ	 тү	бір	 –	жан,	
сон	дық	тан	жан ба ды, жан ған да	деп	жа	зы	ла	ды.	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 ипте	сөздер	ай	ты	луы	бой	ын	ша	жа	зы	ла	ды,	
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.

Та ри хи-дәс түр лі прин ип	–	сөз	дің	бір	кез	де	жа	зы	лып	қа	лып	тас-
қан,	дәс	түр	ге	айнал	ған	тү	рін	сақ	тап	жа	зу.	Мысалы,	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.АР
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3. Тыңдалым мәтінін негізге алып, «Ұлттық құндылықтар – ел бір  лі-
гі нің негізі» тақырыбында келісу/келіспеу эссесін жазың дар. Сөз 
саны – 80–100.

4. Берілген 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

Та ри хи-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, қан қы зыл, 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, он қап, жи һан, қа һар ман, кол хоз, гео-
мет рия, ауа, сән қой, Дос жан, жан кеш ті, тас жол, ста қан, дүй-
сен бі, қар лы ғаш, ашу дас, сөз жа сам, боз кө де, боз ша, бү гін, 
жаз ды гүні.

5. Қою қа ріп пен жа зыл ған сөз дер дің ере же сін ес ке тү сі ріп, қан дай 
прин цип бой ын ша жа зыл ға нын анық таң дар.

1. Тө мен сыр ға нақ та ған бөш ке ні бүк те ті ле ті реп, сі леу сін 
кө зі ыз ғар ша ша қа рап қал ға ны Та на бай дың көз ал ды нан кет-
пей қой ды (Ш.А.). 2. Бей ша ра не сі не же ті се ді, мұ ның ха лін де 
бе те ге ден би ік, жу сан нан ала са тір лік тен бас қа не бар? (Ш.А.). 
3. Биыл Қа рау ыл суы мол та сып, Жи де бай, Мұ са құл үс тін-
де гі кең қо рық көк жай қын қа лың шал ғын боп ке ле жа тыр 
еді (М.Ә.). 4. Дәл бү гін осы қо ныс қа жет кен ше бұл ау ыл дар 
өз ге Шың ғыс бөк те рі нен көш кен Бө кен ші, Жі гі тек ті қу ып 
же те ал ма ған (М.Ә.). 5. Сөйт іп, қа зан нан жа ңа түс кен ет бір 
қол дан бір қол ға лып-лып етіп, сал қын да май, то ңа зы май 
лез де же тіп тұр ды (М.Ә.). 6. Бер ді қо жа ның көн ген ха ба рын 
алы сы мен, Құ нан бай қа лың мал ды, жыр тыс ты бір-ақ жі берт-
  ті (М.Ә.). 7. Көлқайнардың суы мол болғанымен, кең қоныс 
емес еді (М.Ә.). 8. Кітап әпер, оқысын балаң, қолына, Малды 
аяма оқу-білім жолына (М.Ж). 9. Өзіне таныс Бу ра тиген, Көк -
үйірім сияқты қоныс-құдықтардың тұсына кел  ген де, ас тын-
дағы жарау бестісін ағызып-ағызып алады (М.Ә.).АР
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 Сөй леу ті лі 

 Сөй леу ті лі нің  
лек си ка лық ерек ше лік те рі 

 Сөй леу ті лі нің  
қол да ны ла тын ор ны 

Дыбыстарды түсіріп айту, 
қыстырма сөздер, диа лект сөз дер, 

кей де тұр пайы сөз дер кез де се ді

Кө бі не та ныс ор та да, бей рес-
ми жағ дай да емін-ер кін  

әң гі ме ле су де

Төмендегі	мысалдардан	сөйлеу	тілінің	ерекшелігін	байқауға	бо-
ла	ды.

Биыл Ар ман он ға көш кен.  
Жа ңа ал ма бақ ау ыл дың  

шет жа ғын тұ тас алы ба тыр.

Биыл Ар ман онын шы сы нып қа 
көш кен еді. Жа ңа дан отыр ғы-

зыл ған ал ма ба ғы ау ыл дың шет  
жа ғын тұ тас алып жа тыр.

Әде би тіл де Сөй леу ті лін де

6. Мә тін мазмұнын сөйлеу тілі стилінде әңгімелеп беріңдер.

Әкем Жүсіпбек жазушы ғана емес, жан-жақты өнер ие сі 
болатын. Ол ғажап етікші, темірден түйін түйетін ұста еді, 
со ны мен бірге музыкалық аспаптарда (домбыра, скрипка, 
рояль) ер кін ой най тын. Ең негізгісі, нағыз көркемсөз ше бе рі 
бол ды. Қо лы қалт етсе, жазу үстеліне келіп, тапжылмас тан 
оты рып, көп жазатын... 

Ақын-аудармашы, көрнекті жазушы, педа гог-ға лым ре-
тін де қазақ әдебиеті мен ғылымына қалам қуа тын ар на ға    нын 
мақ тан етемін. Бір уақ көңіліме демеу аламын...

(Жанақ Аймауытұлының естелігінен) 

7. Берілген екі тап сыр ма ның бі рін таңдап, орын даң дар.
1. Сөйлеу тілінің ерекшеліктерін сақтай отырып, «Рухани жаң-

ғы руды өзіңнен баста» тақырыбында сұхбат жа зың дар. Сөз са-
ны – 100–120. 

2. Ше тел діктерді еліміздегі «ЭКСПО-2017» ха лық ара лық көр ме -
сіне ша қы рып, жар на ма жа саң дар. Сөз са ны – 100–120.АР
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§2. Ұлт тық ру ха ния ты мыз дың  
 өзе гі – тіл

1. Шах мат аты секілді жүріп отырып, Ғ.Мү сі ре пов  тің ана ті лі ту ра лы 
айт қан ұла ғат ты сө зін оқың 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 оқып, негізгі ойды анықтаңдар. Алаш зия лы ла рын тіл 
мә се ле сі не се беп ті алаң дат қа нын, бұл мә се ле нің әлі де күн тәр ті-
бі нен түс пеу се бе бін тал қы лаң дар. 

Алаш зия лы ла ры жә не ұлт ті лі

Алаш зия лы ла ры ның сая си жә не ру ха ни кү ре сі нің не-
гіз гі мақ са ты ұл ты мыз ды ұйыс ты ру, сол ар қы лы ел ді гі міз ді 
ай қын дау бол ды. Әри не, осын дай ұлан-ғай ыр сау ап ты іс тің 
ая сын да ана ті лі міз ді сақ тау мә се ле сі тұр ды. Алаш қай рат-
кер ле рі тіл дің сая си, қо ғам дық һәм ру ха ни үл кен күш, ұлт-
ты бі рік ті ру ші қу ат ты құ бы лыс екен ді гін жақ сы се зін ді. Сон-
дық тан да Алаш си яқ ты аса ірі қоз ға лыс тың ру ха ни ті нін де 
қа зақ ті лі мә се ле сі ерек ше орын ға ие бол ды.

А.Байт ұр сы нұлы: «Өз ті лі мен сөй лес кен, өз ті лі мен жаз-
ған жұрт тың ұлт ты ғы еш уа қыт та, ада мы құ ры май, жо ғал-
май ды. Ұлт тың сақ та луы на да, жо ға луы на да се беп бо ла тын 
нәр се нің ең қу ат ты сы – тіл», – деп, ұлт тық рух тың, бол-
мыс  тың не гі зі де, ар қауы да тіл екен ді гін ал ғаш аң ға рт ты. АР
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Ахаң ның осы сө зі не орай лас пі кір лер ді Алаш зия лы ла ры  ның 
көп ші лі гі біл дір ді. Ай та лық, Ғұ мар Қа раш тың «Тіл ді сақ тау-
ға мүм кін бол ған да, тіл сақ та лу ға ти іс. Біз ті лі міз ді қан ша 
сақ та сақ, ұл ты мыз ды да сон ша сақ та ған бо ла мыз»; Мұс та фа 
Шо қай дың «Ұлт тық рух тың не гі зі – ұлт тық тіл»; Ха лел Дос-
мұ ха мед ұлы ның «Ана ті лін жақ сы бі ліп тұ рып, бө тен ше жақ-
сы сөй ле сең, бұл – сүй ініш; ана ті лін біл мей тұ рып, бө тен ше 
сөй ле сең, бұл – күй ініш. Өз ті лін біл мей тұ рып, жат тіл ге 
елік тей бе ру – зор қа те. Бұл оқы ған дар дың һәм оқу шы лар-
дың есі нен шық пауы ке рек»; Мағ жан Жұ ма ба ев тың «Ұлт тың 
ұлт бо луы үшін бі рін ші шарт – ті лі нің бо луы» де ген жа на шыр 
ой ла ры – біз дің за ма ны мыз ға үн дес, өзек ті пі кір лер. Еге мен 
ел дің, дер бес мем ле кет тің мем ле кет тік ті лі бо ла тұ ра, ті лі міз-
дің өзі нің тұ ғы ры на то лық қон бай жат қа нын ес кер сек, Алаш 
зия лы ла ры өсие ті нің ба ға сы да, ма ңы зы да есе леп ар та ды . 

Алаш тық тар ана ті лін ұлт бол мы сы ның бас ты бөл ше гі ре-
тін де қа рас ты рып, әсі ре се жас ұр пақ тәр бие сін де ала тын ор ны-
на ерек ше на зар ау дар ды. Қа зір гі кез де ана ті лі міз өріс ті та қы-
рып тар дың бі рі не ай на лып отыр са, олар дың ал ғаш қы үл гі ле рін 
дү ние ге кел тір ген де Алаш қа лам гер ле рі бо ла тын. А.Бай тұр-
сынұлының «Туған тілім», М.Жұмабаевтың «Қа зақ тілі», С.То-
райғыровтың «Туған тіліме» өлеңдері – қа зақ әдебиетіндегі тіл 
тақырыбында жазылған тұңғыш көр кем туын дылар еді.

Алаш қай рат кер ле рі нің тіл ту ра сын да ғы осы кө кей кес ті 
ой   ла ры азат тық ал ған бү гін гі қа зақ қа да жол бас шы лық ету де.

(Ер бол Ті ле шовтің «Алаш зиялылары және  
ұлт тілі» мақаласынан)

Әде би тіл

Жа зу дәс тү рі ар қы лы бел гі лі жүйеге түс кен, ор нық қан нор ма ла ры, 
стиль дік-жанр лық тар мақ та ры бар, қо ғам дық қыз ме ті әр алу ан тіл

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

 Рес ми іскерлік
стиль 

Ғы лы ми 
стиль 

Көр кем  
әде би ет сти лі 

 Пуб ли цис ти ка лық 
стиль 

лі жүйеге түс
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3. Оқы лым мә ті нінде көтерілген мәселе бойынша өз ойларыңды дә  -
лел  деп, әдеби тіл нормаларын сақтап, келісу/келіспеу эссе сін жа -
зың  дар.

Дауысты дыбыстардың жазылуы
Жалаң	дауыстылар:	а,	ә,	е,	о,	ө,	ұ,	ү,	ы,	і,	 .	Барлық	буындарда	

кездесетін	дауыстылар:	а,	е,	ы,	і.	Буын	талғайтын	дауыстылар:	ә,	о,	
ө,	ұ,	ү.	Олар	көбіне	басқы	буында	кездеседі:	дәурен, орамал, өсім дік, 
құ лын, бүгін.	Біріккен	сөздер	мен	қос	сөздердің	екінші	сыңарларының	
басқы	буындарында	жазылады:	дәрі-дәрмек, Есенәлі, Қызылорда, 
жөн-жосық, өте-мөте, басқұр, кешқұрым, бүрсігүні. 

Қосар	әріптер:	 	(йо),	и	(ый,	ій),	у	(ұу,	үу),	ю	(йұу,	йүу),	я	(йа).	
Ескерту.	

1. Ә, ұ, ү	дыбыстары	мына	сөздердің	екінші	буындарында	жазылады: 
сірә, кінә, күнә, куә, іңкәр, күмән, шүбә, зәмзәм, мүсәпір, дүдәмал, 
Күләш, Күләнда, Күләй; мағлұмат, бұлбұл, мақұл, байғұс; мәжбүр, 
әңгүдік, дүлдүл. 

2. Сөз	басындағы	ж, ш	 дыбыстары	мен	й	 дыбысының	ортасында	
келген	а	дыбысы	көбінесе	жіңішке	ә	болып	айтылады,	алайда	а 
әрпі	жазылады:	жай, жайт, шай.	

3. Алдыңғы	буындағы	жіңішке	дауыстылардың	әуенімен	жіңішке	айты-
латын	ә дыбысының	орнына	а	әрпі	жазылады:	ләззат	(айтылуы	–	
ләззәт),	рәсуа	(айтылуы	–	ірәсүуә),	Жәмила	(айтылуы	–	Жәмійлә),	
тәкаппар	(айтылуы	–	тәкәппар).	

4. Айуан, хайуан, хайуанат, кейуана, миуа, диуана, қиуа	деген	сөздер	
осы	таңбаланғандай	жазылады.	

5. Қосарлы	ый әріптері	тек	сый, тый	сөздерінде	жазылады:	сыйлық, 
сыйлау, сы  йым  ды, тыйым, тыю, тыйылу. 

4. 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.

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 -
ма уыр, со ғым, су ыр, тө се ніш. АР
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5. М.Ша ха нов тың «Рух пен тіл» әнін тауып тың дап, өлең ту ра лы пі -
кір ле рің ді ай тың дар. Ғаламдық мәселелермен байла ныс ты  рың  дар.

6. Қа зақ ті лі ту ра лы ұлт зия лы ла ры ның на қыл сөз де рі мен та ны сып, 
«Дер бес пі кір» ай ту тә сі лі бой ын ша өз пі кір ле рің ді ай тың дар.

Өзін дік пі кір (ой, идея) – 1 сөй лем

Дә лел – 2 сөй лем

Өз пі кі рін ай ғақ тай тын мы сал – 2 сөй лем 

Өз пі кі рі не қар сы дә лел – 1 сөй лем 

 Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы сал – 1 сөй лем 

Қо ры тын ды – 2 сөй лем

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. 

(Ж.Ай мау ытов)
Ана ті лі нен ай ырыл ған адам өз хал қы жа са ған мә де ни 

мұ ра ның бә рі нен құ ра ла қан қа ла ды. 
(Ғ.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. Егер де қан та мы ры 
жа бы лып қал са, жү рек те со ғу ын тоқ тат пай ма?! 

(М.Әуе зов)
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, ұғы мы на қо ным ды, жү ре гі не ти ім ді, қы сыл таяң 
қа тал жағ дай ға қай рап, ер ге, ел ге ме дет бо ла тын ең әсер лі, ең 
әде мі ше шен тіл. 

(Б.Мо  мы шұлы)

7. Берілген екі тап сыр ма ның бі рін таңдап, орын даң дар.
1. «Тіл дің туы жы ғыл ма сын» та қы ры бын да ма қа ла жа  зың  дар. 

Сөз са ны – 150. Мақала стилінің әде би тіл дің қай тар ма ғы на 
жататынын анықтаңдар.

2. «РАФТ» ст ра те гия сы бой ын ша Алаш зия лы ла ры на хат жа  зың -
дар. Сөз са ны – 150. Стилін (әдеби тіл, сөйлеу тілі) анық таң  дар.
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§3. Қазақ халқының салт-дәстүрлері

1. Су рет тер мен та ны сың дар, тө мен де гі сұ рақ тар ға ке зек пен жау ап 
бе ріп, сұх бат та сың дар. Ой ла рың ды тия нақ тап, өзін дік тү сі нік те-
рің ді нақ ты сөз дер мен кел ті рің дер.

Сан дар Су рет тер ді пай да ла нып, қан дай сан дық де рек тер ді ай-
та ала сың дар?

Сөз дер Су рет тер де гі кей бір атау лар қа лай пай да бол ған деп 
ой лай сың дар?

Адам дар  Бұл су рет тер кім дер үшін пай да лы?

Се зім дер Осы су рет те гі ки ім дер қан дай жа ғым ды/жа ғым сыз 
әсер бер ді?

Та би ғат  Қор ша ған ор та мен, та би ғат пен бай ла ны сы қан дай?

Әре кет тер Су рет тер де гі адам дар не мен ай на лы са ды?

Ды быс тар Осы су рет тер ге қа тыс ты қан дай ән дер ді бі ле сің дер?

 Көз қа рас тар Су рет тер дің бі рін таң дап, си пат таң дар. 
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2. Ер кін Шә кі рұлы ның «Қа зақ ки но сын да ғы салт-дәс түр» ма қа ла -
 сын (02. mp3) аудио жаз ба дан тың дап, негізі ойды анықтаңдар, 
ғаламдық мәселелермен байланыстырың 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... 

Ме нің ой ым ша, сіз ... де ді ңіз.
 Қол да ну Тә жі ри бе лік сұ рақ тар Қа лай қол да ну ға бо ла ды?.. Одан 

не іс теу ге/шы ға ру ға бо ла ды?.. 
 Тал дау Ин те рп ре та ция лық 

(тү сін ді ру ші) сұ рақ тар 
Не ге? 

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? 

Әде би тіл 

Си пат тау да

 Зат пен құ бы лыс тың 
не гіз гі, мән ді бел гі-

ле рі ай ты ла ды.
Мы са лы: Бұл күн-

де то ла түс кен 
Әйге рім нің нұ рын 
сән ді та за киі мі 

әсі ре се көр кейт кен-
дей (М. Әуе зов).

Ба ян дау да

Зат пен құ бы лыс тың 
өза ра бай ла ны сы сөз 

бо ла ды. Мы са лы: 
Ғалымдар атом ды 

зат тың бө лін бей т ін 
бөл ше гі деп ойлады. 
Кей ін оның про тон-
ға, нейт рон ға жә не 

элект рон ға бө лі не ті-
ні анық тал ды (Фи зи-

ка оқу лы ғы нан). 

 Пай ым дау да

Құ бы лыс тың бо лу 
сал да ры мен се бебі 
көр се ті ле ді. Мы са-

лы: Пла не та лар дың 
ор би та ла ры эл липс 
пі шін ді бо лған дық-

тан, олардың фо кус-
та ры Күн де ор на лас-
қан эл липс бойы мен 
ай на ла ды (Фи зи ка 

оқу лы ғы нан).

тың боЗат пен құбы

3. Нақыл сөзді ерекше тембрмен оқып, ой тұжырымын жасаңдар.
Әде би тілдің белгілерін атаң дар.

Жау дан да, дау дан да қо рық па ған қа зақ едім. Ен ді қор-
қы  ны шым кө бей іп жүр. Ба ла ла рын бе сік ке бө ле ме ген, 
бе  сі гі жоқ ел ден қор қам. Не ме ре сі не ер те гі ай тып бе ре тін  АР
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әже лер   дің азаюы нан қор қам. Дәс түр ді сый ла май тын ба ла  лар 
өсіп ке ле ді... Қо лы на кі тап ал май ды. Үй ре ніп жат қан ба ла 
жоқ, үй ре тіп жат қан әке-ше ше жоқ...

(Б.Мо мы шұлы)

4. Берілген клишелер мен лек си ка лық құрылымдарды орын  ды қол-
да  нып, Б.Мо мы шұлы ның пі кі рі ту ра лы пайымдау эссе сін жа  зың -
 дар. Сөз са ны – 80–100.

Ме нің ой ым ша, осы мә се ле тө ңі ре гін де ой ла на ке ле, өз 
пі кі рім нің дұ рыс ты ғы на көз жет кі зу үшін, ақын (жа зу шы) 
осы лай ба ян дай ды, осы ой шы ғар ма сын да бы лай кө рі ніс тап-
қан, шы ғар ма кей іп ке рін ес ке ал сақ, қо ры та ке ле, осын дай 
қо ры тын ды шы ға ру ға бо ла ды, жо ға ры да айт ыл ған пі кір лер ді 
жи нақ тай ке ле, кел ті ріл ген дә лел дер біз ді осы ой ға же те-
лей ді, осы та қы рып ты тал қы лау ды қо ры та тын бол сақ т.б.

Дау ыс сыз ды быс тар дың жа зы луы
1. Ж, з, к, қ, л, м, н, п, р, с, т, ш	дау	ыс	сыз	ды	быс	та	ры	сөз	дің	бар	лық	

бу	ын	да	рын	да	 кез	де	се	ді:	 қа зақ, заң, мо мын, кү рек, на ным, рас, 
шам, сот, нан т.б.

2. , ң,  ды	быс	та	ры	сөз	дің	ба	сын	да	(йод	сө	зі	нен	бас	қа)	қол	да	ныл-
май	ды,	тек	сөз	дің	ор	та	сын	да	жә	не	ая	ғын	да	қол	да	ны	ла	ды:	жа ңа, 
аң, жай, қай рат, қа ар т.б.

3. В, ф, , ц	ды	быс	та	ры	қа	зақ	тың	бай	ыр	ғы	сөз	де	рін	де	қол	да	ныл	май-
ды,	ал	кірме	сөз	дер	дің	бар	лық	бу	ын	да	рын	да	қол	да	ны	ла	ды:	ав тор, 
диф тонг, дис пет ер, кон церт, цех, мат рац т.б. 

4. 	ды	бы	сы	қа	зақ	тың	а ы, тұ ы	де	ген	бай	ыр	ғы	сөз	де	рін	де	ға	на	
қол	да	ны	ла	ды.

5. 	ды	бы	сы араб-пар	сы	тіл	де	рінен	және	орыс	ті	лі	нен	ен	ген	бірқатар	
сөздерде	кездеседі:	хат, ха бар, ха лық, тех ни ка, химия.

6. Б, в, г, д	ды	быс	та	ры	қа	зақ	тың	бай	ыр	ғы	сөз	де	рін	де	сөз	ая	ғын	да	
қол	да	ныл	май	ды,	тек	орыс	ті	лі	нен	ен	ген	сөз	дер	дің	ая	ғын	да	қол-
да	ны	ла	ды:	ак тив, от ряд, ус тав, клуб т.б. Ал ғ дыбысы	сөз	дің	
ба	сын	да	жә	не	ор	та	сын	да	ке	ле	ді:	ға рыш, ағаш, сам ға	т.б.

7.	 	дыбысына	аяқ	тал	ған	етіс	тік	ке	тұй	ық	етіс	тік	тің -у жұр	на	ғы	жал	ған	са,	
бұл	екі	әріп	бі	рі	гіп,	-ю бо	лып	жа	зы	ла	ды:	той у тою, жай у жаю. 
Ал	кө	сем	ше	нің	-а жұр	на	ғы	жал	ған	да,	бұл	екі	әріп я әр	пі	не	өз	ге	ре	ді:	
жой а жоя (жоя алмады), жай а жая (жая бас тады).АР
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5. Қ, х әріп те рі бар сөз дер дің жа зы лу ын ес те сақ тай оты рып, сөй лем 
құ раң дар.

Қош (бо лы ңыз), хош (иіс), хал (аху ал), қал (дақ), хат, қат 
(тап шы), ба қыт, ха бар, рақ мет, ра қат, бар қыт, дар қан, ақы-
рет, ха лық, ха зі рет, қоше мет, дас тар қан, тақ сыр, уа қыт.

6. Мә тін нен ай ты луы бой ын ша жа зыл ған сөз дер ді тау ып, ем ле ере-
же сі бой ын ша тү зе тіп жа зың дар. Әуен, тембр, қарқын, кідіріс ті 
сөй леу мәнеріне сай қолданып, бір-біріңе оқып беріңдер.

Бір гү ні Қа ра жі гіт би Қа зы бек тің үйі не ге ле ді. Әң гі ме-
ле сіб отыр ған да Қа зы бек:

– Уа, жі гіт, «ата дан жақ сы ұл ту са, ел дің туы бо ла ды, 
ата дан жа ман ұл ту са, көш тің со ңы бо ла ды» деп еді. Со ның 
ғай сы сы бо ла сың? – дей ді.

Сон да Қа ра жі гіт:
– «Ораз ды ның гә рі сі қар тай ған да қа зы на бо ла ды, шиыр-

лы ның гә рі сі қар тай ған да қаз ба бо ла ды» деп еді. Сіз өзі ңіз 
со ның ғай сы сы бо ла сыз? – деп ті.

– Ин шал ла, қа зы на мыз ғой, – дей бе ріп ті сон да Қа зы бек.
– Ин шал ла, біз ел дің туы мыз, – деп ті Қа ра жі гіт.

(«Ше шен дік шиыр ла ры» кі та бы нан)

7. Берілген екі тап сыр ма ның бі рін таңдап, орын даң дар.
1. «Салт-дәс түр – тәр бие не гі зі» та қы ры бын да аргументті эс се 

жа зың   дар. Сөз са ны – 150–170.
2. Ор фог ра фия лық сөз дік тен бль, брь, ль, льт, льст, ркс әріп те  рі  не 

аяқ тал ған сөз дер ді тауып, олармен сөй лем құ рас ты рың дар.
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§4. Қо лө нер – сыр лы өнер

1. Су рет те гі бұй ым атау ла рын топ тар ға бө ліп жа зып, «Құн ды лық-
тар ды жаң ғыр ту – өр кен деу дің бе рік дің ге гі» та қы ры бы на пі кір 
алы сың дар.

• Ағаш тан жа са ла тын бұй ым дар: ...
• Ұлт тық ки ім дер: ...
• Те рі ден жа са ла тын бұй ым дар: ...
• Сүй ек, мүй із ден жа са ла тын зат тар: ...
• Жүн нен жа са ла тын зат тар: ...
• Зер гер лік бұй ым дар: ...
• Ою-өр нек жә не олар дың түр ле рі: ...

2. «ЭКСПО-да ғы ұлт тық кә де сый лар ше тел дік тер ге қа зақ мә де ние     тін 
та ны ту да» (03. mp3) аудио жаз ба сын тың дап, «Бол жау» кес те сін 
тол ты рың дар. 

Мә тін
бө лім де рі 

 Қан дай мә се ле кө те рі ле ді?
(Не бо ла ды?)

 Қан дай мә се ле
кө те ріл ді? (Не бол ды?)

3. Тың да лым мә ті ні бой ын ша өз білімдеріңе сүйеніп, тақырыпты 
жалғастырып, сұх бат құ рың дар.АР
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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.	 Екі-үш	 тү	бір	ден	 құ	рал	ған	 аң-құс,	жан-жа	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.	 Екі-үш	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, Ақсу.

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

9.	 Салт-дәстүр,	кәде,	жоралғы	атаулары:	атұстар, бета шар, отқақұяр.
10.	Бі	рін	ші	сы	ңа	ры	зат	есім,	кей	де	етіс	тік,	екін	ші	сі	-ты (-ті, -ды, -ді) 

не	ме	се	-па (-пе, -ба, -бе) қо	сым		ша	лы	сөзден	тұратын	бей	не	лі	тір-
кес	тер:	алып қаш па (сөз), жол соқ ты (бо лу), қа ғаз бас ты (бо лу), 
пы шақ кес ті (тый ылу).

11.	Бек, хан, мыр за, құл, әлі (әли, ға ли) си	яқ	ты	сөз	дер	мен	жа	сал	ған	
есім	дер:	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	жа-

зылады: Абылай хан, Төле би, Құнанбай мырза, Құтлықтемір бек.
•  ақ, қа ра, қы зыл, қо ңыр, сұр, шұ бар си	яқ	ты	сын	есім	дер	аң-құс,	

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

Бө лек жа зы ла тын сөз дер
1.	 Анықтауыштық	қатынастағы	сөз	тіркестері:	ағаш кө пір, қой қо ра, 

қыз ба ла, ұл ба ла, асыл тас.
2.	 Күр	де	лі	сан	есім	дер,	күр	де	лі	сын	есім	дер	:	он бір, бір мың то ғыз 

жүз елу үш, екі жа рым, қа ра ала, ақ құ ба, ақ са ры, қы зыл кү рең, 
қа ра то ры.

3.	 Күрделі	етістіктер;	есім,	елік	теу	сөз	дермен	тіркескен	құрама	етіс-
тіктер:	жа за бер, жа зып оты ра бер, жү гі ре жө нел ді, қыз мет ет, 
жәр дем ету, шап ету, лап қою, тап бе ру, қол ша па лақ тау, ду ете 
түс ті, баж ету. АР
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4.	 Толық	мағыналы	сөзбен	тіркескен	шылаулар:	жыл са йын, сабақтан 
кейін, бұдан бұрын, түске шейін, бар ма екен? қа лам мен қағаз, 
керек қой, халық та, үкімет те, сен ше?

Ес	кер	ту  ұрда-жық, аста-төк, уда-шу тәрізді	лексикалан	ған	тір	кес-
тер	бірге	әрі	дефис	арқылы	жазылады.

5.	 Негізгі	сөзге	тіркескен	көмекші	есімдер:	есік алды, үй арты, көпір 
асты, үстелдің үсті, қала маңы.

Ес	кер	ту 	атаулық	мағынаға	ие	болған	сөздер	бірге	жазылады:	сай-
лау алды (науқан), мектепалды (топ), тіларты (дыбысы), жерүсті 
(жұмыстар).

6.	 диома	лық,	фра	зеология	лық	 тір	кес	тер	дің	 әр	бір	 сөзі	 бө	лек	жа-
зы	ла	ды:	жолы болды, қой ау зы нан шөп ал майды, қас пен көз дің 
ара сында, қол ұшын беру.

4. Тө мен де гі сөз дер мен сөй лем құ рас ты рып, 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, 
бас тар ту, қыр ғи қа бақ бо лу, қол жал ғап жі бе ру, алып қаш   па 
(сөз), жү рек жұт қан, жү рек жар ды (ха бар), қа ғаз бас ты, кі   тап-
құ мар.

5. Тө мен де гі сөз дер ді мағынасына қарай кестеге толтырыңдар. 

Ба лық атау ла ры: ай ба лық, ... 

Ой ын атау ла ры: ал ты ба қан, ...

Өсім дік атау ла ры: ағаш шыр мау ық, ...

Зер гер лік бұй ым атау ла ры: бі ле зік, ...

Зооло гия лық тер мин дер: ай ыр құй рық, ... 

Ағаш шыр мау ық, шаш бау, ал ты ба қан, ай ыр құй рық, ақ -
жа   па лақ, ай ғыр жуа, ай дар шөп, ай ба лық, ай  на  көз, ақ бө   кен, 
өңір  жи ек, қақ па тас, ақ би дай, ақ жал   быз, ақ же лек, ақ  тиін, 
қа зан доп, ақ көз, ақ сер ке, қо зы жа  рыс, бі ле  зік, ақ ша   бақ, 
ақ  ша ға ла, ар қар жу сан, ар па бас, ащы та мыр, ит  жи дек, сар-
тұ қыш, өгіз тар тыс, бұй ра тор ғай, ша ғыр  шай, шай жапырақ, 
шай қу рай, шаян мой нақ, шатыршөп, шегір гүл, шерменгүл, 
ақ сүйек, бірқазан, ханталапай.АР
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6. Мәтінді оқып, алған әсерлеріңді тал қы лаң дар. Тілдік құралдары 
арқылы стилін ажы ратың дар.

Го бе лен өне рі ту ра лы не бі ле міз
То қы ма өне рі – қо лө нер дің кө не ден ке ле жат қан тү рі. 

Кі лем то қу шы ше бер лер қа зақ тың ұлт тық өне рі не өз үлес-
те рін қо са біл ді. То қы ма өне рі нің түр ле рі: кі лем, ала ша, ши 
то қу, го бе лен өне рі – жыл дан жыл ға да мып ке ле ді.

Су рет ті кі лем – го бе лен өне рі нің шы ғу та ри хы ХV ға -
сыр  дан бас тала ды. Ең алдымен Франция, Италия, Германия 
елдерінде дамыды. Кейіннен Балтық жағалауында, Кавказ  
және Ресей елдерінде кең өріс алды. Гобелен тоқуға кендір 
жіп, су өсімдіктері және жүннен иірілген жіп пай да ла ны-
лады. Балтық жағалауы суретшілері гобелен тоқуда көбі несе 
табиғат көрінісін белгілесе, Кавказ гобелен то қы машы лары 
тарихи оқиғалар мен  эпос тарды бейнеледі. Ресей суретші лері 
тақыр кілем үлгісімен суреттер салып тоқыды.

Го бе лен өне рі нің қа зақ қо лө не рі не қа дам ба суы 1970 жыл-
дар дан бас тал ды. Осы жыл да ры біз дің ел де та қы рып тық, 
те рең фи ло со фия лық маз мұн ды көр кем ту ын ды лар дың ал -
ғаш қы бас та ма сы қа лып тас ты. Ұлт тық дәс түр лі то қы ма өне рі 
аз уа қыт ішін де жа ңа си пат қа ие бо лып, го бе лен өне рі мен 
то ғыс ты.

Құ рас бек Ты ны бе ков (1947–1980) шы ғар ма шы лы ғы ның 
да муы ті ке лей го бе лен то қу өне рі мен бай ла ныс ты. Оның 
шы ғар ма шы лық із де ніс те гі бас ты же тіс ті гі – клас си ка лық 
го бе лен то қу дәс тү рін ұлт тық өнер дәс тү рі мен са бақ тас-
ты руы. Ең ал ғаш орын да ған го бе лен де рі: «Шол пан», «От ба-
сы», «Көк тем», «Тау мен да ла» – ком по зи ция лық құ ры лы мы 
күр де лі, бояу үн дес ті гі ба сым ту ын ды лар еді. Қ.Ты ны бе ков 
го бе лен дер, те ке мет тер жа сау ба ры сын да әр түр лі тех ни ка да 
жұ мыс іс те ді.

(«Қа зақ ұлт тық эн цик ло пе дия сы нан»)

7. «Ұлт тық қо лө нер ді бү гін гі кү ні өз кә де міз ге жа ра тып, қол да на 
ала мыз ба?» де ген сұ рақ қа өз ойларыңды білдіріп, келісу/келіс пеу 
эссесін жа зың дар. Сөз са ны – 80–100.
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8. Жақ ша ны ашып, сөз дер дің бір ге не бө лек жа зылу ере же сіне сай 
дұрыс жазыңдар.

1. Бұ дан бұ рын (еш уа қыт та) Гүл са ры қас қыр үнін ес ті-
ме ген, лез де тұ ла бойы мұз дап, үрей қар мап қал ды (Ш.А). 
2. Абай дың (ақ маң дайы) кей де Құ нан бай жү рі сі баяу ла са, 
жол жор ға сын са ла ды да, (са ры жор ға) қат ты тай па лып кет-
се, амал сыз дан же ле жө не ле ді (М.Ә.). 3. Қа ныш тың (Қа зақ 
Ғы лым ака де мия сын да ғы) пре зи де нт тік қа си ет те рі нің ең 
зо ры – аса тала нт ты жә не қа жыр лы, ең бек ке тө зім ді ұй ым-
дас ты ру шы екен ді гі (М.Ә.). 4. Ана ті лін ұмыт қан адам өз 
хал қы ның өт ке ні нен де, бо ла ша ғы нан да (қол үзе ді) (Ғ.М.). 
5. Ие сі анау үй дің бұ рын бол ған, кі сі еді за ма нын да (ба қыт 
қон ған) (А.Б.). 6. Бұл (қа ра сөз) Абай дың өз тұ сын да ғы күн-
де лік ті өмір шын ды ғы на қол ма-қол қа ты на сып, (жәр дем 
ет сем) де ген тала бын көр се те ді (М.Ә.). 7. Ма мыр бай дың бәй-
бі ше сі маң-маң ба сып, (ки із үй ін) қа ғып-сіл кіп, жи нат қы зып 
жүр ген еді (Ж.А.). 8. Бұ лар ха зі рет тің қо ра сы на кі ріп, асау 
құ нан ды ат қо ра ға бай ла ған да, ха зі рет өзі кө ріп, сый лық еке-
нін іші бі ліп, (үн қат па ған) бо ла тын (М.Ә.).

9. Оқы лым жә не тың да лым мә тін де рі бой ын ша «Плюс – Ми нус – 
Қы зық ты» кес те сін тол ты рың дар.

Не ұна ды? Не ұна ма ды? Жа ңа ақ па рат, қы зық ты фак ті лер

10.  Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Го бе лен өне рі не үлес қос қан су рет ші лер ту ра лы мә лі мет жи-

нап, эс се жа зың дар. Та қы ры бын өз де рің қой ың дар. Сөз са ны – 
150–170.

2. 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 рас-
ты рың дар. 
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§5. Қа зақ ки но сы – қа зақ та ри хы

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Ки но те атр ға жиі ба ра сың дар ма? 
2. Қан дай жанр да ғы ки но лар ұнай ды?
3. Ки но дан қан дай тә лім-тәр бие алу ға бо ла ды?
4. Отан дық ки но ұнай ма, әл де ше тел дік ки но ұнай ма?
5. Қа зір гі қа зақ стан дық ки но лар ту ра лы пі кір ле рің қан дай? 

2. Мә тін дер ді оқып, негізгі ойды анық таңдар. Тер  мин дері мен тілдік 
оралымдары арқылы мә тін  дердің стилін анық  таңдар.

Қа зақ ки но өне рі
Қазақ киносының алғашқы қадамы 1925 жылы жа сал ды: 

Қазақстан туралы алғашқы деректі фильм түсірілді. «Лен-
фильм» сту дия сы ның ұжы мы қа зақ тың ки но қай рат кер ле-
рі нің қа ты суы мен «Аман гел ді» (1938 ж. Реж. М.З.Ле вин) 
көр кем филь мін жа са ды. Бұл фильм нің сце на рийін Бей ім бет 
Май лин мен Ға бит Мү сі ре пов жаз ған. Қа зақ көр кем филь мі-
нің та ри хы осы ту ын ды дан бас тал ды.

1941 жылы Алматыда көркем фильмдер шығаратын ки-
но студия ұйымдасып, 1944 жылы ол Алматының көркем жә-
не деректі-шежірелік фильмдер студиясы (1960 жылдан «Қа-
зақфильм») деп аталды. Қазақ киностудиясы алғашқы ұйым -
дасқан кезінен бастап 100-ден астам көркем фильм, 500-дей 
деректі фильм шығарған. Бұл фильмдер тақырыбы жағы нан 
әр алуан. Экранға қазақ халқының өткен өмірін көрсете тін, 
соғыс жылдарында халық батыр лары тура лы, заманауи та-
қы   рыпқа арналған картиналар шықты. Мы са лы, «Абай әні» 
(1946), «Махаббат дастаны» (1954), «Шоқан Уәлиханов» 
(1957), «Ботагөз» (1957), «Біз дің сү йік ті дә рі  гер» (1957), «Ме-
нің атым Қожа» (1963), «Ата манның ақы ры» (1971), «Қыз 
Жібек» (1972), «Орман балла дасы» (1972) т.б.

Қазақ киносын дамытуға режиссерлер Ш.Айманов, М.Бе-
га лин, А.Қарсақбаев, С.Қожықов; актер лер Қ.Қуа   ныш  баев, 
Е.Өмірзақов, Н.Жантөрин, С.Қожамқұлов, Ә.Өмір зақова т.б. 
мол үлес қосты.

(«Қазақ мәдениеті» энциклопедиялық анықтамалығынан)АР
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Ш.Айманов туралы әнші Б.Төлегенованың  
естелік әңгімесі

Шәкен аға театр өнерімен әуестенді. Қазақ драма театры -
ның сахнасында 20 жыл еңбек етіп, актерлік шығармашы -
лығын шыңдады. 1947–1951 жылдары М.Әуезов атындағы 
Қазақ академиялық драма театрының бас режиссері қызме-
тін атқара жүріп, шығармашылықпен айналысты. 1954 жыл-
дан бастап кино әлеміне шақырту алып, режиссерлікке бел 
шеше кірісті. 1959 жылы КСРО Халық әртісі атағын иеленді. 

Бүкiл күш-жiгерiн, дарынын қазақ киносына жұмсады, 
қазақ киносының алғашқы кірпішін қалады. «Махаббат дас-
та  ны», «Алдар көсе», «Біз осында тұрамыз», «Ата  манның 
ақы ры», «Атамекен», «Ән қанатында» сынды фильмде  рі  мен 
хал   қы  мызды күллі әлемге танытып, артына өлмейтін мұра 
қал дыр ды.

Өте сәтті шыққан киноларының ішінде әйгілі «Біздің сү-
йікті дәрігер» және «Тақиялы періште» атты екі музыкалық 
комедиясы бар. Сол екі фильмге де шақырту алдым...

«Біздің сүйікті дәрігер» менің шығармашылығымда үл-
кен рөл атқарды. Фильм бүкіл Кеңес Одағында кең көлемде 
жүрді, тіпті шетелде де көрсетілді.

1970 жылы «Атаманның ақыры» фильмі үшін Қазақ 
КСР Мемлекеттік сыйлығы берілді, бірақ сол сәтті өзі көре 
алма ды.

Шәкен Аймановтың қазақ киноөнері үшін сіңірген ең бе гі 
ұлан-ғайыр.

(Меруерт Ілиясова)

«Ал мас қы лыш»
Көр нек ті жа зу шы І.Есен бер лин нің «Ал мас қы лыш» ро-

ма ны же лі сі мен қой ыл ған ки но дас тан ды тү сі ру ге 500-ге 
тар та адам, 100-ге жу ық ак тер жұ мыл ды рыл ды. Фильм 
ХV ға сыр дың ор та тұ сын, Әбіл қай ыр хан ды ғы нан бө лі ніп,  
Керей мен Жә ні бек тің Же ті су да өз ұлыс та рын құр ған сә тін 
су рет тей ді.

Рүс тем Әб ді раш, қоюшы-ре жис сер:
– І.Есен бер лин нің үш том дық три ло гия сы ның бі рін ші кі-

та бын не гіз ге ал дық. Бі рақ фильм тұ тас кі тап та ғы дай бол ған 
жоқ. Се бе бі Ілияс аға мыз кі тап ты жаз ған кез де та ри хи де рек-
тердің кейбірі бол ма ған. Ке ңес идеоло гия сы на сай көп нәр се АР
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ай тыл ма ды. Сон дық тан біз тарихи оқиғаларды қай та дан қал-
пы на кел ті ру ге ты рыс тық.

Қай рат Ке ма лов, Ке рей хан ның рө лін сом да ған ак тер: 
– Бе рі сі қа зақ та ри хы, әрі сі жал пы түр кі, Еура зия көш-

пен ді лер та ри хы ме ні бұ рын нан қат ты қы зық ты ра тын. Сон-
дық тан бұл рөл ме нің мой ны ма жүк тел ген де өте қатты қуа н-
дым. Бі рақ ұлы тұл ға ның сах на лық бей не сін жа сау оңай бол-
ған жоқ. Із ден дік...

Де фис ар қы лы жа зы ла тын сөз дер
Де	фис	–	ор	фог	ра	фия	лық,	ал	сы	зық	ша	пунк	туация	лық	таң	ба	ға	жа-

та	ды.	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	сы	зық	ша	
се	кіл	ді	сөй	лем	нің	маз	мұ	ны	на	әсер	ет	пей	ді.	Үшін	ші	ден,	шарт	ты	түр	де	
ал	ған	да,	де	фис	сы	зық	ша	дан	қыс	қа	бо	ла	ды.

Де	фиспен	жазылатын	сөздер:
1) қос	сөз	дер:	ата-ана, құр бы-құр дас, ау ыл-ай мақ;
2) екі	сөз	ден	тұ	ра	тын	ғы	лы	ми	дә	ре	же,	атақ		не	ма	ман	дық	ты	көр	се	те	тін	

атау	лар:	ви це-ми ни стр, кор рес пон дент-мү ше;
3) қо	сал	қы	мү	ше	лі	күр	де	лі	атау	лар:	ка фе-бар, те ле фон-ав то мат; 
4) цифр	мен	жа	зыл	ған	рет	тік	сан	есім	дер:	58-үй, 65-пә тер, 8-қа тар, 

12-орын;
5) -ақ,	-ай,	-ау,	-ды	(-ді,	-ты,	-ті),	-мыс	(-міс)	шы	лау	ла	ры:	айт қан-ды, 

ба лам-ай, ес тіп ті-міс;
6) кейбір	ода	ғай	сөз	дер:	мо -мо , құ рау-құ 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 ман-па ша, ам за-за де;
8) араб	ха	лық	та	ры	есім	де	рі	мен	ке	ле	тін	әл, аш, ар, аз, әд, бен	си	яқ	ты	

ле	ме	нт	тер:	әл- а ра би, а шид әд-Дин; 
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	объ	ек	ті	ге	жал	ға	на	тын	қо	сым	ша	лар:	
БҰҰ-ға, 450-ден, 50 -ін;
Ес	кер	ту 	

•	 рим	циф	ры	нан	кей	ін	де	фис	қой	ыл	май	ды:	 І	ға	сыр,	І 	курс.
•	 күр	де	лі	құ	ра	ма	атау	лар	жа	сай	тын	кей	бір	кө	мек	ші	сөз	дер	(ат, ас, 

әл)	сөз	ба	сын	да	кел	се,	бас	әріп	пен,	сөз	ор	та	сын	да	кел	се,	кі	ші	әріп-
пен,	де	фис	ар	қы	лы	жа	зы	ла	ды: Әл- а ра би даң ғы лы. Инс ти тут 
әл- а ра би даң ғы лын да ор на лас қан. 
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Бас әріп пен жа зы ла тын сөз дер
Тө	мен	де	гі	жағ	дай	лар	да	бас	әріппен	жазы	ла	ды:

1) жал	қы	есім	дер:	Қызылорда, Абы лай, Талас өзені, Шолпан жұлдыз;	
2) жо	ғар	ғы	мем	ле	кет	тік	қыз	мет	атаула	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	лім-ғы	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, 

Арыстан баб (баба), Ой  сыл қа ра, Зең гі ба ба;
9) мал,	құс,	ит	т.б.	қой	ыл	ған	ат	тар:	Байшұбар, Тай бу рыл, Бөрібасар;	
10) ма	ңыз	ды	та	ри	хи	оқи	ға	лар,	ме	ре	ке	лер	дің	ат	та	ры:	Ұлы Отан со-

ғы сы, Ақ та бан шұ бы рын ды, Жеңіс күні;
11)	 ор	ден	,	ме	даль	ат	та	ры;	құр	мет	ті	атақ	тар	дың	бі	рін	ші	сө	зі:	«Құрмет» 

ор де ні, «Ба рыс» ор де ні, «Күлтегін» медалі;
12) рес	ми	құ	жат	тар	да	ғы	шарт	ты	атау	лар:	Жо ға ры  мәр те бе лі  Пре зи-

дент мыр за, Елбасы;
13) кө	ше,	алаң,	парк,	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;
14) кі	тап,	га	зет,		жур	нал	ат	та	ры:	«Қарт қо жа» ро ма ны, «Ана тілі» газеті;
15) 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:	ба-лу-ан, тәр- бие, өне-ге-лі. 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:	ИнЕУ, ҚазҰПУ;
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) қысқарған	шартты	белгілерді	цифрдан	бөліп	та	сы	мал	дау	ға	бол-

май		ды: 5 т, 30 м;
5) сөз	дің	жал	ғыз	әр	пін	қал	ды	рып	та	сы	мал	дау	ға	бол	май	ды: і-лім, а-на.АР
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3. 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. Ки із үй лер дің жа нын 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 ті-бес ті 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 кам зо лы ның қы на ма бе лі жел мен бо лым сыз тер-
бе ле  ді (Д.Ә.). 6. Ол – ашаң жүз ді, мұрынды, жұмыр ақ сау-
сақты Фан-Штейн еді (Ғ.М.). 7. Ба ла у-шу, ма лай қи қу, мал 
ма ңы рап, ит жаң-жұқ (Ж.А.). 8. Жа сы бай кө лі сол тау дың 
қой науын да қы зыл ды-жа сыл ды кәр ден ке се ге құй ып қой ған 
зәмзәм суын дай мөп-мөл дір (Б.М.).

4. Сөй лем дер де гі бас әріп пен ке ле тін сөз дер ді анық тап, жа зы лу 
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» ұйым 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 ны на 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 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», АР
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«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.).

5. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, мә -
тін ді аяқ таң дар. Сөз са ны – 80–100.

Шәкен Айманов – қазақ өнерінің шоқтығы биік тұлғасы, 
талантты актері әрі режиссері. Ол ұлттық театр өнері мен 
кино саласының қалыптасуы мен дамуы үшін бүкіл ғұмырын 
арнады...

6. Та сы мал дау ға бол май тын сөз дер ді те ріп алып, сөй лем құ раң дар.

Шекшеката, қиын, айқас, А.Құнанбаев, ақуыз, мәдениет, 
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.

7.  Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Өз де рің көр ген қа зақ ки но филь мі ту ра лы ма қа ла жа зың дар. 

Сөз са ны – 150–170.
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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§6. Сөз мә де ние ті нің адам қа рым- 
 қа ты на сын да ғы ор ны

1. Тор көз дерден Кей-Қа бус тың сөз мә де ние ті ту ра лы пі кі рін оқи ала-
сың дар. Тө мен де гі сұ рақ тар ға бер ген жау ап та рың ды Кей-Қа бус тың 
пі кі рі мен са лыс ты рың дар.

 сөз 
 Жақ сы 
сөй лей 

 біл ген 
жөн.

 сөй лей 
бі лу.

бі лу ге 
үй рен:

өйт ке ні 

 сөз  
өне рі 

Адам-
зат тың 

 Сөз ді сы пайы,  қан дай
әдет-

тен сең,
Бар-
лық 

өнер-
ден

 жақ сы 
еке нін 

ең асыл 
өз ор-

ны мен
анық 

сөй леу ді
 сөз ді  тіл 

со ны 
ай та-
ды.

қа си ет-
те рі нің 
бі рі  –

 сөй ле.
әдет 

қыл ғай-
сың,

ай ту ды 

1. Сөз мә де ние ті де ген ді қа лай тү сі не сің дер? Адам дар ара-
сын да ғы қа рым-қа ты нас та сөз мә де ние ті нің рө лі қан дай?

3. Қа зақ ті лі нің қо ғам да ғы қол да ны лу ая сы, өзін дік ор ны 
қан дай деп ой лай сың дар?

2 Мә тін дер ді гра фи ктік ақ па рат пен толық ты рып оқып, негізгі ой ды 
анықтаңдар. Мә тіндер ге та қы рып қой ың дар.

Жақсы қарым-
қатынас

Сұрыпталған 
мәдени тіл

Сөз байлығы

Сөйлеу  
мәдениеті

Әдептілік 
нормалары

І
Сөз мәдениеті дегеніміз – «қарым-қатынас құралын қа-

лай игеріп, өмірде қалай пайдаланып жүрміз; оның әрқи-
лы амал- тәсілдерін дұрыс, дәл қолданып, мазмұнды, әсер  лі АР
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етіп жұм сай алдық па?» дегенге саяды. Сонымен, сөз мә де-
ниеті – әдеби тілдің грамматикалық, лексикалық, сти лис-
ти калық, орфо эпиялық, орфографиялық нормаларын мең-
геру, сонымен бір ге бейнелеуіш, көріктеуіш амал-тәсіл дер ді 
қарым-қатынас жа саудың мақсаты мен мазмұнына сай қол-
дана білу.

Дұрыс сөйлеп, дұрыс жаза білуге дағдыланған, әдеби тіл 
нормасына төселген адамның сөйлеген сөзі де, жазғаны да ке-
дір- бұдырсыз жатық шығып жатады. Тіл амалдарын дұрыс 
қол  да нып, әдеби тіл нормасын сақтап, одан жөнсіз ауытқы-
мау ды сөз жатықтығы деп түсінуге болады. Тіл амал-тәсіл де-
рін дұрыс жұмсауға, сөз жатықтығына ғана қанағат етіп қою 
жет кіліксіз. Сөйлеушінің сөзі әдеби тілдің нормасына сай  дұ-
рыс жұмсалуы және «тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін  дей», 
ой мен сезімді дәл жеткізе алатындай әсерлі болуы да қа жет. 
Тілде толып жатқан амал-тәсілдер бар. Солардың ішінен аса 
қа жеттісін талғап ала білу арқылы ой мен сезім ді дәлме-дәл 
жеткізе білу шеберлігі – сөз мәдениетінің биік шыңы. Мұн дай 
шеберлік, ең алдымен, тіл амалдарын әдеби тіл нормасы на 
сай дұрыс қолданудан, сөз жатықтығынан басталады. Сондай 
қасиетке ие болғанда ғана сөйлеуші, жазу шы сөз бай лығы, 
сөз тазалығы, сөз дәлдігі, сөз әсерлілігі тә різді сапа лармен 
тыңдаушысын я оқушысын баурап ала ды.

(Н.Уәли)

ІІ
Қазақтың қарапайым қарым-қатынас түрлерінен бастап 

барша болмысына дейін айқын көрініс тауып отыратын нәр-
се бар. Ол – сұхбаттасқан адамның жан дүниесін тануға деген 
құлшыныс, сырласының жүрек түкпіріндегі мұң-сыры на ор-
тақтасуға деген бейімділік.

Халқымыздың қарттықты құрметтейтін, жастықты үкі-
лей тін, қайырымдылықты қастерлейтін игі дәстүрі және ба-
лаға мейірім, атаға қамқорлық, ағаға ізет, ініге ілтипатты 
кие тұтатын рухани өміршеңдігі – осының бәрі әдепті лік тің, 
мә дениет тің басты көрінісі емес пе?

Халқымыз анасын ардақтаған, қызын аяла ған, жақ сы сөз 
айтып, көңілін тасытпаса, қатты сөйлеп жасыт паған.

Қазақ – жан баласын жатсынбайтын, өзгенің түсінік-па-
йы  мына түсіністікпен қарайтын ел.АР
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Қазақ халқы – болмысынан турашыл, адал, жомарт, ба-
тыр, қайсар, өжет ел. Бұл қасиеттер қазақтың қоғамдық өмі-
ріне әсер етіп, таңғажайып өмір салтын қа лып тас тырды.

Бұл өмір-салт – қазақ мәдениетінің мәйегі. Ал қазақ мәде-
ниеті – әрбір қазақ адамының рухани тірегі.

(«Әдептілік қағидалары» кітабынан)

Ау ызе кі сөй леу сти лі
Күн	де	лік	ті	қа	рым-қа	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	бе-көз	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,	ым-иша	ра	қол	да	ну.
Сөй	леу	ті	лінің	ерек	ше	лік	те	рі,	тіл	дік	амал-тә	сіл	де	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	ка-мор	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.

3. Мә тін нен ауызекі сөйлеу тіліне тән қолданыстарды анық таң дар.

Бір жұрт тың бас әкі мі екін ші бір бай ға жо лы ғы сып, сөй-
ле сіп тұр ған да, қа сы нан бір жар лы мұ жық өтіп ба ра жа тып, 
иі ліп, бас ұрып сә лем бер ді дей ді. Оған қар сы әл гі әкім одан 
да тө ме ні рек бас ұрып сә лем ал ды. Қа сын да ғы бай:

– Тақ сыр, осын ша ма жұрт тың үс ті нен қа ра ған әкім сіз, 
осы бір мұ жық қа не ге сон ша бас ұра сыз? – деп айт ты дей ді. 
Сон да әкім:

– Еш бір ілім-бі лім үй рен бе ген мұ жық сон ша иі ліп, әдеп ті-
лі гін көр сет кен де, мен одан әдеп сіз бо лып қа лай ын ба? – дей ді.

(Ы.Ал тын са рин)АР
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4. Мә тін дер де гі қа те қол да ныл ған сөз дер ді тү зе тіп, ре дак ция лап, 
қай та жа зың дар. 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. 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 маш. Му зы ка тың дап тұрм. 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!
 – Мүм кін емес. Қу ма шы!
 – Ке ше әт кен шек те кә шен дік.

Шы лау жә не ода ғай сөз дер дің жа зы луы
Шы	лау	сөз	дер	дің	жа	зы	луы:
1) шы	лау	лар	дың	көп	ші	лі	гі	өз	де	рі	қа	тыс	ты	сөз	ден	бө	лек	жа	зы	ла	ды.	

Мы	са	лы:	Кү ні бойы мұз ой ған жі гіт тің кеш ке қа рай екі ала қа ны 
дуыл дап жа нып кет ті (Ә.Н.).

2) ма (ме, ба, бе, па, пе), соң	шы	лау	ла	ры	жік	тік	жал	ғауы	нан	бұ	рын	
кел	се,	оның	тұл	ға	сы	-мы (-мі, -бы, -бі, -пы, -пі), -сын (-сін)	бо	лып	
өз	ге	ріп,	 сөз	бен	 қо	сы	лып	 бір	ге	жа	зы	ла	ды	да,	 одан	 кей	ін	жік	тік	
жал	ғауы	жал	ға	на	ды:	ба ра сың ба – ба ра мы сың, бар ған соң – бар-
ға сын. Мы	са	лы:	Мұн да кел ге сін Ебей сін өзі нің дағ ды лы кә сі бі не 
кі рі сіп, жұрт тың те рі-тер се гін шай, ше кер ге ай ыр бас тай бас-
та  ды (Ә.Н.).

3) -ақ, -ай, -ау, -ды, -ді, -ты (-ті), -мыс (-міс) шы	лау	ла	ры	де	фис	ар-
қы	лы	жа	зы	ла	ды.	Мы	са	лы:	Екі жі гіт Ела ман ды екі жа ғы нан тырп 
ет кіз бей сы ғып ұс тап тұр ған-ды (Ә.Н.).

Ода	ғай	сөз	дер	дің	жа	зы	луы:
 қай	тала	нып	ай	ты	ла	тын	ода	ғай	лар	де	фис	ар	қы	лы	жа	зы	ла	ды:	құ-

рау-құ рау, пай-пай, құр-құр, көс-көс	жә	не	т.б.АР
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5. Сөз орам да ры мен анық та ма сын сәй кес тен ді рің дер. Шылау сөз дер 
мен одағай сөздерді қатыстырып, берілген сөз орамдарымен сөй лем 
құрастырыңдар. Емлесін түсіндіріңдер. 

 Сөз орам да ры 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. Ау ыз ша сөй леу ге қой ыла тын талап тар ті зі мін жа зың дар. Әуен, 
тембр, қар қын, кі ді ріс ті сөй леу мәнеріне сай қолданып, бір-бірі ңе 
оқып беріңдер.

Үл гі: 

Ау ыз ша сөй леу ге қой ыла тын талап тар:
1. Ой ын жа ғым ды сөз дер мен жет кі зу...

7.  «Әсер лі сөй леу әсер лі ой лау ға ық пал ете ді» та қы ры бы на өз көз қа-
рас та рың ның се бе бін, дәлел де рі мен мы сал да рын дай ын даң дар.

Ме нің көз қа ра сым Дә ле лім Мы сал 
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§7. 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, сөз 
мә де ние ті. Сөз дер ді 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 ме се 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 Сызбамен берілген мәліметтерді мәтінге айналдырып оқыңдар. 
Мәтін нің стилін, авторын анықтаңдар.

Тіл тазалығы 

Сөз сапасы

Тіл  
анықтығы

Тіл 
 дәлдігі

Тіл 
 көр нек тілігі

Сөз дұрыстығы 

Сөз тіркестерін 
дұрыс қолдану

Сөйлемді 
мағынасына 

қарай қолдану

Сөзді айтыла-
тын ойға сай 

қолдану 

Граммати-
калық 

тұлғаларды 
дұрыс қолдану
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Сөз байлығы 

анық ой оралымды тіл мол сөздік қор 

Сөз қысқалығы мен нұсқалығы 

нақты пікір түсінікті сөз 
жан-жақты 
дайындық 

жинақы ой 

3. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып,  
оқы лым мә ті нін де гі ақ па рат тар ға «Фиш боун» әді сі ар қы лы тұ жы-
 рым жа саң 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.

4. Екі топ қа бө лі ніп, мек те пі ші лік ме ре ке лік жа ңа лық тар бағ дар ла-
ма сын жа саң дар. Оқу шы лар дың қи сын ды сөй леуі не, сөз сап тауы на 
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.

5. Тіл ді шұ бар лау мә се ле сі не бай ла ныс ты Б.Мо мы шұлы ның тол ға-
ны сын (04. mp3) аудио жаз ба дан тың дап, кес те ні тол ты рың  дар. 
Мәтінде көтерілген мәселені талдай отырып, ғаламдық мәсе  ле  лер-
 мен байланыстырыңдар.

Алын ған сөй лем Ав тор дың пі кі рі Ме нің пі кі рім 

6. Тың да лым ма те ри алын да көтерілген мәселе бойынша ойла рың ды 
дәлелдеп, келісу/ке ліс  пеу эссесін жа зың дар. Сөз са ны – 80–100.
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Қо сым ша лар дың жал ға нуы
1) қо	сым	ша	лар	сөз	дің	соң	ғы	ды	бы	сы	ның,	буы	ны	ның	әуені	мен	үн	де-

сіп,	бір	ге	жа	зы	ла	ды:	біл-ім-ді, да рын-ды, па ра сат-ты т.б.
2) -бан, -гер, -кент, -ха на, -стан, -еке, -жан, -қар, -кеш, -дар, -көй, 

-гөй, -қор, -қой, -мар, -маш, -ні кі (-ді кі, -ті кі), -паз, -тал, -уар, -мен 
(-бен, -пен)	қо	сым	ша	ла	ры	бу	ын	үн	дес	ті	гі	не	ба	ғын	бай	ды:	мей ір бан, 
ең бек қор, өнер паз, тіл маш, сө зу ар, діл мар, қас көй, Асе ке	т.б.	

3)	жал	қы	есім	дер	й, ш	дау	ыс	сыз	ды	быс	та	ры	на	аяқ	тал	са, -ев (-ева);	
бас	қа	дау	ыс	сыз	ды	быс	тар	ға	аяқ	тал	ған	да,	-ов (-ова);	дау	ыс	ты	лар	ға	
аяқ	тал	са,	-ин (ина)	қо	сым	ша	ла	ры	жал	ға	на	ды:	Сәт бай ев – Сәт-
ба ев, Бегалы ин – Бегалин, Ша хан ов – Ша ха нов.

4) -ов, -ев жұр	нақ	та	ры	ар	қы	лы	жа	сал	ған	фа	ми	лия	лар	ға	 қо	сым	ша	
тү	бір	дің	 соң	ғы	буы	ны	ның	жу	ан-жі	ңіш	ке	лі	гі	не	 қа	рай	жал	ға	на	ды: 
С.Жү ні сов ке, С.Исаев тың.

5) әріп	тер	ден	қыс	қар	ған	сөз	дер	ге	қо	сым	ша	лар	оның	ай	ты	лу	әуені	не	
қа	рай,	ал	олар	дың	ішін	де	дау	ыс	ты	ды	быс	бол	са,	сол	ды	быс	тың	
ай	ты	лу	әуені	не	қа	рай	де	фис	ар	қы	лы	жу	ан	не	жі	ңіш	ке	бо	лып	жал-
ға	на	ды: ПМПИ-ге, ПМУ-дың, ТУ-144-ке.

6) кү нә, кі нә, шү бә, куә, ің кәр, кү мән, Кү ләш, Кү лән си	яқ	ты	 соң	ғы	
буы	нын	да	жі	ңіш	ке	ә	әр	пі	жа	зы	ла	тын	сөз	дер	ге	қо	сым	ша	лар	жі	ңіш-
ке	жал	ға	на	ды,	тек	ба	рыс,	жа	тыс,	шы	ғыс	жал	ғау	ла	ры	мен	етіс	тік	
ту	ды	ра	тын	-ла	жұр	на	ғы	жу	ан	ай	ты	лып,	жу	ан	жал	ға	на	ды:	кі нә сіз, 
кі нә лі (кі нә сі на, кі нә лау), куәсі, куә лік (куәға, куә дан), Кү ләш тің 
(Кү ләш қа, Кү ләш тан).

7) б, в, г, д дыбыстарына	аяқталатын	сөз	дер	ге	дау	ыс	сыз	ды	быс	тан	
бас	тала	тын	қо	сым	ша	лар	тек	қа	таң	ды	быс	тан	бас	та	лып	жал	ға	на-
ды:	штаб-тан, пе да гог-тер, па рад-қа, ак тив-ке, ре зерв-тік.

8) ст, сть, зд, сс, лл, мм, тт ды	быс	тар	 тір	ке	сі	не	 біт	кен	 сөз	дер	
тү	бір	 күй	ін	де	 еш	бір	 өз	ге	ріс	сіз	 жа	зы	ла	ды	да,	 олар	ға	 қо	сым	ша-
лар	жал	ған	ған	да,	 тү	бір	де	гі	 соң	ғы	дау	ыс	сыз	тү	сі	рі	ліп	жа	зы	ла	ды:	
трест – трес-тің, трес-іне; ве до мос ть – ве до мос-қа, ве до мо сы; 
с езд – с ез-ге, с ез-інің; ме талл – ме тал дар; грамм – гра мы; 
прог ресс – прог рес ке. Алай	да	жал	қы	есім	дер	де	сақ	та	лып	жа	зы-
ла	ды: Дон басс – Дон басс тан, римм – римм ге.

9)	ау ыл, дау ыс де	ген	бі	рен-са	ран	сөз	дер	ге	 тәу	ел	дік	жал	ғауы	жал-
ған	ған	да,	 ды	быс	та	лу	ың	ғай	ына	 қа	рай	ы, і әріп	те	рі	 тү	сі	рі	ліп	 те,	
тү	сі	ріл	мей	де	жа	зы	ла	бе	ре	ді: ауы лы, ау лы, дау ысы, дау сы.
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10)	п,	х	ды	быс	та	ры	на	аяқ	тала	тын	кір	ме	сөз	дер	ге	дау	ыс	ты	дан	бас-
тал	ған	қо	сым	ша	жал	ған	ған	да,	п,	х	ды	быс	та	ры	ұяң	да	май	ды:	прин-
цип – прин ци пі, тип – ти пі, цех – це хы, та рих – та ри хы.

11)	 нд,	мп,	кт,	мб,	ск,	фт	ды	быс	та	ры	на	аяқ	тал	ған	кірме	сөз	дер	ге	қо-
сым	ша	жал	ған	ған	да,	тү	бір	мен	қо	сым	ша	ның	ара	лы	ғы	на	дә	не	кер	
ы, і әріп	те	рі	нің	бі	рі	жа	зы	ла	ды:	штамп ы  лау, факт і ге.

12)	Ог, уг, рк, рг, нк, нг, кс, кт, ск, нкт, кль, брь, бль ды	быс	та	ры	на	
аяқ	тал		ған	кірме	сөз	дер	ге	жі	ңіш	ке	қо	сым	ша	жал	ға	на	ды:	геоло гі, 
пе да гог тер, ан са мб льге, пунк ті.

13) орыс	ті	лі	нен	ен	ген	бір	қа	тар	кір	ме	сөз	дер	ды	быс	та	луы	қа	зақ	ша	
қа	лып	тас	қан	тү	рін	де	жа	зы	ла	ды	да,	қо	сым	ша	лар	сөз	дің	соң	ғы	буы-
ны	ның	жу	ан-жі	ңіш	ке	лі	гі	не	қа	рай	жал	ға	на	ды:	об лыс-қа, пойыз-ға, 
бә тең ке-ге, бөш ке-ні, зау ыт-қа, тау ар-ды.

14) жіңішкелік	белгісіне	аяқталған	сөздерге	қосымша	буын	үн	дес	тігі	
бо	йын	ша	жал	ға	нады,	дауыссыз	дыбыстан	басталатын	қо	сым	ша	
жал		ғанса,	ь	сақталады;	дауысты	дыбыстан	басталатын	қо	сым	ша	
жал	ғанса,	ь	түсіп	қалады: лагерьге (лагері), дизельді (дизелі). 

Ескерту 	ль	дыбысына	аяқталған	соңғы	буыны	жуан	сөздерге	да	уыс-
ты	дыбыстан	басталатын	қосымша	жіңішке;	дауыссыз	дыбыс	тан	
бас	та	латын	қосымша	жуан	түрде	жалғанады:	магис тра лі (ма гис-
тральда), фес ти ва лі (фестивальға).

7. Көп нүк те нің ор ны на ем ле ере же сі не сай ти іс ті қо сым ша лар ды 
жал ғап, жат ты ғу ды кө ші рің дер.

1. Жап са ры на өр нек жүр гі зіл ген көк бояу лы оң қа быр ға-
да ғы үл кен қа ра са ғат күм бір-күм бір қо ңы ра уын со ғып, вес-
ти бюль... жаң ғыр тып әкет ті (С.Ш.). 2. Етек тен жо ға ры қа рай 
жа мы рай тарт қан қа лың қа ра ғай лар да мы на альпи нис... 
ұқ сап бет ті би ік ке сіл те ген (С.Ш.). 3. Он қа дам дай ал да 
ас фальт... ша ғы лыс қан күн сәу ле сі қаш қан қо ян ның құй-
ры ғы тә різ ді, ай ны мас бір қа шық тық та шап шаң іл ге рі сыр-
ға нап, тол қи зыр лай ды (С.Ш.). 4. Кем пір шалына кі нә... 
қа рап отыр ды да, ас тың ғы ер нін тіс теп алып, қо лын да ғы 
көк теп отыр ған дү ние сі мен әу ре бо ла бер ді (Ш.А.). 5. Ал ла 
та ға лам сен дер ге бір ба ла бе ріп, со ның ің гә... жы ла ған дау-
сын ес ті сем, ар ма ным жоқ (Ш.А.). 6. Құт жан өл ген соң, осы АР
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көк тем де жұрт Жек сен ді кі нә... бас та ды (М.Ә.). 7. Қар қа ра-
  лы де ген ок руг... әмір ші сі – Құ нан бай мен осы Май ыр (М.Ә.). 
8. Жер бетінің 70%-... астамын су басып жатыр. Кей жерде 
мұхиттың тереңдігі 10 км-... асады («Сұрақ және жауап 
энциклопедиясынан»).

8. Тө мен де бе ріл ген кі сі ат та ры на -ев, -ева, -ов, -ова, -ин, -ина қо сым ша-
ла ры ның ти іс ті сін жал ғаң дар.

Құ нан бай, Айт ол ды, Аман гел ді, Сей фол ла, Иса, Ал тын-
са ры, Қа на пия, Аман ша, Бай мыр за, Ға ри фул ла, Бай ға ли, 
Бай діл да, Әбіл ға зы, Аман ға ли, Есе нә лі, Әбіш, Ақ тан, Ыс қақ, 
Жү ніс, Бек тұр, Әбу, Жү сіп, Сай ран бай, Құ дай бер ді, Қа сен, 
Жұ ма бай, Орал бай, Қа ли, Кө бей, Ду лат, Мыр за бек, Бай-
мыр за, Бек қо жа.

9. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Кес те ні пай да ла нып, ақын ше бер лі гін, сө зі нің әсер лі лі гін 

анық  таң дар.

Әсер ет кен сөз дер мен 
сөз тір кес те рі

Не сі мен әсер лі? 
Ақын ның ше бер лі гі 

Поэ зия!
Ме ні мен егіз бе едің?
Сен ме ні се зе сің бе, не ге із де дім?
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,АР
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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. Ақын ше бер лі гі ту ра лы ша ғын пі кір жа зың дар. Сөз са ны – 
100–120.

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 ман дыт 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
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



39

І ТОҚ САН БОЙ ЫНША ҚАЙ ТАЛАУ

1. Мә тін ді оқып, не гіз гі ой ды анық таң дар. Мә тін бой ын ша ма ңыз ды 
деп са най тын үш сұ рақ қой ың дар.

лт тық мә де ни ет жә не салт-дәс түр
Мә де ни ет ті ұлт тық салт-дәс түр мен әдет-ғұ рып тан бө лек 

алып қа рау үл кен қа те лік ке ұшы ра та ды. Ата-ба ба ла ры мыз 
бі рін-бі рі сый лап, со ның ар қа сын да ру ха ни құн ды лық тар ды 
бой ла ры на жи нап, ұр пақ тан ұр пақ қа да ры та біл ді. Біз ге жет-
кен ұлт тық дәс түр мен әдет-ғұ рып тың бә рі де осы ны аң ғар -
тады. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Н.На зар ба ев-
тың Қа зақ стан хал қы на «Қа зақ стан-2050» Ст ра те гия сы: қа-
лып тас қан мем ле кет тің жа ңа сая си ба ғы ты» ат ты Жол да-
уын да: «Дәс түр мен мә де ни ет – ұлт тың ге не ти ка лық ко ды. 
Пат ша лық тың, төң ке ріс дүм пуі мен то та ли та ри зм нің бар лық 
ауырт па лы ғы мен қи ын шы лық та ры на қа ра мас тан, біз дің 
елі міз дің ау ма ғын да тұ ра тын қа зақ тар жә не бас қа да ха лық-
тар дың өкіл де рі өз де рі нің мә де ни ерек ше лік те рін сақ тай ал-
ды. Тә уел сіз дік жыл да рын да біз дің мә де ни ір ге та сы мыз бе ки 
түс ті. Қа зақ стан – бі ре гей ел. Біз дің қо ғам да әр түр лі мә де ни 
эле ме нт тер бір-бі рі мен бі рік кен жә не бі рін-бі рі то лық ты рып 
тұ ра ды, бі рі не-бі рі нәр бе ріп тұ ра ды. Біз өзі міз дің ұлт тық 
мә де ние ті міз бен дәс түр ле рі міз ді қор ғауы мыз ке рек, мә де ни 
игі лі гі міз ді бөл шек теп бол са да жи нас ты руымыз ке рек», – 
де ген бо ла тын. Сон дық  тан да еге мен ді ел бо лып, өз ті лі міз бен 
ді ні міз дің тіз гі ні өз қо лы мыз ға бе ріл ген дік тен, мә де ние ті міз-
ді жа байы кө рі ніс те рін де жаң ғыр ту ға ты ры са тын дар дың жо-
лын бө геп, оны ата-ба ба ның салт-дәс тү рі мен суа рып жан дан-
ды ра ал сақ қа на, оның ұлт тық та ри хи бей не сі сом дал мақ шы. 
Қа зақ мә де ние ті мен салт-дәс тү рін, оның тұ нып жат қан асыл 
мар жан да рын то лық тай жи нақ тап, қа зір гі жас тар ға жет кі-
зу – біз үшін па рыз.

(Б.Тө леуға ли ұлы)
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2. Мә тін ді оқып шы ғың дар. Мә тін де көтерілген мә се ле ту ра лы ой ла-
рың ды «ПСМТ фор му ла сы» бой ын ша дә лел дең дер.

1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша, … ».
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сін ді ре мін: … ».
3-сөй лем: «Оны мы на дай 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: …».

«Қа зақ ті лі – бай, та за, ір ге лі жұрт ті лі» деп бә рі міз де ай-
та мыз. Бі рақ құр бай, та за деу мен ға на ті лі міз өз ді гі нен сақ-
та лып, әде бие ті міз өр біп ке те ала ма? Қай жұрт тың ті лі бол са 
да, ту ба сын да біз ді кі се кіл ді та за да бай бол ған. Бі рақ көр ші 
жұрт тар дың сө зі қо сы ла-қо сы ла, жү ре бұ зыл ған. Біз дің қа-
зақ ті лі бұ рын ыл ғал сыз та за бол са да, бұл кез де бас қа жұрт-
тар мен ара ла са бас та дық, бас қа жұрт тар дың оқуын оқы дық. 

Бір жа ғы Бұ хар, бір жа ғы Мек ке, Ме ди не, Стам бул дан 
оқып қайт қан да ры мыз бар. Бұ лар дың сөй ле ген сө зін де, жаз-
ған ха тын да шет жұрт тар дың ті лі аң қып тұр. Бұ лар ел ге ке ліп 
жас ба ла лар ды оқы та ды. Сөйт іп, шет тіл дер ел де гі жас ба ла-
лар ға жұ ға ды. Жас ба ла лар – ке ле шек те гі бір бу ын ха лық. 
Орыс ша оқы ған да ры мыз дың кө бі екі сөз дің бі рі не орыс ша 
қа ты нас ты ру ды үй ре ніс қы лып ал ған. Кү ні бұ рын сақ та-
луы на қам қыл ма сақ, бір те-бір те та за де ген қа зақ ті лі нің де 
бұ зы лып ке те ті нін осы дан топ шы лау ға бо ла ды. Қа зақ ті лі нің 
мұн дай жол мен бұ зы лып ке туін кө бі міз сез бей де қа ла мыз.

(М.Ду ла тұлы)

3. Мә тін ді оқып шы ғып, ой ла рың ды жа зың дар.

 Мен үшін жа ңа лық 
бол ған 3 мәсе ле 

Ме нің на за рым ды 
ау дар ған 1 нәрсе

 Мен се нім сіз дік та ныт қан 
са ла ға қа тыс ты 2 сөз

Қа зақ тың той сал ты
«Түйемұ рын дық» – жол да отыр ған ау ыл адам да ры ның 

ұза ты лып ба ра жат қан қыз дың аты ның ноқ та сы нан не тү  йе -
сі нің бұй да сы нан ұс тап, кә де сұ ра уы. Қыз кә де бе ру ге ти іс. АР
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Кә де ал ған жұрт оған ба қыт ті леп, ба та сын бер ген. «Түйемұ-
рын дық» – бү гін гі «Ар қан ке ру ге» ұқ сас ғұ рып.

Ес кі лік те «Шар ғы са лу» дәс тү рі бол ған екен. Бұл дәс түр 
бой ын ша ұза тыл ған қыз өзі нен кей ін гі сің лі сі не ба сы на тар-
та тын ора ма лын бе ре ді. Ол – «ен ді гі ке зек се ні кі, ба қы  тың  ды 
тап» де ген ді біл ді ре ді. Шар ғы са лын ған қыз ға жең ге ле рі, за -
ман дас та ры ті лек біл ді ріп, бір ге шай іше ді екен.

Іл ге рі де «Ілу са лу» де ген де дәс түр бол ған. Бар ған же рін де 
жа ңа түс кен ке лін ге үй көр се ту ағай ын ға мін дет бол ған. Жас 
ке лін ша қыр ған үй ге көй лек, ки ім-ке шек, ма та, кі лем ше 
си яқ ты тар ту ын ала бар ған. Со ны «Ілу са лу» деп ата ған. Күй еу 
ба ла да қай ын жұр ты на бар ған да ілу сал ған. Жас ке лін ге аға -
йын дар дың үй көр се ту дәс тү рі қа зір де бар. Де ген мен бұл дәс-
түр қол да ныс та «Ілу са лу» деп атал май, «ке лін ді ша қы рып, 
шай бе ріп жі бе рейік деп едік», – деп, біл мес тік пен, шұ бал тып 
ай тып жа та ды.

(Дайындаған Ж.Аймағанбетова)

4. Мә тін де гі мәліметтер мен пікірлерді өңдеп, сызба, кесте не су рет 
түрінде сипат тап көріңдер.

Қа зақ қо лө не рі нің өзін дік көп ға сыр лық ше жі ре сі бар. 
Ха лық ше бер ле рі нің қо лы нан шық қан бұй ым дар ХІХ ға   сыр-
  да Пет ро па вл , Көк ше тау , Тө мен гі Нов го род  жә не т.б. қа ла-
лар дың көр ме ле рі нің көр кі бол ға ны анық. Бұ  йым   дар дың 
дай ын да лу тә сі лі мен жа са лу жол да ры ата дан ба ла ға ми рас 
бо лып қа лып отыр ған. Сыр мақ, те ке мет, тө   се   ніш, ала ша, тұс-
ки із, кі лем дер көз дің жау ын алар қа зақ   ша ою-өр нек тер мен 
әсем де ліп, жа ну ар лар бей не ле рі, өсім дік тер су рет те рі, әр -
түр  лі гео мет рия лық сы зу лар мен өр нек тел ген. Со ны мен бір ге 
ер- то қым ды кү міс пен, сүй ек пен әсем дей тін, қам шы өре тін, 
асыл тас тар дан бұй ым дар жа сай тын ше бер лер де бол ған. 
Ағаш ше бер ле рі нің өне рі де өте жо ға ры ба ға лан ды. Олар дың 
қо лы нан шық қан бұй ым дар сол за ман да ғы өмір сал ты на, тұр-
мыс-тір ші лі гі не бай ла ныс ты бол ды. Бір тін деп тұр ғы лық ты 
өмір сал ты на кө шу олар дың өнер ле рі не бас қа ша ба ғыт бе ре 
бас та ды.

Кө не дәс түр лер ді көз дің қа ра шы ғын дай сақ тап жә не 
ба  йы  та оты рып, ха лық тық көр кем қо лө нер кә сі бі қа зір гі АР
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мә де ни ет тің ай қын құ бы лы сы бо лып, үй тұр мы сы ның ма -
ңыз  ды жә не бө лін бес құ ра мы на ай нал ды. 

Қо лө нер ту ын ды ла  ры алу ан түр лі: әсем әше кей лер мен 
ша ғын ой ын  шық тар  дан бас тап кө лем ді кі лем дер ді, то қы ма 
ма та дан жа сал  ған жи ын тық тар ды, шы ны, ағаш жә  не ме -
талл бұй ым дар ды қам ти ды. Пі шін дер дің ық шам да мән ді 
үй ле сі мі, түс тер дің жо ға ры тал ға мы, өр нек тер дің әсем ді гі, 
ком  по зи ция лық ше ші мі – барлығы ше бер дің көз інің мүл-
тік сіз ді  гін, қол ының дәл ді гін жә не қи ялының ұш қыр лы ғын 
көр сете ді.

5. Су рет тер де гі фильм дер ту ра лы бі ле тін мәліметте рің ді кес те ге тү сі-
рің дер.

 Фильм нің  
атауы

Ре жис се рі 
 Бас ты  

кей іп кер ле рі 
Рөл дер де  

ой на ған дар

6. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, өз  -
де рің ұнататын ки но кей іп кер ле рі нің сын-си па тын су  рет   тең дер.

 Түр-әл пе ті Өне рі мен талан ты
Кинода өзін  

ұс тауы
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7. Жам был мен Ша шу бай дың ай ты сы нан бе ріл ген үзін ді ні тал дап, 
кес те ге жа зың дар. Әуен, тембр, қар қын, кі ді ріс ті сөй леу мәнеріне 
сай қолданып, бір-бірі ңе оқып беріңдер.

Ша шу бай дың сөз  
сап тау ерек ше лі гі 

Жам был дың сөз  
сап тау ерек ше лі гі 

Ал ма ты қа ла сын да ғы Бай бұ лан бай дың үй ін де көп ші лік-
тің ба сын қос қан үл кен жи ын бо ла ды. Бұл жи ын да ел ке зіп, 
се рі лік қып кел ген Ша шу бай ақын бы лай өлең бас тай ды:

Сөй лей ді, сөй ле де сең, бұл Ша шу бай,
Дә ре же өз ба сы ма бер ген Құ дай.
Ал ма ты ның саң ла ғын те гіс жиып,
Той қыл ды ком па ния Бай бұ лан бай.

Мен кел дім Ор та жүз ден те ңіз ді өр леп,
Қы ды рып сөз қоз ға дым көл де нең деп,
Жол ба сып он се гіз күн зор ға жет тім,
Саң ла ғын Же ті су дың кө рей ін деп.

Бі реу ді Жам был де ген мақ тай сың дар,
Жа сы рып оны қай да сақ тай сың дар?
Ақын бол са, тез ал дыр, Бай бұ лан бай,
Әйт пе се ел на мы сын тап тай сың дар...

Жүр мі сің аман-есен, ақын Жам был,
Өлең ге жас тай ынан бол ған даң ғыл.
Үн де мей сің, ұн жыр ғаң түс кен дей-ақ,
Күн ту ды не ба сы ңа, тәй ір ал ғыр!

Жам был жан, та ны май сың мен бая ғы,
Қо лын да Асай-Мұ сай шал тая ғы.
Ағат кет кен сө зім жоқ, отыр ған көп,
Тең тиер өле ңім нің төрт ая ғы...

Жам был:
Ен ді Жам был сөй лей ді,
Ес кен жел дей гу лей ді,АР
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Елір ме, ба тыр, сен, – дей ді!..
Ал Жам был дан сөз шы ғар
Асыл дан ұш қан қы лау дай.
Өлең нің да рия ке ні мін,
Еділ ме нен Жай ық тай,
Зыр қы рап Жам был сөй ле сін,
Өр ге жүз ген қай ық тай.
Сын ға түс сін сө зі міз,
Осы отыр ған ха лық қа-ай.
Же ті су дың саң ла ғы
Те гіс отыр қа сым да-ай.
Ұра ным ме нің Қа ра сай,
Қа ра сай дың ұлы мын,
Ай тулы ның бі рі мін,
Нap кі лем нің тү рі мін.
Қы зыл ті лін бе зе ген,
Най за сын тас қа еге ген,
Ал ды-ар тың ды буа мын
Се ні асыр май ке зең нен!..

(«Шашубай Қошқарбайұлы шығармалары»  
жинағынан)

8. Мә тін де гі құт тық тау ма ғы на сын біл ді ре тін сөз дер ді көр се   тің   дер. 
Өз де рің бі ле тін құт тық тау сөз дер дің түр ле рін «қан дай жағ дай да», 
«кім ге», «қа шан», «қай жер де» де ген жүйе мен са ра лап жа   зың   дар.

Шы мыл дық тү сі ру лі. Үй іші не үш үл кен әй ел кір ді. Ор та-
да ғы сы Абай дың үл кен ене сі – Ал шын бай дың әй елі, се міз, 
қа ра бәй бі ше. Қа сын да ғы ор та жас та, ақ са ры әй ел – Абай дың 
өз ене сі, Тү сіп тің қа ты ны.

– Ал, ше ше лер, кө рім дік! 
– Кө рім дік кә ні! 
– Бол ма са, ба ла ла рың ды көр сет пей міз, бе ті ұя ла ды! – деп, 

ал ғаш қы кел ген ке лін шек тер, күл ген бой ла рын да, шы мыл-
дық тың ше тін ұс та ды.

– Алың дар! Кө рім дік сен дер ді кі! Бі рақ біз ге ба ла мыз дың 
жү зін көр се тің дер, алың дар! – деп, үл кен бәй бі ше қо лы на 
ша шу ын ал ды. Сол сәт те ат лас шы мыл дық шал қая ашыл ды. 
Күй еу лер бұл кез де тө мен иі ліп, тә жім қып тұр екен. АР
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Үл кен бәй бі ше:
– Өмір-жа сың ұзақ бол сын! Ал дың нан жа рыл ға сын, қа -

ра   ғым! – деп ша шу ын шаш ты. Лақ тыр ға ны – бір та бақ өрік, 
ме йіз, кәм пит. Өз де рі осы ау ыл дың ба ла ла ры бол ған дық тан 
иіл мей, Абай лар ға кү ле қа рап тұр ған қыз дар ша шу ды те ру ге 
тап бе ріс ті. Кү лі сіп, тала сып алып жа тыр.

– Қа да мың құт ты бол сын! Қы зы ғың ұзақ бол сын, қа  ра   ғым 
Абай! – деп, Абай дың өз ене сі де ті леуін айт ты. Кү  йеу   ле рдің 
жау ап ай туы шарт емес. Олар үн де мей сы зы лып қа на тұр. Сол 
кез де екі ене жа қын дап кеп Абай дың бе ті нен сүй ді де, көп 
бө гел мей шы ғып кет ті.

(М.Әуе зовтің «Абай жолы» эпопеясынан)

9. Фо не ти ка лық прин цип бой ын ша жа зы ла тын сөз дер ге мы сал кел ті-
рің дер, олар мен сөй лем құ раң дар.

10. Тө мен де гі сөз дер ге тұй ық етіс тік тің жұр на ғын жал ғап сөй лем 
құ раң дар, ем ле сін тү сін ді рің дер.

Ке мі, то қы, қа сы, шан шы, жі бі, ой на, са ба, бу, мін, сау, 
та зарт, ки, и, қи, жи, сый, тый, той, күй, тік, тақ, жақ, кеп, 
ық, жу.

11. Тө мен де гі сөй лем дер ден бір ге жа зыл ған күр де лі сөз дер ді тау ып, 
ере же сін тү сін ді рің дер.

1. Күн ба тар ал дын да да ба лық шы жі гіт сырт қа әл де не ше 
рет шы ғып, жар ба сы нан те ңіз жақ қа көз сал ған-ды (Ә.Н.). 
2. Ба лық тың ке луі мен ке туі жай ын да да ұзақ-ұзақ ой лап, әр-
қа шан уа қыт тың қа лай өт ке нін біл мей қа ла тын (Ә.Н.). 3. Бір-
талай қа лың көш ті арт та ры на са лып ап, ту ра Қа ра шо  қы ның 
то ғай лы өзе ні не кі ріп, со ны өр леп ке ле ді (М.Ә.). 4. Ұза май 
Сей дах мет қа ла ға ба ра ды, ақ ша ның кө бі қа ла лы жер де жұм-
са ла ды ғой (Ш.А.) 5. Бы лай ғы күн де рі тап осы сәт те рі Ыс тық-
көл де ақ ке ме кө рі не тін. (Ш.А.). 6. Абай Құ ла бес ті нің ба сын 
Көл қай нар жақ қа бұ ра бе ре, қам шы бас ты (М.Ә.). 7. Шың-
ғыс тың қа ра же лі өз ге уа қыт тың бә рін де жақ сы бол ға ны мен 
дәл күз ді гү ні жай сыз-ақ (М.Ә.). 8. Абай өз әке сі нің өз ге ат қа-
мі нер атау лы дан мық ты, қай рат ты еке нін се зе ді (М.Ә.).АР
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12. Берілген зат есім дердің алдына рет тік сан есім дер ді тіркеп, ем ле 
ере же  сі не сай жа зың дар.

Ға сыр, ба ла, жыл, ғи ма рат, қаң тар, ап та, есеп, сәуір, 
бөл ме, пә тер, қабат, қатар, тап сыр ма, жат ты ғу, жел тоқ сан, 
сұрақ, жауап, бет, тарау, том.

13. Бі рін ші топ та ғы сөз дер ге дау ыс ты дан бас тала тын қо сым ша; екін ші 
топ қа дау ыс сыз дан бас тала тын қо сым ша жал ғап, ем ле ере же сі не 
сай жа зың дар.

І. Фес ти валь, жү рек, князь, ой ын, тап, полк, са лық, кі тап, 
прин цип, ха лық, тип, та рих, жап, та рақ, руль, Дон басс, 
кеп, дуэт, парк, ди зель, ба лық, ан са мб ль, шаш, пой ыз, теп, 
ла герь, линг вист, ли цей, сце на рий, ли но леум, лифт, ло го пед, 
гер ба рий, герц, гипс, гид ро лог, гра фин, гло бус, грам мо фон.

ІІ. Крис талл, куә, С.Түгелбаев, Қаз ТАГ, факт, ку бок, кү -
мән, кі нә, Г.Гросс, ЮНЕС КО, Науаи, М.Жетпісов, Б.Ғалиев, 
кросс, МТЗ-82, под ъезд, киоск, Куз басс, ак тер, кү нә, ПМПИ, 
Кү ләш, тест, пе да гог, пас сив, ансамбль, клуб, по люс, па рад, 
Түрк сіб, гео лог, ПМУ, пед кол ледж, пе ди нс ти тут, ланд шафт, 
лей те нант, лейт мо тив, ма ги стр, вахтёр, гар монь, га ло ген.

14. Күр де лі атау лар ды ор фо г ра фия лық ере же ге сай (бас әріп пен не 
кі ші әріп пен) жа зың дар.

Пав ло дар мем ле кет тік пе да го ги ка лық инс ти ту ты, ақан 
се рі, сырт қы іс тер ми ни ст рлі гі, бі рік кен ұлт тар ұй ымы ның 
бас ас са мб лея сы, се ме нов-тянь шанс кий, ғы лым ака де мия сы, 
қа зақ ұлт тық пе да го ги ка уни вер си те ті, ер төс тік, қа зақ стан 
ха лық қа һар ма ны, қа зақ стан рес пуб ли ка сы пре зи ден ті, 
ұлт тық банк қо ры, тіл бі лі мі инс ти ту ты, қыз жі бек, ас та на 
қа ла сы, бір жан сал, жа ңа жыл, қа зақ стан рес пуб ли ка сы ның 
ғы лы мы на ең бе гі сің ген қай рат кер, түрк сіб те міржо лы, 
қа зақ стан рес пуб ли ка сы бі лім жә не ғы лым ми ни ст рлі гі.

15. Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық норма ға 
сай жазып, «Тіл та за лы ғы үшін кү ре сейік!» ат ты  жазба жұ мысын 
(хабар лан ды ру, үндеу, га зет ма қа ла сы, сұх бат т.б.) орындаң дар. АР
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ТЕСТ
Тест тап сыр ма ла рын да бір не ше дұ рыс жау ап бар

1. Бу ын тал ғай тын дау ыс ты лар ды бел гі лең дер.
A) ә
B) ы
C) ө
D) ұ
E) о

2. Екін ші бу ын да ө ды бы сы ес ті летін сөз дер ді бел гі лең дер. 
A) өнер
B) үде ріс
C) көрме
D) өлең
E) орақ

3. Төл сөз де рі міз де сөз со ңын да кез дес пей тін, тек орыс 
ті лі нен ен ген сөз дер дің со ңын да жа зы ла тын әріп тер ді 
бел гі ле ңдер.
A) б
B) ш
C) к
D) ф
E) д

4. Бір ге жа зы ла тын сөз дер ді бел гі лең дер.
A) ақ (би кеш)
B) ақ (жал быз)
C) ақ (бал та)
D) ақ (қо ян)
E) ақ (ки із)

5. Де фис ар қы лы жа зы ла тын сөз дер ді бел гі лең дер.
A) ХХІ ға сыр
B) 2014 жыл
C) 25 ма мыр
D) 95 үй
E) 11 сы ныпАР
МА
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6. Қо сым ша дұ рыс жал ған ған сөз дер ді бел гі лең дер.
A) съезд ге
B) Гримм ге
C) штаб та
D) ме та лл дың
E) Куз басс қа

7. Ем ле ере же сі бой ын ша жа зыл ған сөз дер ді бел гі лең дер.
A) Тұр сын-За де
B) Қам ба ра та
C) Ер Тар ғын
D) Бір жан сал
E) Фон Бис марк

8. Та ри хи-дәс түр лік прин цип бой ын ша жа зыл ған сөз дер ді 
бел гі лең дер.
A) орыс
B) жа һан
C) ки сель
D) ки рил ли ца
E) шау ып

9. Фо не ти ка лық прин цип бой ын ша жа зыл ған сөз дер ді бел-
гі лең дер.
A) зау ыт
B) ирек гүл
C) ки нес коп
D) кө пе не
E) үс тел

10. Мор фо ло гия лық прин цип бой ын ша жа зыл ған сөз дер ді 
бел гі лең дер.
A) жал-құй рық
B) тасжү рек
C) Ботагөз
D) ендігәрі
E) жан пи да
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I I  
ИН ДУС ТРИЯ ЛАН ДЫРУ:  
ҰЛТ ТЫҚ ӨНДІ РІС

СӨЗ МӘ ДЕ НИЕ ТІ

Із де ген сай ын та бы лып, игер ген сай ын кө-
бейе бе ре тін бір ға на қа зы на – бұл ин ду с-
трия мен ин но ва ция.

(Н.На зар ба ев)

 Бөлімді оқып-білу арқылы сендер:
•	 ғы	лы	ми	жә	не	ин	но	ва	ция	лық	әлеу	еті	міз	де	гі	ин	ду	ст	рия	лық	жа	ңа	лық-

тар	мен	та	ны	са	сыңдар;
•	 жа	ңа	ин	ду	ст	рия	лар	мен	қа	тар	дәс	түр	лі	ба	за	лық	са	ла	лар	дың	да	му	

сер	пі	ні	мен	да	мы	ту	жол	да	ры	на	өз	жос	па	рларыңды	ұсы	нып,	көз	қа	ра	с	-
тарыңды	біл	ді	ре	сіңдер;

•	 әлем	нің	ірі	ин	ду	ст	рия	лық	ал	пау	ыт	та	ры	ның	Қа	зақ	стан	ға	қа	дам	ба	суы,	
да	муы	ту	ра	лы	ақ	па	рат	ала	сыңдар;	

•	 сөздерді	мағынасына	қарай	дәл	қолдану,	қиюластырып	дұрыс	айту,	
ойды	қысқа	да	нұсқа	жеткізе	білу	және	сөз	тазалығы	туралы	мәлімет	
алатын	боласыңдар;

	•	 белгілі	бір	тақырып	аясында	сөздерді	іріктеп,	түрлендіріп,	тал	ғам	-
мен	қолдана	білуді	үйренесіңдер.

БӨЛІМ
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§1. Түрк сіб те мір жо лы

1. Суреттермен танысып, сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер. 

1. Алғашқы пойыздардың қазіргі пойыздардан қандай  
айыр машылығы болды деп ойлайсыңдар?

2. Түрк сіб те мір жол то ра бы ту ра лы жа зыл ған қан дай шы -
ғар ма лар ды бі ле сің дер?

2. Мә тін ді оқып, те мір жол ин ду ст рия сы ту ра лы ой ла рың ды ай тың дар. 
Құрылымы мен рәсімделуін, жанрлық ерекшеліктерін талдаңдар.

Ке ңес Ода ғын да кө лік қа ты на сы ның, со ның ішін де те мір-
жол дың ма ңы зы ай рық ша зор еді. Түс ті ме тал лур гия, кө мір 
жә не мұ най өнер кә сі бін құ ру кө лік қа ты на сы на ай тар лық-
тай тәу ел ді бол ды. Түр кіс тан-Сі бір те мір жо лы ХХ ға сыр дың 
20–30-жыл да ры са лын ған ең ірі құ ры лыс тар дың бі рі бол ды. 

Түрк сіб Ор та Ази яның мақ та өсі ре тін ау дан да рын Сі бір 
мен Же ті су дың ар зан ас ты ғы мен, Сі бір дің аға шы мен, ірі қа-
ра мен жаб дық тау ды қам та ма сыз етуге, сон дай-ақ Қа зақ стан-
нан Сі бір ге азық-тү лік та сы мал дау ға, сол ар қы лы Сі бір дің 
эко но ми ка лық да му ын жақ сар ту ға жол аш ты. 

Те мір жол Қа зақ стан эко но ми ка сы ның да муы ның қу ат ты 
фак то ры на ай нал ды, әсі ре се мал ша руа шы лы ғын жә не тау- 
кен ісін іл ге рі бас тыр ды. Мақ та егі ле тін жер ау ма ғын шұ ғыл 
ке ңей ту ге, ше тел ден әке лі не тін мақ та мөл ше рін қыс қар ту ға 
мүм кін дік ту ғыз ды. АР
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Т.Рыс құ лов пен М.Ты ныш ба ев қа зақ тар ды те мір жол жұ-
мыс ы на тар ту ға, олар ды оқы ту ар қы лы те мір жол ма ман да-
рын дай ын дау ға ерек ше кө ңіл бөл ді. Ма ги ст раль құ ры лы сы-
ның жұ мы сы на Ке ңес Ода ғы ның ірі қа ла ла рын да оқып жат-
қан қа зақ сту де нт те рі тар тыл ды. Тек оң түс тік бө лі гі нің өзін-
де Ор та Азия мен Қа зақ стан ның жо ға ры оқу орын да ры ның 
100-ден ас там сту ден ті жұ мыс іс те ді. Түрк сіб жа ңа қа лып та-
сып ке ле жат қан ұлт кадр ла ры ның, әсі ре се құ ры лыс шы лар 
мен те мір жол шы лар дың ірі ұс та ха на сы на ай нал ды. Олар дың 
ара сы нан бе дел ді бас шы лар мен та ны мал те мір жол шы лар 
шық ты.

(А.Ка ды ров, Ж.Бай ха да мо ва)

3. «Те мір жол кө лі гі ту ра лы» №266 За ңы нан алын ған үзін ді ні жур-
на лист пен вок зал бас ты ғы ара сын да ғы сұх бат қа ай нал ды рың дар. 
Мақ сатты аудиторияға арналған тер мин дер мен тіл дік ора лым-
дар ды анық таң дар.

Те мір жол вок за лын да би лет кас са ла ры, кү ту ге ар нал ған 
бөл ме, са ни та р лық-тұр мыс тық, оның ішін де мү ге дек тер мен 
баяу қи мыл дай тын топ тар үшін ар найы жаб дық тал ған орын-
дар, ана мен ба ла бөл ме сі, ақ па рат тық қыз мет көр се ту нысан-
дары, ме ди ци на лық пункт, қо ғам дық тәр тіп ті сақ тау пунк ті 
бо лу ға ти іс.

Те мір жол вок за лын да жолаушыларды пой ыз дардың жө-
нел ті лу жә не ке лу уа қыт та ры, жол жү ру жә не ба гаж ды та сы-
мал дау құ ны, шұ ғыл ме ди ци на лық кө мек, би лет жә не ба гаж 
кас са ла ры ның жұ мыс ре жи мі, ха лық қа көр се ті ле тін қыз мет-
тер тіз бе сі ту ра лы шы найы ақ па рат пен қам та ма сыз ете ді.

Плат фор ма лар мен пер рон дар ға өту жә не шы ғу мү ге дек-
тер мен ха лық тың баяу қи мыл дай тын топ та ры на қол же тім ді 
бо луы (пан дус тар мен, ма ман дан ды рыл ған лиф ті лер мен жаб-
дық та луы) керек. Те мір жол вок зал да ры ха лық тың қа уіп  сіз-
ді гін қам та ма сыз ету ге жә не тех ни ка лық рег ла ме нт тің та лап-
та рын сақ тау ға ти іс.

Те мір жол вок зал да ры та сы мал дау процесі нің ажы ра мас 
бө лі гі бо лып та бы ла ды жә не Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы заң на-
ма сы ның та лап та ры на сәй кес пай да ла ны лу ға ти іс.

(adilet.zan.kz)АР
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 Сөз дәл ді гі 

 Сөз ді тіл де гі ма ғы на сы на лай ық қол да ну 

Дәл сөй леу ге қа жет ті ал ғы шарт тар

 Ма ғы на лас сөз дер ді, олар дың де рек ті, де рек сіз ұғым ды 
біл ді ре тін түр ле рін тал ғап, таң дап қол да на бі лу 

 Мы са лы: Оқу үлгірімі жақсарды (үлгірім емес, үлгерім). 
Пойызға үлгірмей қаламын (үлгірмей емес, үлгермей).

4. Сызбамен берілген мәліметтерді мәтінге айналдырыңдар, дерек  -
тер ді са лыс тырып, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап 
жа зың дар.

«Алматы» ай мақтық қаржы орталығы» рейтинг агент ті гі-
нің есебі бойынша, 2016 жылы елдің жүк тасымалының  про-
цент тік көрсеткіші төмендегідей:
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жол да ры
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0,4

Те мір жол 
кө лі гі

Ав то-
кө лік

Құ-
быр лар

Әуе, ішкі су жолдары, теңіз тасымалы көр сеткіштері-
нің тө мен болуына, бірін ші ден, тарифтің жоғарылығы, АР
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екіншіден, ел дің географиялық сипаты әсер етеді. Сон дық тан 
негізгі тасымал түрі – автокөлік және теміржол тасымалы 
бол   мақ.

«2017 жылдың қорытындысы бойынша, теміржол арқы-
лы жүктерді тасымалдау 14%-ке дейін өсті», – деп хабарлады 
finprom.kz. Әсіресе астық пен ұнды тасымалдау айтарлықтай 
өсті. 2017 жылғы ҚТЖ мәліметтері мынадай: 

Ас тық та сы ма лы
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Ұн та сы ма лы
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бой ын ша
Экс порт қа

3,2	млн	
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0,8	млн	
тон	на

2,4	млн	
тон	на

2017 жылы астық пен азық-түлік та уар ларының жүктеме-
сі 13,5 млн тоннаны құрады. Бұл 2016 жылғы деңгейден 6,3%-
ке жоғары. 2017 жылы астық эквивалентінің өсімі 805 мың 
тоннаны құрады. Экспортқа 547 мың тонна шығарылды.

(К.Дүйсеннің «Жүк тасымалының жүгі  
ауыр» мақаласынан)АР
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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 қар жы үнем деу ге 
әрі 6 об лыс ты бай ла ныс ты ру ға ық пал 
ет ті. Сөй тіп, 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... 

(Т.Жұрт бай)

 5. Алғашқы қазақ инженері туралы ізденіп, «Артық болмас білге  нің» 
мә ті нін жал ғас ты рың дар. 

6. Ғаламтор ресурстары мен баспасөзден қате қолданыстағы сөздерді 
тауып, қатесін түзеңдер.

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. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Түрк сіб те мір жо лы ту ра лы ша ғын ба ян да ма жа зып, топ ал дын -

да ин то на ция ны сақ тай оты рып оқың дар. Сөз са ны – 150. 
2. «Те мір жол – ел эко но ми ка сы ның тұ ғы ры» та қы ры бын да ар гу-

мен тті эс се жа зың дар. Сөз са ны – 150–170.
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§2. Тұл пар-Таль го

1. Сұрақтарға жауап беріңдер.

1. Таль го ва гон да ры туралы не білесіңдер?
2. Бо ла шақ та пой ыз дың қан дай мо де лін ұсы нар едің дер?

2. Мә тін ді «Ба ғыт тал ған оқу» әді сі мен оқың дар. Мәтіндегі ақпарат ты 
кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілермен беріп көріңдер.

Те мір жол ма ши на ла рын жа сау са ла сы ның өсім қар қы-
ны мен жүр дек қоз ға лыс ты да мы ту бағ дар ла ма сы іс ке ас ты. 
Таль го ва гон да рын шы ға ра тын зау ыт са лы нып, өнім де рі елі-
міз де ке ңі нен пай да ла ны ла  бас та ды. Те мір жол са ла сы үшін 
элект ро воз дар мен теп ло воз дар ға на емес, за ма науи жүк жә-
не жо лау шы лар ва гон да ры да өзі міз де жа са ла ды. Қа зір олар 
түр лі ба ғыт тар да жо лау шы та си тын жүр дек пой ыз дар да пай-
да ла ны ла ды. Кә сі по рын ның өн ді ріс тік орын жай ла ры ның 
жал пы ау ма ғы – 31 мың шар шы метр, өн ді ріс тік қу аты – жы-
лы на 150 ва гон. Еуро па лық са па стан дарт та ры на сай озық 
тех но ло гия лар мен ма те ри ал дар ды қол да ну пой ыз дың са ға-
ты на 200 ша қы рым ға дей ін гі жыл дам дық пен жү руін қам та-
ма сыз ете ді. Ва гон дар дың пай да ла ны лу мер зі мі – 40 жыл.АР
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2012–2015 жыл дар ара лы ғын да «Жо лау шы лар та сы ма-
лы» АҚ үшін 436 ва гон жа са лып, жет кі зіл ді. 2015 жы лы ша-
на ғы ның ені ке ңейт іл ген ва гон дар өн ді рі сі қол ға алын ды. 
2020 жыл ға дей ін осын дай се рия лы 603 ва гон шы ға ру жос-
пар лан ған. Ис па ния ның «Patetg Talgo» фир ма сы шы ғар ған 
ва гон дар дан жа сақ тал ған «Тұл пар-Таль го» пой ызы Ал ма ты-
дан Аста на ға дей ін гі жол ды 13 са ғат ішін де жү ріп өте ді. Те-
мір жол дың кей бір бө лік те рін де бұл пой ыз дың жыл дам ды-
ғы – 160 км/са ғат.

(Д.Бітікова)

3. «Са лыс тыр ма лы кар та» әді сі мен «Ке ше гі жә не бү гін гі те мір жол 
то ра бы» та қы ры бын тал қы лап, сұхбаттасың дар. Мақсатты ауди-
то рияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды 
талдаңдар.

Ке ше гі те мір жол торабы Бүгінгі теміржол торабы

4. Графиктік мәтіндегі деректерді салыстырып, маңызды тұстары 
мен үрдістерді талдап, «Кө лік инф ра құ ры лы мы қа лай да мы мақ?» 
та қы ры бы на мәтін жазыңдар. 

Заманауи көлік-логистика жүйесін 
қалыптастыру

Трансконтиненталды дәліздің 
мүмкіндіктерін пайдалану

Жүк қозғалысын онлайн режімде  
бақылау

Цифрлық технологияның игілігін  
пайдалану

Экономикалық-әлеуметтік тұрмысты  
жақсарту

5. Өз мәтіндеріңде термин сөздерді іріктеп, түрлен ді   ріп, талғаммен 
қолданыңдар. Бір-біріңнің мәтіндеріңді тексеріп, орын сыз қол  да-
ныл  ған сөздер мен логикалық, стильдік қателерді анық таң дар.АР
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6. Жағ даят тық тап сыр ма ны орын даң дар. 

Өз де рің ді «Жо лау шы лар та сы ма лы» АҚ қыз мет ке рі деп 
елес те тің дер. Жо лау шы лар пой ызы 30 ми нут қа ке ші гу де, өз 
әре кет те рің ді көр се тің дер.

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Әр түр лі кө лік тер ді са лыс ты рып, «Қа зақ стан да ғы транс  порт 

түр ле рі» та қы ры бын да са лыс тыр ма лы эс се жа  зың дар. Сөз 
са ны – 150–170.

2. Мә тін де гі мә лі мет тер ді сызба, диаграмма не кесте түрінде жа -
зың  дар. Өздерің білетін мәліметтермен толықтырыңдар.

Те мір жол стан сы сы – те мір жол кө лі гі аял дай тын, жо лау-
шы лар ға түр лі қыз мет  көрсететін кә сі по рын. 

Атап айтсақ:
• жүк тер ді қа был дау; 
• жүк тиеу-тү сі ру; 
• сақ тау жә не жет кі зу; 
• ло ко мо тив тер мен ва гон дар құ рас ты ру;
• та сы мал процесін бас қа ру. 
Те мір жол стан сы сы жұ мыс си па ты на қа рай:
• то рап тық;
• ара лық;
• бө лік тік;
• сұ рып тау;
• жүк жә не жо лау шы лар ға ар нал ған  стансылар болып 

бө лі не ді. 
Қа зақ стан да ғы ірі те мір жол стан сы ла ры – Арыс, Шым-

кент, Та раз, Шу, Ал ма ты-1, Се мей , За щи та  т.б.
(«Қазақстан» ұлттық энцклопедиясынан)
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§3. Қа ра кө мір

1. Үш топқа бөлініңдер. Суреттердегі ақпарат туралы екі сұрақ 
жазып, келесі топқа беріңдер. Өз тобыңа келген сұрақтарға жа уап 
беріңдер.

2. Мә тін ді оқып, өткен сабақтағы оқылым мәтінімен салыстыра тал-
даңдар. Стилін анықтаңдар.

«Тұлпар-Тальго» мәтіні «Қара көмір» мәтіні
Тақырыбы 

Мақсатты аудиторияға сәйкес қызметі

Тілдік ерекшелігі 

Стилі

...Шах та ның іші не түс сең де сол қа раң ғы лық. Қо лы ңа ұс-
тат қан ке ро син фо нарь мен тар шах та ны бой лап жүр ген де, ал-
дың нан адам итер ген кө мір тиеу лі ва го нет ка лар кез де се тін... 
Кө мір ді қол қай ла мен шау ып жат қан дар ға бар саң, екі ұшы 
да сүй ір қай ла мен жыл тыл да ған кө мір плас та сын да мыл сыз 
ұр ған шах тер дің өнім сіз ең бе гі не жа ның аши тын.

Ен ді ше? Ен ді шах та ға электр лиф ті мен тү се сің. Оның та-
за лы ғы да, жыл дам ды лы ғы да қо нақ үй лер де гі лиф ті лер ге 
ұқ сай ды.АР
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Шах та ның іші не түс сең, ол да электр лен ген бір са рай. Тіз-
бек тел ген ва го нет ка лар кө мір ді қа зір электр кү ші мен ға на та-
си ды. Көл бей жа сал ған шах та лар дан тіз бек те ліп өз де рі шы-
ғып жа та ды, тік шах та лар да ма ши на лар кө те ріп жа та ды. 

Кө мір дің қы за рып жат қан же рі не бар саң – бү кіл де не сі-
мен тұ та са қи мыл дап жат қан ком байн дар. Олар кө мір ді қа-
зып жат қан си яқ ты емес. «Кө мір» ата ла тын жер дің өзе гін 
үз дік сіз жә не мол тар та со рып жат қан си яқ ты. Со ған қа рап 
тұ рып, тап қыш адам ой ының кө мір ге ар нап шы ғар ған бұл  
қу аты на қай ран қа ла сың да, тұ ра сың!

(С.Мұ қа новтың жолжазбаларынан)

3. Ғылыми-көпшілік стильдің жанрлық және стильдік ерек ше лік-
те ріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, журналист пен 
көмір өндіруші шахтердің сұхбатын жазыңдар.

4. Интервьюде сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен қолдана 
білің дер. Жұптасып, бір-біріңнің жұмыстарыңды тексеріңдер.

5. Жазушы қолданған әр сөздің мағына дәлдігіне назар аударыңдар, 
түсіндіріңдер.

Мей рам кө мір құ ды ғы ның тү бі не жет кен де, бас қа бір  
дү  ние  ге жет кен дей бол ды. То ғыз қа нат ки із үй дің кө ле мін-
 дей ға на қу ыс, тө бе сін де кіш ке не ша ңы рақ тай те сі гі бар. 
Кө мір тарт  қан екі ше лек да мыл-да мыл тү сіп-шы ғып, сол 
те сік тен жыл ты ра ған кө гіл дір сәу ле ні бүр кей бе ре ді. Күн-
ба тыс қа қа рай жер ас тын кеу леп бір қу ыс жа тыр: би ік ті гі 
кі сі бойы, ұзын ды ғы на көз жет пей ді, кө мір қа быр ға ла ры 
шам ның жа ры ғы мен ша ғы лы сып, жылт-жылт ете ді. Тө бе ге 
қол дың са ла сын дай қы лып ағаш қи ып ты, әр ағаш тың екі 
ба сы на ті реу қой ып, қа быр ға ға жап сы ра ті реп тас та ған. Осы 
жол мен ке ліп-ке тіп жат қан тәш кі лер дің да бы ры, кө те ріл ген 
кө мір то  за ңы то сын көз ге жер ас тын алай-тү лей, даң-дұң, 
жат дү  ние көр се тіп тұр.

(Ғ.Мұс та финнің «Қарағанды» романынан)

6. «Қа зақ стан да ғы ау ыр ин ду ст рия ның бо ла ша ғы» та қы ры бын да ар -
гу мен т ті эс се жа зың дар.АР
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§4. Мыс кен де рі

1. Берілген сөздер мен тіркестерді тақырыпқа бөліп, кестеге бі рін ші 
бо   лып дұрыс ор на  лас тыр ған оқу шы же ңіс ке же те ді.

Ме тал лур гия Мұ най  өндірісі

Түсті металдар, құбыр арқылы тасымалдау, минерал дық 
шикізат, жанар-жағармай зауыты, қара металлургия, көмір -
сутектер қоспасы, руда, синтетикалық талшықтар, кентас, 
бензин, металл қорытпалар, керосин.

2. «Қа ныш Сәт ба ев – Қа зақ стан ғы лы мы ның ата сы» мә ті нін (05. mp3) 
аудио жаз ба дан тың даң дар. Мәтінде көтерілген мәселеге автор мен 
оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, сұрақтар құрас ты-
рыңдар және баға беріңдер.

3. Суреттер де гі ұлы тұлғаларды анықтап, мә тін ді «Су рет тер сөй-
лей ді» әді сі мен оқың дар. Тыңдалым мә ті ні мен са лыс ты рың дар.

Оқы лым мә ті ні  Тың да лым мә ті ні 
Тақырыбы мен мақ са ты 

Сти лі  мен тілдік ерекшелігі

Екі мәтіннің ұқсастығы

Қа зақ хал қы ның зор ға лы мы
Қа зақ ғалымдарының ал дың ғы қа та-

ры нан қа дір лі орын ала тын кі сі нің бі рі – 
Қа ныш Сәт ба ев.

1926 жыл дан са на ған да, та бан дай 
15 жыл бой ы Жез қаз ған ау да ны ның бар-
лық кен бай лы ғын зерт те ді. Тә жі ри бе сі 
өсіп, мем ле кет тік ұлы ша руа ны ой да ғы-
дай бас қа ру мен қа тар, Қа ныш сол жыл-
дар дың өзін де қа зақ хал қы нан шық қан АР
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жас ин же нер-гео лог тер ді бау лып, өсі ре 
жү реді.

Үл кен та ла нт пен қа нат тан ған та ла бы-
ның же мі сі өз рес пуб ли ка сы на жә не  
Ұлы Отан кө ле мін де та ны ла бас тайды. 

2400 жыл бұ рын грек та рих шы сы  
Ге ро дот: «Арал те ңі зі нің ал қа бын да сақ, 
мас са гет де ген ел дер бар. Қо ла мен жез-
дің мо лы со лар да. Өз жер ле рі нен қа зып 
ала ды», – деген екен. ХІІІ ға сыр да со ғып 
өт кен бір кез бе: «Мұн да мол бай лық жа-
тыр», – деп ке тіп ті. Сол үл кен ата қо ныс ты  ме кен ет кен «Ба-
ға на ты» деген жер атын «Жез қаз ған»  қойып ты...

Сол Жез қаз ған да 1926 жы лы қы зу жұ мыс бас та ла ды.  
Са ры ар қа ның өз ба ла сы, бе ті-жү зі кел бет ті, жас шы рай да 
жар қы ра ған көр кі бар, бі лім-са на нұ ры бар, жи ыр ма же ті 
жас қа кел ген жі гіт кел ді. Аз то бы мен іс ке кі ріс ті.

Қа ныш жал ғыз жез ді зерт теп кел ген жоқ, сол 15 жыл 
ішін де Ар қа ның Жез қаз ған, Қар сақ бай аты ра птарын да та-
лай да та лай бас қа қа зы на да аш ты. Сол өл ке ден Бай қо ңыр-
дай, Қияқ ты дай кө мір ошақтарын өзі тап ты. Ес пе дей елеу сіз 
жер ден есіл ген та ғы та лай қа зы на тап ты. Қа лың қат пар қор-
ға сын мен кү міс тап ты. Зау ыт қа мол қор бо лар дай қа ра те мір, 
мар га нец ке нін аш ты. Үй, дү кен са лар тас тың асы лын, та ғы 
та лай бұй ым тап ты. Мыс қо рыт қан да қос па боп, се бі тие тін 
та ғы бір не ше қо сым ша кен за тын тап ты. Ал тын мен мо либ-
ден де бұ ғып қал ған жоқ. Оны да аш ты.

Ұлы Отан со ғы сы ша ғын да Қа ныш бас та ған ғы лым орын-
да ры ның кө ме гі аса зор бол ды. Май дан ға ке рек бол ған кен қа-
зы на ның бә рін тез тап қы зып, мол ал ғы зып отыр ды.

(М.Әуе зовтің «Қазақ халқының зор ғалымы» мақаласынан)

Ме деу Сәр се ке – ұл ты мыз дың ке мең гер пер зен ті Қа ныш 
Сәт ба ев тың ғұ мыр жо лын ай шық тау ға қы рық жыл дан ас там 
уа қы тын сарп етіп, тар тым ды ең бек те рімен қазақ қауы-
мы на танылған қа лам гер. «Нар тұл ға» се рия сы мен жа рық  қа 
шы ғып отыр ған «Қа ныш Сәт ба ев» ғұ мыр на ма сы – де  рек ті 
жанр дың ай тулы ше бе рі  нің осы са ла да ғы көпжыл дық ең бе-
гі нің ең то лым ды сы.АР
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4. Сабақтағы ақ па рат тарды пай да ла нып, Қ.Сәт ба ев ту ра лы «Да ра 
тұл ға» та қы ры бында эс се жазың дар. Жұптасып, бір-біріңнің 
жұ мыс тарыңды азатжолдарға бөліп, ақпаратты дұрыс жү йе леп, 
логикалық және стильдік түзетулер енгізіп, редак ция лаң дар.

5. Суреттегі ақпараттарды пайдаланып, «Ме тал лур гия ның да  муы – 
елі міз дің эко но ми ка сы ның да муы» та қы ры бын да сұх бат та сың  дар. 
Мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғым дар ды, тілдік 
оралымдарды талдаңдар.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Ға лам тор де рек те рі мен эн цик ло пе дия лық мә лі мет тер ді пай да-

ла нып, Қазақстандағы металлургияның дамуы туралы мақала 
жазыңдар.

2. Еліміздегі металл өндірісінің болашағы туралы ойларыңды 
жинақтап, «ПСМТ формуласы» әдісімен жа зың дар.

1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша, …».
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сін ді ре мін: …».
3-сөй лем: «Оны мы на дай 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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§5. Ал ма ты мет ро сы

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Ал ма ты қа ла сын да ғы мет ро мен жү ріп көр дің дер ме?
2. Мет ро бе кет те рі нің сәу ле тін қа лай ба ға лай сың дар?

2. Мә тін ді оқып, құрылымы мен рәсімделуін, жанрлық ерек ше лік-
те рін талдаңдар.

Ал ма ты қа ла сын да ал ғаш рет мет ро по ли тен ашыл ды. Рес-
ми мәлiмет тер ге қа ра ған да, мет ро көлiк кеп телiсiн қыс қар-
ту ға, қа ла ның эко ло гия лық аху алын жақ сар ту ға, сон дай-ақ 
көлiк мә де ни етiн қа лып тас ты ру ға зор ық пал ет пек.

1988 жыл дың 7 қыр күйегiнде мет ро по ли тен құ ры лы сы 
бас тал ды. Ке ңес Ода ғы ның за ңы бой ын ша, тұр ғын дар са ны 
1 мил лион нан аса тын қа ла да же рас ты жо лын са лу мiндет тел-
ген-дi. Ал Ал ма ты қа ла сы тұр ғын да ры ның са ны 1981 жы лы-
ақ мил лион нан ас қа ны жөнiнде рес ми ақ па рат жа рия лан ды.

Ал ма ты мет ро по ли те нінiң ұзын ды ғы – 10,3 ша қы рым. 
Әзiрге 9 бе кетi бар, олар: «Рай ым бек ба тыр», «Жiбек Жо лы», 
«Ал ма лы», «Абай», «Бай қо ңыр», «М.Әуе зов атын да ғы дра ма 
теат ры», «Ала тау», «Сай ран» жә не «Моск ва» бе кет те рі. Мет-
ро по ли тен нің те реңдiгi – 40 метр. Пой ыз дың жыл дам ды ғы – 
40 км/сағ, жү ру жиiлiгi – 10–13 ми нут.АР
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Әр аял да ма ны бе зендiру де ұлт тық ою-өр нек тер ге ба сым-
дық берiлген. Сон дай-ақ қа зақ тың та ри хи бол мы сы нан сыр 
шер тетiн ком по зи ция лық су рет тер же рас ты жо лын әр лендiре 
түс кен. Мә се лен, «Абай» бе кетiнде қо ла дан жа сал ған пан но 
фло рен ция лық на қыш пен өр нек те ліп, қазiргi за ман ға сай бе-
зендiрiлген. Қа зақ тың ұлы ақы ны Абай Құ нан бай ұлы ның 
бей не сі, ақын ның өлең дерi мен қа ра сөз дерi тас қа қа шал ған.

Мет ро по ли тен де жолаушыларға жел дет кiш тер, эс ка ла-
тор лар мен көтергіштер қыз метi ұсы ныл ған. Қазiргi за ман ға 
сай әр қай сы сы 4 ва гон нан тұ ра тын сый ым ды лы ғы 940 адам-
дық элект ро пой ыз дар жо лау шы лар ды та сы мал дау да.

(Дайындаған А.Сматуллаева)

 Сөз дәл ді гі 

Әде би тіл стиль де рі нің (көр кем әде би ет, пуб ли цис ти ка,  
ғы лы ми стиль, рес ми стиль) бә рі не бір дей қа жет ті са па 

Сөз дәл ді гі сөй леу ті лі не де қа тыс ты. Мы са лы: уни вер си тет-
ті қы зыл дип лом мен бі тір ді (дұ ры сы: уни вер си тет ті үз дік 

дип лом мен бі тір ді); ем ти хан нан бес ал ды  
(дұ ры сы: ем ти хан нан үз дік ба ға ал ды)

3. Оқылым мәтінін 4 дәй ек сөз бен қо ры тып, «Қосжаз ба күн де лі гін» 
тол ты рың дар. Осы тақырып аясындағы сөздерді іріктеп, түрлен ді-
 ріп, талғаммен қолданыңдар. 

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

4. «Мет ро по ли тен эко ло гия лық аху ал ды жақ сар тып, көлiк мә де ние-
 тiн қа лып тас ты ра ала ма?» де ген сұ ра ққ қа екі түр лі пі кір ді жақ-
тап, ойт ал қы өт кі зің дер. Қо ры тын ды сын кес те ге жа зың дар.

Иә. Дә лел де ме лер  Жоқ. Дә лел де ме лер 
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Қазан метросы 2005 жылы қаланың 1000 жылдық то йын 
тойлау қарсаңында ашылыпты. Ол – Ресейдегі же тінші, 
КСРО құ лағаннан кейінгі алғашқы іске қосылған метро. 
Қа зан метросы бір бағытта салынуда. Әзірге онда тоғыз бекет 
бар, таяу арада оныншы бекет пайдалануға берілмек. Қа зан 
мет росы жер бетіне өте жақын жүргізілген. Биіктігі өте 
бә сең, ішкі акваториясы тар. Қасбетінің өту алаңы цемент тен 
құйылған. Пайдалануға берілгеніне небәрі 10 жыл болса да, ол 
ширек ғасырдың кейпін береді. Ішкі әрлеу жұмыста ры кө ңіл 
көн шітпейді, сәуле беру жүйесі күңгірт. «Кремль» жә  не «Ғаб-
дол ла Тоқай» бекеттері нен өзге аялдамалары қарапа йым. 
Ниж ний Новгород қа ла сы метрополитені – Ресейдегі үшінші, 
КСРО-дағы онын шы метро. Бұл жерде тарап кеткен Одақты 
айтудағы себебіміз – құрылысы жүргізілген метролар сол тұс -
та ғы алып им пе рия азаматтарының, салық төлеуші ле рі нің 
қар жы сы на са лын ған. Сондықтан онда біздің де үлесіміз бар. 
1973 жылы жос парланып, 1977 құрылысы бастал ған Ниж -
ний Новгород мет росы 1985 жылы пайдалануға беріл ген. 
Екі ба ғытта жұмыс істеп тұрған метроның жалпы ұзын ды ғы 
18,9 шақырымды құрайды екен. Әзірге онда 14 бекет бар.

(ҚазАқпарат)

5. «Ар тық бол мас біл ге нің» мә ті нін азатжолдарға бөліп, ло ги  ка  лық 
және стильдік түзетулер енгізіп, редак ция  лаң дар.

6. Ғаламтор ресурстары мен баспасөзден ізденіп, Ал ма ты мет ро по-
ли те нінiң бе кеттері және олардың сәу ле ті туралы материал дар 
жи нақтап, презентация жасаңдар. 

7. Дү ниежү зі бой ын ша мет ро по ли тен жүр гіз ген мем ле кет тер ту ра лы 
мә лі мет жи нап, ар тық шы лық та ры мен ерек ше лік те рі ту ра лы кес те 
құ рың дар.
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§6. Мұ най ин ду ст рия сы

1. Суреттегі ақпаратты сөз дәлдігін сақтай отырып әңгі ме леңдер.

2. Мә тін ді оқып, өткен сабақтағы оқылым мәтінімен салыстыра тал-
даңдар. Стилін анықтаңдар.

«Алматы метросы» мәтіні «Мұнай мұхиты» мәтіні
Тақырыбы 

Мақсатты аудиторияға сәйкес қызметі

Тілдік ерекшелігі 

Стилі

Мұ най мұ хи ты
Маң ғыс тау... Се нің ға сыр лар бойы құ ла зы ған кө не кө кі-

ре гің бұл күн де мы нау өмір ге ға шық жан дар дың жү ре гін дей АР
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лү піл дей ді. Се нің осы бір арай жүз кел бе ті ңе қа рап, ме нің де 
кіш кен тай жү ре гім лү піл дей ді. Қу ана тұ рып, бір тәт ті ой лар ға 
еніп ке тем... Та рих тай қат тал ған қа ра жер қа ба ты ның ас тын-
да ғы мұ най тас қы ны зау ыт тар мен фаб ри ка лар дың жү ре гі не 
қы зу қан бе рер ға жап күш емес пе!?

Маң ғыс тау... Се нің даң қың ды, біз дің дәу ір дің ға жай ып 
адам да ры дү бір лет кен даң қың ды бұл күн де жер ша ры ның 
бі раз түп кі рі бі ле ді. Бү гін қа зы на ара лы на ай нал ған се нің 
ата ғың қа зақ да ла сы ның ше ка ра сы нан жы рақ кет кен.

...Иә, се нің ға жай ып бо ла ша ғың әлі де та лай лар ды та ңыр-
қа та ды. Өз ұр па ғы ңа, өсіп-өр кен де ген ға ла мат за ман ның 
ке ре мет те рін құ рыш қол да ры мен өзі жа сап жүр ген ұр па ғы ңа 
әлем ал дын да «Мі не, қа раң дар ме нің ға жай ып өл ке ме!» дей-
тін дей мақ тан бо ла бе ре сің, сен, да рия лы ме кен!

(Ф.Оң ғар сы но ваның «Мұнаралы Маңғыстау» 
мақаласынан)

3. Мәтіндегі кәсіби сөздерді  тауып, іріктеп, түрлендіріп, талғаммен 
қолданып, 10 сөйлем жазыңдар.

...Енді бірде скважина аузы опырылып кетті.
Шыңыраудан шыңғыра шапшып, жөңкіле лықсыған 

жал- жал бұйра толқын жер бетіне шыққан соң арыстан дай 
өкіре, тіп-тіке аспанға шаншылды да, мұнара маңын са ма -
ла дай жайнатқан көп прожекторды көме нөсерлетіп, ту лап, 
бұл қынып, булығып, қайтадан кері құлап түсіп жатты.

Смена адамдары фонтанды скважина аузына арма ту  ра 
ор нат пақ боп әуре-сарсаң, кейбіреулері селдеткен қара көк 
тасқынға кіріп-кіріп кетеді. Енді біреулер кезек-ке зек при-
вин торға жүгіреді, привинтор тұтқасын екеу-үшеуі қосыла 
жа былып бұрайды. Тұтқа сіреседі, қозғалмайды. Амалы 
құ ры  ған бір-екі адам бір-біріне ажырая қарап, ай қай ла-
сады:

– Тұтқа неше рет бұралды?
– Жиырма рет.
– Алты айналымы кем. Айттым ғой, кондукторды газ 

бұ зып өткен.
Фонтан өрши түсті. Қарақошқыл қою бұрқақ бірден бір ге 

жал данып, биіктей берді. Мұнара маңы қолма-қол мұнай те ңі-
зіне айналып барады. Шоқтығына қол тимеген асау тәрізді АР
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жа ба йы, тағы табиғаттың біресе ішін тарта өксіген, біресе аһ 
ұра аңыраған үрейлі үні де толастар емес. 

Болат мұнараға толқынды сел арасынан қорғасын бы ты-
радай сырт-сырт соққан әлденелер жылт-жылт ұшқын ша -
шы рат қан дай еді, ізінше моторлы будка жақтан қып-қызыл 
от жар қыл дап, күп-күрең жалын сүйреңдей бастады...

(З.Қабдоловтың «Жалын» романынан)

Елі міз де «қа ра ал тын» өн ді ру 20 жыл дың ішін де жыл-
дық мөл ше рін төрт есе ге кө бейт ті, ал әлем де бұл көр сет кіш 
бір жа рым есе ге ға на ар тып отыр. Мұ най на ры ғын да ғы мем-
ле кет тің ға лам дық үле сі 10%-ке өс кен ді гі де хақ. «Қа ра 
ал тын ды» өн ді ру мен экс порт тау дың әлем дік дең гей де гі жа ңа 
ор та лы ғын Қа зақ стан дәй ек ті түр де қа лып тас ты рып ке ле ді.  
  Тәу ел сіз дік ал ған уа қыт тан бер гі мер зім ішін де мұн дай же тіс-
тік ке же туі міз ге осы са ла да жа сал ған тү бе гей лі өз ге ріс тер 
не гіз бо лып отыр.

4. «Ар тық бол мас біл ге нің» мә ті нін де гі сан дық де рек тер ді не гіз ге 
алып, «Мұ най өн ді ру ісін де не ні ес ке ру ке рек?» де ген мә се ле 
бойын ша мәтін жа зың дар. Жұптасып, бір-біріңнің жұ мыс та  рың ды 
азатжолдарға бөліп, ойларыңды (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, 
логикалық және стильдік түзетулер енгізіп, редакциялаңдар.

5. Елі міз де мұ най өн ді ру қа лай жү зе ге аса ты ны ту ра лы мә лі мет 
жи наң дар.

6. Жағ даят тық тап сыр ма ны орын даң дар.

Екі топ қа бө лі нің дер: 
1-топ – жур на лис тер; 
2-топ – мұнай өндірушілер. 
Мамандандырылған тар аядағы арнайы терминдер мен 

ұғымдарды, тілдік оралымдарды қолданып, сұхбат құрыңдар.

7. «Мен мұ най лы да ла ның пер зен ті мін» та қы ры бы на эс се жа зың дар. 
Сөз саны – 150–170.
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§7. Әлем нің ірі ин ду ст рия лық 
 ал пау ыт та ры Қа зақ стан да

1. Бе ріл ген сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Ин ду ст рия лан ды ру дың үлес ке рі ре тін де қай са ла да ең бек 
етер едің дер?

2. Бұл та рау бо ла шақта ма ман дық таң дау ларыңа кө мек тес-
  ті ме?

2. Мә тін ді оқың дар. Мәтіндегі ақпарат ты кесте, диаграмма, сызба, 
шартты белгілермен беріп көріңдер.

Ин ду ст рия лан ды ру – бү кіл қа зақ стан дық тар дың ісі. 
Өйт ке ні бұл – күр де лі жағ дай ды бас тан ке ші ріп отыр ған 
жа һан дық да му проце сін де гі біз дің мем ле ке ті міз дің бә се ке ге 
қа бі лет ті лі гін, да му мүм кін ді гін ай қын дай тын ма ңыз ды 
ша ра.

Бес жыл ішін де Қа зақ стан да бұ рын өн ді ріл ме ген тау ар-
 лар шы ға ры ла бас та ды, бұ ған дей ін Қа зақ стан да өн ді ріл ме-
 ген, мүл дем жа ңа 400 өнім тү рі иге ріл ді. Қа зақ стан Тәу ел сіз-
ді гін ал ған нан бер гі уа қыт та эко но ми ка ға са лын ған бар лық 
ше тел дік ин вес ти ция ның 70%-іне жуы ғын өң деу ші сек тор 
осы ин ду с  трия лан ды ру дың бі рін ші бес жыл ды ғын да ие лен ді. 
Бұ дан бө лек ин ду ст рия лан ды ру дың нә ти же сін де 770-тен 
ас там жа ңа кә сіп  о рын іс ке қо сы лып, мүл дем жа ңа дең гей де гі 
75 мың тұ рақ ты жұ мыс ор ны құ рыл ды. Бү гін де өнер кә сіп тік 
сек тор да жұ мыс іс тейт ін қа зақ стан дық тар дың жал пы са ны 
1 мил лион нан аса ды.

Со ны мен қа тар өң деу ші өнер кә сіп те гі ең бек өнім ді лі гі 
60%-ке арт ты. Әлем нің ірі ин ду ст рия лық ал пау ыт та ры 
Қа зақ стан ға қа дам бас ты. На рық қа «Airbus», «General Elec-
tric», «Alstom», «Eurocopter», «Toyota», «Ssang Yong», «LG» 
се кіл ді әлем ге та ны мал ком па ния лар ен ді. Олар бір лес кен 
өнім нің на рық қа жол ашуы на өз сеп ті гін ти гі зіп те ке ле ді.
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Ин ду ст рия лан ды ру ая сын да инф ра құ ры лым ба за сы ке -
ңе й іп, 4 мың ша қы рым нан ас там ав то жол , 1700 ша   қы   рым 
те мір жол са лын ды.

Ин ду ст рия лан ды ру дың ал ғаш қы ке зе ңін де отан дық құ -
ры  лыс ма те ри ал да ры 2 есе ге ар тты, қа зір гі таң да құ ры лыс 
ма те ри ал да ры ның 80%-і елі міз де шы ға бас та ды.

Ау ыл ша руа шы лы ғы са ла сы да жос пар лы түр де да мып ке -
ле ді. Мә се лен, аг ро құ ры лым да 2010 жыл мен са лыс тыр ған да 
ірі қа ра мал ба сы ның са ны 50%-ке арт қан. Ал өнер кә сіп 
жы лы жай ла ры ның ала ңы осы жыл дар ішін де 3 есе ге өс кен.

(ҚазАқпарат)

3. Мәтінді сөз дәлдігі тақырыбымен байланыстырып түсіндіріңдер.

Өмір ба ян
Мен, Сар се нов Қуа ныш Өмір бе кұлы, Ая гөз ау да ны Бар-

ша тас ауы лын да 1973 жы лы 1 ма мыр да дү ние ге кел дім. 
Ұл тым – қа зақ. 1980–1990 жыл да ры Бар ша тас ауы лы ның 
ор та мек те бін де оқы дым. 1990 жы лы Қа зақ по ли тех ни ка 
инс ти ту ты ның ком пью тер лік тех ни ка фа куль те ті не оқу ға 
түс  тім. Инс ти тут бі тір ген нен кей ін 1995–1998 жыл дар ара-
лы ғын да ғы лы ми жо ба лау инс ти ту тын да жұ мыс іс те дім. 
1998 жылы 1 қыр күй ек те Қа зақ по ли тех ни ка инс ти ту ты ның 
ме тал лур гия өнер кә сі бі ка фед ра сы на ау ыс тым. Қа зір осы ка -
фед  ра ның аға оқы ту шы сы мын.

От ба сым бар: жұ бай ым Жа зи ра Дүй сен бай қы зы Сұл та-
но ва – жо ға ры бі лім ді ма ман, дә рі гер. Үш ба лам бар: үл ке нім 
Әсел – сту дент, ұлым Ас қар, қы зым Ми ра – мек теп оқу шы-
ла  ры. Әс ке ри қыз мет ке мін дет ті мін, аға лей те нант ата ғым бар.

Қо сым ша мә лі мет тер: қа зақ, орыс, ағыл шын тіл де рін 
же тік бі ле мін. ЭЕМ (ЭВМ) бағ дар ла ма сын то лық мең гер-
ген мін.

4. Жағ даят тық тап сыр ма ны орын даң дар.

Екі топ қа бө лі нің дер: 
1-топ – жур на лис тер; 
2-топ – өн ді ріс, ау ыл ша руа шы лы ғы, эко но ми ка, сау да, 

ғы лым, тех ни ка  са ла  ла рын да ғы ин но ва ция көш бас шы ла ры. АР
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2-топ жур на лис тер дің сұ рақ та ры на жау ап бе реді. 
Бір ле сіп «Ин но ва ция жә не Қа зақ стан» та қы ры бын тал-

қы лаң дар.

5. Ма қа ла да ғы мақ сат ты ауди то рия ға ар нал ған тер мин дер мен ұғым-
дар ды, тіл дік ора лым дар ды тал дап, сұх бат құ рың дар.

«Шев рон» – Қа зақ стан ның се нім ді се рік те сі
Мұ най-газ өнер кә сі бі қыз ме ті нің бар лық са ла ла ры на: 

кө мір су тек тер ді бар лау ға, өн ді ру ге, та сы мал дау ға жә не 
өт кі зу ге қа ты са тын, со ны мен қа тар мұ най-хи мия өнім де рін 
өн ді ру мен, олар ды бөл шек сау да ба ға сы мен са ту ісі мен ай на-
лы са тын «Шев рон» ком па ния сы ның дү ниежү зі лік мұ най 
өн ді ру са ла сын да үле сі мол. 1873 жы лы Лос-Ан же лес те 
(АҚШ) құ рыл ған «Шев рон» ком па ния сы қазір әлем нің 
90-нан ас там мем ле кетін де жұ мыс іс тей ді. 23 ел де мұ най мен 
та би ғи газ өн ді ре ді, олардың ішін де Қа зақ стан да бар. Қа зақ-
стан да ком па ния – «Те ңіз шев ройл» бір лес кен кә сіп ор ны ның 
бас ты құ рыл тай шы сы. 1993 жы лы 6 сәу ір де ҚР Пре зи ден ті 
мен «Шев рон» ди рек тор лар ке ңе сі нің тө ра ға сы Кен нет Дерр 
«Те ңіз шев ройл» бір лес кен кә сі пор нын құ ру ту ра лы ке лі сім ге 
қол қой ған-ды.

2018 жы лы «Те ңіз шев ройл» кә сі пор ны ның Қа зақ стан да 
жұ мыс іс теп ке ле жат қа ны на 25 жыл толды. Осы уақыт 
ішін де «Шев рон» Қа зақ стан ның ең ірі әрі се нім ді ин вес тор-
ла ры ның бі рі не ай нал ды. Атал мыш кор по ра ция, са лық пен 
бір ге есеп те ген де, елі міз ге 123 мл рд АҚШ дол ла ры кө ле мін де 
ин вес ти ция құй ды.

(Н.Жоямергенқызы)

6. «Шев рон» – Қа зақ стан ның се нім ді серіктесі» мәтінінде бе ріл ген 
ақпаратты графиктік мәтін түрінде «Торлы диаграмма» әдісімен 
жазың дар.

7. «Қазақстан индустриясы дамыған алпауыт елге айнала ма?» тақы-
ры бында дискуссивті эссе жазыңдар.
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ІІ ТОҚ САН БОЙ ЫНША ҚАЙ ТАЛАУ

1. Мә тіннің құрылымы мен рәсімделуін, жанрлық ерекшелік те рін 
талдаң дар.

Қа зақ та «Су ата сы – Сү лей мен» де ген сөз бар. Ба ла ке  зім -
  де мен: «Су ға ата боп жүр ген Сү лей мен де ген кім екен?» – деп 
ой лай тын едім. Кей ін сон дай ата ба рын өзім де көр дім, ол – 
Ең бек ері, КСРО Мем ле кет тік сый лық тың лау реаты, кү ріш 
өсі ру ден дү ниежү зі лік ре корд жа са ған Ыбы рай Жа қаев...

Біз те мір жол ды бой лай оты рып, Бір лік бе ке ті не жет тік. 
Бір лік тің жан-жа ғы қап та ған егін екен, бә рі де суар ма лы 
егін. Су ды Шу өзе ні нен тарт қан арық тан іше ді. Со лар ды ара-
лап, жол мен ке ле жа тып, біз бір тұс та тоқ тай қал дық.

– Осы ара егін бе, әл де Шу дың жай ылы мы нан шық қан 
шал ғын ба? – де ді жол да сым.

– Ме нің ше, бұл – кү ріш, – де дім мен, – со ған ұқ сай ды.
Ма ши на дан тү сіп бай қа сақ, пі су ге таян ған кү ріш тің 

са ба ғы жан тая жы ғы лып қа лып ты. Олар ды кү ріш ке кө зі 
қа нық қан кі сі ға на та ни тын, қа нық па ған кі сі ге құ рақ тар мен, 
өлең шөп тер мен ара ла сып шық қан кү ріш ті та ну қи ын...

(С.Мұ қа новтың жолжазбаларынан)

2. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.
1. Өн ді ріс те дү ниежү зі лік ре корд жа сау үшін не қа жет?
2. Кү ріш да қы лын Қа зақ стан ның қан дай ай мақ та рын да өсі ре ді?

3. Мә тін дегі мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғым-
дарды, тілдік оралымдарды талдаң дар.

Би дай – дән ді-да қыл дар то бы на жа та тын, кө бі не се бір-
жыл дық шөп тейт ін өсім дік. Дән ді-да қыл дар дың ішін де гі 
ең бас ты жә не ең көп өн ді рі ле тін да қыл. Би дай дың 20-ға 
жу ық жа байы жә не мә де ни тү рі бел гі лі. Бидай бір гек тар дан 
30–40 цент  нер өнім бе ре ді. 

Би дай біз дің за ма ны мыз ға дей ін гі V–VІ ға сыр лар да 
Ежел гі Гре кия да өсі рі ле бас та ған. Мы сыр мен Қы тай да  
біз дің за ма ны мыз дан 4000 жыл бұ рын би дай дан та ғам дар АР
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жа са ған. Адам дар ер те за ман нан би дай ды та ғам ре тін де ға на 
емес, со ны мен қа тар ем дік қа си ет те рі үшін де ба ға ла ған. 
Би дай дың дә ні бай лық пен жақ сы лық тың ны ша ны ре тін де 
қа был дан ған, өйт ке ні ол кез де көп қол да ныл ған сұ лы  мен 
қа ра би дай ға қа ра ған да, су ық қа жә не құр ғақ шы лық қа 
тө зім сіз би дай дан жақ сы өнім алу қи ын бол ған. 

(«Қазақ энциклопедиясынан»)

4. Сұ рақ тар ға жұп та сып жау ап бе рің дер.
1. Қа зақ стан би дай да қы лын қан дай ел дер ге экс порт тай ды?
2. Би дай да қы лы нан қан дай өнім дер шы ға ры ла ды?

5. Мә тінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қаты-
на сын ескере отырып, сұрақтар құрастырың дар.

Жібек жолын қайта жандандырып, қалпына келтіру  
Қы тай мен Қазақстан үшін, сондай-ақ Орталық Азия мен 
Шы ғыс Еу ро паның басқа елдері үшін де маңызды. 

2008 жылы Женевада 19 елдің, оның ішінде Қазақстан, 
Қытай, Ресей, Түркия мен Иранның министрлері Жібек 
жо лының бір бөлігін қалпына келтіру бойынша көлемді 
жоба қабылдады. Шамамен 7000 км-ге созылған Жаңа Жі бек 
жолының жаһандық перспективасы тек ежелгі бағыттар ды 
ғана емес, жаңа бағыттарды да қамтыған автокөлік жолы нан 
және теміржолдан тұрады. Келешекте Қытайдан Еуропаға 
дейінгі, Ресейден Оңтүстік Азия мен Түркияға дейінгі кон ти-
нент аралық жолды ашу жоспарланып отыр.

Жаңа Жібек жолын қалыптастыру Орталық Азия елдері 
үшін ерекше маңызды. Географиялық тұрғыдан қарасақ,  
Ор  та  лық Азия елдері материктің ортасында орналасқан, 
мұ  хит   қа дейінгі ең жақын арақашықтық – 1700 км, бұл – 
ха лықара лық сауда үшін негізгі табиғи тос қауыл. Жаңа 
Жі бек жолы материк ортасындағы елдерді бір ша ма дамыған 
Қытай және Еуропамен жан-жақты ық пал  дас  тық  қа, сау-
да ның дамуына мүмкіндік туғызып, ай мақ  тағы ке дей лік, 
жұ мыс сыздық мәсе леле рін ше шу ге септігін тигі зе тін дігі 
сөзсіз.

(А.Нұржановтың «Жібек жолы» мақаласынан)
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6. «Жұп тас. Ой лан. Бө ліс» тә сі лі мен сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.
1) Қа зақ стан ның қай өңі рін ту рис тік ай мақ деп са най сың дар?
2) Қалай ойлайсыңдар, өз де рің тұр атын аймақта ту ризм ин дус-

трия сын да мы ту ға бо ла ма?

7. Мә тін дегі негізгі ойды анықтаңдар, оған қазіргі заман тала бы тұр-
ғы сынан ба ға бе ріңдер.

Бі реу лер: «Тау дан ақ қан бұ лақ қа ба қы раш то сып ек, 
құм ға ара лас ал тын ның үгін ді сі ақ ты», – де ген ке ңес ті ай та-
ды. Сол кез де: «Бір жан сал дың мо ла сы ның қа сы нан аға тын 
Бір жан бұ ла ғы ма ңы нан көп ал тын шы ғып ты, ол ал тын ды 
алу ға үкімет кі сі жі бе ріп ті», – де ген сөз дүңк ете түс ті. Бұл – 
1915 жы лы еді. «Ата-ба баң іс те ме ген кә сіп», – деп, әр кім тоқ-
тау айт қан мен, ал тын та бу ды ар ман ет кен Ал тын са ры Бір-
жан бұ ла ғы нан шық қан ал тын ды қа зу ға ке те бар ды. Ал тын 
қа зу шы лар мен ол екі жыл ға жа қын шах та да жұ мыс іс те ді. 
Сон да оның ұқ қа ны – ал тын ның кө бі Көк ше нің ас тын да, 
бә рін жи нап ала ал са, көл бо ла ты ны рас.

Ала біл ген қол ға Көк ше нің бай лы ғы же те ді. Мың да ған 
адам, жүз де ген жыл дар қа зып тауы са ал май ды.

– Бұ ның ас ты ал тын да рия сы еке ні рас. Бұл – ал тын 
ай мақ!..

(С.Мұ қа новтың «Алтын аймақ» әңгімесінен)

8. Бе ріл ген мә тін 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 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?

Дү ниежү зі не ең көп та ра ған мә де ни да қыл дың бі рі – кү-
ріш да қы лы. Кү ріш – өте құн ды да қыл. Дү ниежү зі нің 110-ға 
жу ық елін де 150 млн га жер ге егіл ген, оның 90%-і Азия да, 
4%-і Аме ри ка да, 2%-і, Аф ри ка да, 4%-і бас қа кұр лық тар да 
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өсі рі ле ді. Кү ріш егіс кө ле мі жө ні нен би дай дан кей ін екін-
ші, ал өнім ді лі гі бой ын ша бі рін ші орын ала ды. Ақ ұса ғы нан 
спирт, крах мал алы нып, пар фю ме рия да қол да ны ла ды. Са ба-
ны нан жо ға ры сорт ты қа ғаз, кар тон, жіп, қап, қал пақ, тө се-
ніш тер мен та ғы бас қа да тұр мыс қа қа жет ті зат тар жа са ла ды.

Қа зақ стан да кү ріш Қы зы лор да, Ал ма ты жә не Түркістан 
об лыс та рын да өт кен ға сыр дың 90-жыл да рына дейін 130 мың 
га кө лем ге дей ін егі ліп, одан 519 мың тон на ға дей ін жал пы 
өнім алын ды.

(ikaz.info)

9. Лексикалық құ ры лым дар ды пай да ла нып, рес ми қа рым-қа ты нас 
құ жат та рын дай ын даң дар.

• ... сіз дің ме ке ме ге тә жі ри бе ал ма су мақ са тын да жі бе рі ліп 
отыр;

• ... ме ке ме де орын алып отыр ған қа зір гі қар жы тап шы лы-
ғы на бай ла ныс ты...;

• ... ту ра лы ше шім нің қа был да нуы на бай ла ныс ты...;
• ... жөн деу жұ мыс та ры ның аяқ та лу ына бай ла ныс ты...;
• ... ал дын ала қол жет кіз ген ке лі сім ге сәй кес;
• Сіз дің та ла бы ңыз ға орай...;
• ...эко но ми ка лық жағ дай дың қи ын ды ғы на орай... .

10. Мәтінді азатжолдарға бөліп, ақпаратты дұрыс жүйелеп, стиль дік 
тү зе тулер енгізіп, ре дак  ция  ла ң дар.

Жаз ғы уа қыт та ры өңір лер де жау ын-ша шын нор ма дан 
әл де қай да көп тү сіп, күн сал қын дау бол ды. Әри не, жаз да 
жау ын-ша шын ке рек, алай да тө мен гі тем пе ра ту ра мен күн 
қы зуы ның же тіс пеу ші лі гі ас тық да қыл да ры ның то лық пі сіп 
же ті луі не мүм кін дік бер ме ді. Со сын биыл ғы жыл дың күз гі 
уа қы тын да да жау ын көп бол ды, жи ын-те рім ді қи ын да тып 
тас та ды. Нә ти же сін де Сол түс тік Қа зақ стан жә не Қо ста най 
об лыс та ры ның же ке ле ген ау дан да рын да жи ын нау қа ны әлі 
күн ге жал ға су да, Ақ мо ла об лы сын да ғы екі ау дан да ғы күз гі 
жұ мыс аяқ та лу ға жа қын.

(ҚазАқпарат)
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11. Су рет тер ге қа рап, диалог жазыңдар. Сөздерді іріктеп, түрлен ді  ріп, 
тал ғаммен қолданың дар.

12. Ға лам тор ре су рс та ры мен эн цик ло пе дия лар дан із де ніп, кү ріш 
өсі ру ші Ыбы рай Жа қаев ту ра лы мә лі мет жи нақ тап, презентация 
да йын даң дар. 

13. Үлгіні негізге ал ып, хабарландыру жазың дар.

Құр мет ті мұ ға лім дер мен оқу шы лар! Сіз дер ді мек теп 
бел сен ді ле рі мен өнер паз дарының ұй ым дас ты руы мен өте тін 
«Қа зақ стан – та ту лық пен бір лік тің ме ке ні» ат ты га ла кон-
церт ке ша қы ра мыз. Әсем ән мен күй, түр лі ой ын дар сіз дер ді 
кү ту де. Кө ру ге асы ғы ңыз дар!

Бас та луы: 30 сәу ір, са ғат 18.00-де.
Өте тін ор ны: Ор та лық алаң.

14. Әде би ет оқу лы ғы нан бір шы ғар ма ның үзін ді сін ды быс тас па сы на 
жа зып, тың даң дар. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құ рас ты-
рың дар және баға беріңдер.

15. Қа зақ стан ның геог ра фия лық кар та сы нан ту рис тік ай мақ тар ды 
ай қын дап, да му жос па рын құ рың дар.АР
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ТЕСТ

1. Адамның кішіпейілділігін білдіретін сөзді көрсетіңдер.
A) Тоқтаңыз, қараңыз 
B) Маған қажет 
C) Рұқсат етсеңіз 
D) Саған ыңғайлы 
E) Менің ойымша 

2. Үлкеннің кішіге ілтипатын білдіретін сөзді көрсетіңдер.
A) Дос
B) Туысқан
C) Інішек
D) Сен
E) Адамзат

3. Сөз дәлдігін анықтаңдар: Қоғамдық көлікке мінген 
адам – ...
A) Жүргізуші
B) Сатып алушы
C) Маман
D) Қызметкер
E) Жолаушы

4. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңдар: Ұшақ  
ұшу жолағынан ... көтерілді.
A) Ауаға 
B) Кеңістікке
C) Аспанға
D) Әуеге
E) Биіктікке

5. Қате нұсқаны табыңдар.
A) Зерделенген ер-тоқым
B) Зерлі жіппен көмкеру
C) Өңіріне зер салған қамзол
D) Заттарға зер салып қарадық
E) Зерленген әшекейлер көздің жауын алады

6. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңдар: Мен емти-
хан нан ... баға алдым.
A) Бес
B) Жоғары
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C) Күшті
D) Үздік
E) Қызыл

7. «Қарт» сөзінің синонимдік қатарын көрсетіңдер.  
A) Кәрі, егде
B) Ұзын, бойшаң
C) Қиқар, қырт
D) Жас, балғын
E) Ер, жігіт

8. Мақалды толықтырыңдар: Айтушы ақылды болса, ... дана 
болады.
A) Жігіт
B) Оқушы
C) Тыңдаушы
D) Мақұлдаушы
E) Білімді

9. Сөз дәлдігіне қайшы келетін тіркестерді көрсе тің дер: 
Берекелі күздің алтын күрек жылы желі есті.
A) Берекелі күз
B) Жел есті
C) Күздің алтын күрек жылы желі
D) Күздің желі
E) Алтын күрек

10. Мал төлдеген кезде, оны күтуге көмектесетін адам.
A) Қойшы
B) Қой төлдетуші
C) Қой өсіруші
D) Қозы өсіруші
E) Сақпаншы
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Бү гін гі дей жа һан да ну жағ дай ын да мем ле-
кет пен адам озық бә се ке ге сай бо луы үшін 
ең бі рін ші бі лім мен ғы лым өр кен деуі қа жет.

(Н.На зар ба ев)

I I I  
АДАМ ЗАТ ДАМУЫ НЫҢ 
ЖА ҺАН ДЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ТІЛ ДІК ЖҮЙЕ ЖӘ НЕ НОР МА

Бұл бө лім де сендер:
•	 адам	зат	да	муы	ның	жа	 ан	дық	мә	се	ле	ле	рі	не,	яғ	ни	ұлт	тық	мә	де	ни	ет-

тің	жа ан	да	ну	үр	ді	сі	не,	 ко	но	ми	ка	лық,	ақ	па	рат	тық-ком	му	ни	ка	ция	лық	
жа	 ан	да	ну	мә	се	ле	ле	рі	не	тоқ	та	ла	сыңдар;

•	 мә	тін	де	кө	те	ріл	ген	ақ	па	рат	ты	тал	дай	оты	рып,	не	гіз	гі	ой	ды	анық	тап	
жә	не	ға	лам	дық	мә	се	ле	лер	мен	бай	ла	ныс	ты	ру	ды	үй	ре	не	сіңдер;

•	 ғылыми-көпшілік	стильдің	жанрлық	және	стильдік	ерекшелікте	рі	не	
сай	тілдік	құралдарды	орынды	қолданып,	интервью	жазу	дағ	ды	ла-
рыңды	қа	лып	тас	ты	ра	сыңдар;

•	 сөз	қолданысындағы	ерекшеліктер	және	стиль,	ғылыми	әдебиет	
тілінің	ерек	ше	лік	тері	туралы	мағлұмат	аласыңдар;

•	 сөзжасамдық	және	синтаксистік	нормаларды	сақтап,	дұ	рыс	қол	да	на	
бі	лу	ге	ма	шық	та	на	сыңдар.

БӨ ЛІМ
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§1. Ұлт тық мә де ни ет тің жаһан да ну  
 үр ді сі

1. Суреттен қандай ой түйдіңдер? «Мә де ни жа һан да ну» терминіне тү  -
сі  нік беріп кө  рің дер.

1. Ой ды аяқ таң дар: «Мә де ни жа һан да ну де ге ні міз...».
2. Өз ой ла ры ңа түсіндірме (ком мен та рий) жа сап, көз қа рас-

та рың ды біл ді рің дер.

2. Екі мә тін ді са лыс ты рың дар. Пуб ли цис ти ка лық шы ғар ма ті лі нің 
стиль дік бе де рін анық таң дар.

Қазақстан әртістері Бейжіңде өнер көрсетті
Концерттік бағдарламаны Құрманғазы атындағы Қазақ 

мем лекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі «Көңіл 
ашар» күйімен ашты.АР
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Қазақтың дәстүрлі аспаптары мен ұлттық әуендерінің 
үйлесімділігі көрермендерді көшпенді дала халқының 
ежел гі әрі жұмбақ әлеміне жетеледі. Екі жарым сағат ішін де 
фольклорлық туындылар классикаға ауысып, «Астана ба лет» 
би ұжымының балериналары көрермендерді «Аққу», «Қар-
лы  ғаш» сияқты билерімен тәнті етті. Қазақстанның Еңбек 
сі ңір  ген әртісі Бекболат Тілеухан қытайлықтарға «Сарыарқа» 
мен «Ақтамбердінің толғауын» орындады.

Алыс-жақын мемлекеттерде Қазақстан мәде ниеті күндері 
өткізіліп тұрады. 

(ҚазАқпарат)

Қа зақ стан да ғы мә де ни жа ан да ну
Мә де ни жа һан да ну үр ді сін жас әрі да мып ке ле жат қан 

тәу ел сіз Қа зақ стан мем ле ке ті нен де кө ру ге бо ла ды. Ұлт тық 
қай та жан да ну үр ді сі салт-дәс түр лер мен әдет-ғұ рып тар ды 
жаң ғыр ту мен бай ла ныс ты жү ріп жа тыр. Қа зақ хал қы үшін 
бұл өте қи ын жә не күр де лі мә се ле: жо ғал ған салт-дәс түр ді 
қай та қал пы на кел ті ру ке рек. Қа зір гі қа зақ тар – бұ рын ғы 
мал шы, көш пен ді ха лық емес. ХХ ға сыр да са на лы түр де салт-
дәс түр ді жою жә не қу да лау жү зе ге асы ры лып кел ді. Жет піс 
жыл ға со зыл ған ке ңес тік ке зең де Қа зақ стан да салт-дәс түр-
 мен «өт кен нің қал ды ғы» ре тін де кү рес ті. Алай да халықтың 
қа жыр лы лығының арқасында бұ рын ғы салт-дәстүрлер сақ-
талып ке ле ді.

(М.Ос пан ға лиева)

Тіл дік нор ма	тілдегі	бірізділік,	тіл	материалдарын	нормалау,	бел-
гілі	бір	тәртіпке,	заңға	бағындыру.	Тіл	дік	нор	ма	ор	фо пия	лық	нор	ма,	
ор	фог	ра	фия	лық	 нор	ма,	 лек	си		ка	лық	 нор	ма,	фо	не	ти	ка	лық	 нор	ма,	
грам	ма	ти	ка	лық	нор	ма	деп	бө		лі		не	ді.

Ті	лі	міз	де	гі	грам	ма	ти	ка	лық	тұл	ға	лар	дың	бір	қа	лып	қа	тү	сіп,	дағ	ды	ға	
ай	на	лып	жұм	са	луы	грам ма ти ка лық нор ма	деп	ата	ла	ды.	Грам	ма	ти-
ка	лық	нор	ма	үш	ке	бө	лі	не	ді:
1)	сөз	жа	сам	дық	нор	ма;
2)	мор	фо	ло	гия	лық	нор	ма;
3)	син	так	сис	тік	нор	ма.
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Сөз жа сам дық нор ма	де	ге	ні	міз	–	ту	ын	ды	сөз	дің	тіл	дің	қа	лып	тас-
қан	заң	ды	лы	ғы	на,	амал-тә	сіл	де	рі	не	сай	жа	са	луы.	Мы	са	лы,	«семья»	
ұғы	мы	на	қа	тыс	ты	жа нұя, үй ел мен, от ба сы	си	яқ	ты	атау	лар	дың	іші	нен	
әде	би	тіл	нор	ма	сы	на	тек	от ба сы	атауы	ға	на	тұ	рақ	тал	ды.	

Сөз	жа	сам	дық	нор	ма	сөз	 ту	ды	ру	шы	қо	сым	ша	лар	мен	сөз	дер	дің	
тір	ке	сі	мі	не	де	қа	тыс	ты.	Ай	та	лық,	ті	лі	міз	де	оқы етіс	ті	гі	не	жұр	нақ	жал-
ға	ну	ар	қы	лы	жа	сал	ған	оқу шы	жә	не	оқыр ман	сөз	де	рі	бар.	Тіл	дік	қол-
да	ныс	ба	ры	сын	да	ма	ғы	на	ла	ры	сұ	рып	та	лып,	еке	уі	де	әде	би	нор	ма	ға	
сай	екі	ұғым	ның	атауы	ре	тін	де	қа	лып	тас	ты.	Сол	си	яқ	ты	ұшақ	пен	тік 
сөз	де	рі	нің	бі	рі	гуі	нен	ті кұ шақ	атауы,	бей не	сө	зі	не	жаз ба, тас па	сөз-
де	рін	бі	рік	ті	ру	нә	ти	же	сін	де	әде	би	нор	ма	ға	сай	ке	ле	тін	бей не жаз ба, 
бей не тас па	атау	ла	ры	ен	ді.

3. Оқылым мәтінінен сөзжасамдық нормаға сай келетін сөздерді 
анықтап, жасалу жолдарын көрсетіңдер.

Ғы лы ми стиль

 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, шынайы 
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 

қа таң 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. 

Жа һан да ну (ағыл. global – «әлем дік», «дү ниежү зі лік») – 
жа ңа жал пыә лем дік сая си, эко но ми ка лық, ақ па рат тық жә не 
мә де ни тұ тас тық 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. АР
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Жа һан да ну дың 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. Олар ғы лым ға 
«ин тел лек ту ал дық ин ду ст рия лар эко но ми ка сы», «ақ па рат -
 тық қо ғам», « тех ни ка лық ре во лю ция», «ақ па рат тық жа  ры -
 лыс» де ген ұғым  дар ды ен гіз ді.

4. Ғылыми-көпшілік стильдің жанрлық және стильдік ерек ше лік-
теріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мә де ни жа һан-
да ну дың пай да сы не зи янын са ра лап, интервью жа зың дар. Та қы-
ры бын өз де рің қо  йың  дар.

5. Коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында тиісті сөйлеу 
әдебін сақтай отырып, салт-дәс түр лер мен әдет-ғұ рып тар ды жаң-
ғыр ту туралы пікір алмасыңдар. 

Әдет-ғұ рып Ме ні қы зық ты ра ды Өз ой ым

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Өз де рің із де ніп, кес те ні то лты рың дар.

 Салт-дәс түр дің түр ле рі За ма науи өз ге ріс ке ұшы ра ған тұс та ры 

2. Мә де ни жа һан да ну ту ра лы тү сін ген де рің ді «БББ» әді-
сі мен қо ры тын ды лаң дар.

Б (Мен не бі ле мін?) Б (Ме нің не біл гім ке ле ді?) Б (Мен не біл дім?)
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§2. Эко но ми ка лық жа һан да ну

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Елі міз де гі жа һан да ну ар қы лы да мып ке ле жат қан са ла-
лар ды атаң дар.

2. «Өт кен ді аң сап, өт кен мен ға на өмір сү ру, ұлт тық да му ды 
те жей ді» де ген ді қа лай тү сі не сің дер?

3. Жа һан да ну дың жақ сы жақ та ры на кес те құ рың дар.

2. Мә тінді оқып, тақырыбын, мақсатты аудиторияға сәйкес қыз  ме -
 тін, құрылымын, тілдік ерекшелігін талдаң дар.

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 ғаламтор 
ар қы лы сол сәт те 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 
кемде-кем. Ұлт тық, мем ле кет тік шека 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 дей ін қам тып, өзі нің өмір шең ді гін көр се тіп 
отыр. Бі рін де бар ды екін ші сі пай да ла нып, жер бе тін де өмір 
сү ріп жат қан ха лық тар дың ма те ри ал дық, қо ғам дық, эко но-
ми ка лық, мә де ни жа ғы нан же ті ле тү суі не сеп ті гі тиері анық. 
Қа зір гі за ман да 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 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 лі гі, пай да лы жа ғы.

(Д.Ысқақұлының «Жаһандану дегеніміз  
не?» мақаласынан)АР
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 Сөз жа сам дық тә сіл дер
Тілде	жа	ңа	сөз	жа	сау	дың	қа	лып	тас	қан	өзін	дік	жо	лы,	заң	ды	лы	ғы	

бар.	Жа	ңа	сөз	дер	қазақ	тілінің	заң	ды	лық	тары	бой	ын	ша,	яғ	ни	сөз	жа-
сам	дық	тә	сіл	дер	бой	ын	ша	жа	са	ла	ды.

Қа	зақ	 ті	лі	нің	 сөз	жа	сам	жүй	есін	де	әб	ден	ор	нық	қан,	 қа	лып	тас	қан	
не	гіз	гі	тә	сіл	де	рі	мы	на	лар:
1)	син	те	ти	ка	лық	тә	сіл;
2)	ана	ли	ти	ка	лық	тә	сіл;
3)	лек	си	ка-се	ман	ти	ка	лық	тә	сіл.

Сөз жа сам ның син те ти ка лық тә сі лі
Син	те	ти	ка	лық	 сөз	жа	сам		дық	 тә	сіл	 –	жаңа	 сөз	жа	сау	дағы	не	гіз	гі	

тә	сіл.	Син	те	ти	ка	лық	тә	сіл	ар	қы	лы	ту	ын	ды	сөз	жа	сау	да	екі	тіл	дік	бір-
лік	қыз	мет	ат	қа	ра	ды:	лек	си	ка	лық	ма	ғы	на	лы	сөз	және	сөз	жа	сам	дық	
жұр	нақ.	Мы	са	лы: жаңалық, жүл де гер, ақыл ды, ардагер, айыпкер, 
сәулетші.

Ту	ын	ды	 сөз	дің	жа	са	лу	ына	не	гіз	 бол	ған	 сөз	 бен	одан	жа	сал	ған	 
ту	ын	ды	сөз	дің	ма	ғы	на	сы		бай	ла	ныс	ты	бо	ла	тын	дық	тан,	ту	ын	ды	тү	бір-
дің	қай	сөз	ден	жа	сал	ға	нын	дә	лел	деу	ге	бо	ла	ды.	Мы	са	лы,	өнім де	ген	
ту	ын	ды	тү	бір	дің	лек	си	ка	лық	ма	ғы	на	сы	өну әре	ке	ті	ар	қы	лы	шық	қан.	
Өн, өнім сөз	де	рі	нің	ма	ғы	на	лық	бай	ла	ны	сы	анық	кө	рі	ніп	тұр,	сол	ар-
қы	лы	ол	дә	лел	де	не	ді.

Со	ны	мен,	сөз	жа	сам	дық	ма	ғы	на	ны	не	гіз	сөз	бен	ту	ын	ды	тү	бір	дің	
ма	ғы	налық	бай	ла	ныс	ы	ар	қы	лы	ажы	ра	ту	ға	бо	ла	ды.

Не	гіз	сөз	де	ге	ні	міз	–	ту	ын	ды	сөз	дің	лек	си	ка	лық	ма	ғы	на	сы	на	ар-
қау	бо	ла	тын	сөз.	Мы	са	лы,	кә сіп кер, қа лам гер, аң шы деген ту	ын	ды	
сөздер	кә сіп, қа лам, аң де	ген	не	гіз	сөз	дер	ден	жа	сал	ған.	Ал	егінші, 
өнімді, білімпаз, сәнқойлық	деген	сөздерге	егін, өнім, білім, сәнқой 
деген	туынды	түбірлер	негіз	болған.

3. Оқы лым мә ті ні нен син те ти ка лық тә сіл ар қы лы жа сал ған ту ын ды 
сөз дер ді те ріп алып, тү бі рін (не гіз сөз) анық тап, кес те ге тү сі рің дер.

Ту ын ды сөз Түбір сөз

4. Аудио жаз ба дан (06. mp3) «Дұ рыс сөй лейік» мә ті нін тың даң дар. 
Мә тін де гі не гіз гі ой ды әрі қа рай жал ғаң дар. Көпшілік алдында 
сөйлеу әдебін; ин то на ция ның құ рам дас бө лік те рі: әуен, әуез, қар-
қын, кі ді ріс ті сақ тап сөй лең дер.АР
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Эко но ми ка лық жа һан да ну екі үр діс тің жи ын ты ғын – 
на рық тар дың жа һан да ну ын (ка пи тал дық, ең бек ре су рс-
та ры ның, тау ар лар дың жә не қыз мет көр се ту лер дің) жә не 
эко но ми ка лық ны сан дар дың жа һан да ну ын біл ді ре ді жә не 
эко но ми ка ның ұй ым дық құ ры лым да ры ның – ком па ния-
лар дың, фир ма лар дың,  кор по ра ция лар дың ірі ле нуімен 
тү сін ді рі ле ді. Қа зір гі уа қыт та эко но ми ка лық жа һан да ну дың 
нақ ты си пат та ры бар:
• үл кен ком па ния лар дың же тек ші рө лі;
• жаhан дық қар жы, ва лю та жә не қор ры нок та ры ның қыз-

мет етуі;
• жаhан дық ақ па рат тық же лі лер дің қыз мет етуі нің нә ти-

же сін де кө лік ағын да ры құ ры лы мы ның өз ге руі;
• жаhан дық сау да-эко но ми ка лық бір лес тік тер мен одақ-

тар дың құ ры луы мен 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 рын жаhан дық же лі ге ау да ры луы;

5. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да рын да бе ріл ген ақ па рат ты пай да-
ла  нып, ғылыми-көпшілік стильдің ерекшеліктеріне сай тілдік 
құ  рал   дарды орынды қолданып, «РАФТ стратегиясы» әдісімен бір 
ком пания жетекшісінен интервью алың дар.

6. Қа зақ стан да ғы жаhан дық сау да-эко но ми ка лық бір лес тік тер мен 
одақ тар дың құ ры луы және қыз мет етуі ту ра лы жар на ма дай ын-
даң дар.АР
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§3. Ау мақ тық жа һан да ну

1. «Жү зіп шы ғу» әді сі бой ын ша сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Ау мақ тық жа һан да ну де ген ді қа лай тү сі не сің дер?
2. Әс ке ри-сая си одақ тар жа һан да нуы ның қан ша лық ты ма -

ңыз ды лы ғы бар?

2. Мә тін ді оқып, өткен сабақтағы оқылым мәтінімен құрылымын, 
тілдік ерекшелігін, қызметін салыстыра талдаңдар.

Ау мақ тық жа һан да ну – мем ле ке та ра лық құ ры лым дар -
 дың кү шею үр ді сі, мем ле ке та ра лық әс  ке ри-сая си жә не эко-
но ми ка лық одақ тардың құрылуы. Мәселен, еуропалық одақ. 

Жа һан да ну нә ти же сін де бо ла шақ та ұлт тық мем ле кет тер ге 
не ме се 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 соңғы кез де жиі ай ты-
 лып жүр. Бі рақ бұл процесс ұлт тар мен ха лық тар ара сын да ғы 
эт ни ка лық, мә де ни ай ыр ма шы лық тар тү гел жо  йыл   ған жағ-
дай да ға на жү зе ге асуы мүм кін. Кей бір ма ман дар ау мақ тық 
қау ым дас тық тың дәс түр лі мем ле кет тер ді ығыс  ты ру үр ді сі 
да ми тү се ді деп есеп тей ді. Ал ен ді бір зерт теу ші лер ау мақ тық 
қо ғам да су үр ді сін бү кі лә лем дік жа һан да ну дың зи ян ды әсе-
рі нен қор ға ну дың бір ден бір жо лы деп санай ды.

 Сөз жа сам ның ана ли ти ка лық тә сі лі
Ана	ли	ти	ка	лық	сөз	жа	сам	дық	тә	сіл	–	ті	лі	міз	де	кө	не	за	ман	дар	дан	

ке	ле	жат	қан,	ті	лі	міз	ді	көп	те	ген	күр	де	лі	сөз	дер	мен	то	лық	тыр	ған	өнім-
ді	 тә	сіл.	Ана	ли	ти	ка	лық	 тә	сіл	дегеніміз	 –	 екі	 я	 одан	да	 көп	 сөз	ден	
(сөздердің	бірігуі,	қосарлануы,	тіркесуі,	қысқаруы	арқылы)	бір	лек	си-
ка	лық	ма	ғы	на	лы	сөз	дің	жа	са	луы.

Ана	ли	ти	ка	лық	тә	сіл	бар	лық	сөз	та	бы	ның	сөз	жа	са	мы	нан	кең	орын	
ала	ды.	Мы	са	лы:	үш бұ рыш, ті кұ шақ, кө мір қыш қы лы, ақ са қал, те-
мір қа зық	(зат	есім	дер);	қы зыл ала, ор та бой лы, қы зыл шы рай лы, ақ  
шаш ты	(сын	есім	дер);	қы рық се гіз, он ал ты, екі жүз, бес мың	(сан	
есім	дер);	кі ріп шық, алып кел, алып бар	(етіс	тік	тер);	кү ні ке ше, күн дер-
де бір күн, бү гін, биыл	(үс	теу	лер);	тақ-тұқ, тарс-тұрс, жалт-жұлт 
(елік	теу	іш	тер);	пай-пай, ой пыр май, бә ре кел ді (ода	ғай	лар).АР
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Ана	ли	ти	ка	лық	 тә	сіл	 ар	қы	лы	жа	сал	ған	 ту	ын	ды	 сөз	дер	күр де лі 
сөз дер	 деп	 ата	ла	ды.	 Күр	де	лі	 сөз	дер	 то	лық	ма	ғы	на	лы	 сөз	дер	ден	
жа	са	ла	ды.

Қа	зақ	ті	лін	де	ана	ли	ти	ка	лық	тә	сіл	дің	бір	не	ше	тү	рі	бар:	1)	сөз	қо	сым,	
2)	қо	сар	лау,	3)	тір	кес	ті	ру,	4)	қыс	қар	ту.

Бұ	лар	дың	әр	қай	сы	сы	 тіл	дің	 сөз	жа	са	мын	да	өнім	ді	 қыз	мет	 ат	қа-
ра	ды.	Ана	ли	ти	ка	лық	тә	сіл	дің	осы	іш	кі	төрт	тү	рі	күр	де	лі	сөз	дің	төрт	
тү	рін	жа	сай	ды.	Олар:	бі	рік	кен	сөз	дер,	қос	сөз	дер,	тір	кес	кен	күр	де	лі	
сөз	дер,	қыс	қар	ған	сөз	дер.

Екі	 сөзден	біріккен	жалқы	есімдер	 (Қажымұқан, Дүйсенәлі, Көк-
ше тау, Сырдария),	 терминдік	 атаулар	 (бесжылдық, матанализ),	
тұрақты	тіркестер	(ден қою, кұлақ салу, тіс жару, тіл қату),	кіріккен	
сөздер	(ендігіден әрі – ендігәрі, алып кел – әкел),	қос	сөздер	(бала-
шаға, егжей-тегжей, қап-қара),	қысқарған	сөздер	(БҰҰ, ҒА, ҚазТА , 
кг, см)	және	т.б.	аналитикалық	тәсілмен	жасалған.

3. Мә тін нен ана ли ти ка лық тә сіл ар қы лы жа сал ған күрделі сөз дер ді 
тау ып, қа лай жа сал ға нын тал даң дар.

4. «Қазақстандық заманауи мәдениет» тақырыбы бойынша көр кем-
дегіш құралдарды ұтымды қолданып, шығарма жа зың  дар.

5. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Аналитикалық тәсілдің төрт түріне (сөзқосым, қосарлау, тір-

кес  тіру, қысқарту) мысалдар келтіріңдер.
2. Аумақтық жаһанданудың оң және теріс жақтарын «ПСМТ фор-

муласы» әді сі мен жа зың дар.

1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша, …».
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сін ді ре мін: …».
3-сөй лем: «Оны мы на дай 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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§4. Ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық 
 жа һан да ну

1. Сұ рақ тар ды тал қы лаң дар.

1. Адам зат тұр мы сын да  ғы көп те ген үр діс тер дің ком пью тер-
лен  ді рі луі не қалай қа рай сыңдар?

2. ХХІ ға сыр қо ға мы  ның қа лып та су ына қандай ма ңыз ды 
фак торлар әсер ете ді?

3. Суреттегі ақпараттың бүгінгі тақырыпқа қатысы бар ма?

2. Мә тін ді оқып, құрылымы мен рәсім делуін, жанрлық ерекшелік-
те рін талдаңдар.

Әлем де болып жатқан кең ау қым ды қай та құ ру лар ақ па-
рат тық-ком му ни ка ция лық тех но ло гия лар дың қар қын ды да  -
муы  мен тығыз бай ла ныс ты. Ға лам дық ақ па рат, ақ па рат тық-
ком  му  ни ка ция лық тех но ло гия лар – ХХІ ға сыр қо ға мы ның 
қа  лып  та су ына әсер ете тін ең ма ңыз ды фак тор лар дың бі рі.

Ақ па рат тық да му дың жа һан дық жүй есі – 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 жә не ға рыш тық 
ке ңіс тік ті ақ па рат бе ру үшін пай да ла ну, жа һан дық ақ па рат АР
МА
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же лі ле рі нің пай да бо луы жә не тез қар қын мен да муы, адам  зат 
тұр мы сын да ғы көп те ген үр діс тер дің ком пью тер лен ді рі луі 
жа та ды. Со ны мен қа тар ке ле шек те ақ па рат тық-ком му ни-
ка ция лық ке шен дер дің көмегімен екі ба ғыт та ғы ға рыш тық 
жү йе ні да мы ту; биз нес ті, өн ді рісті, үй ша руа сын бас қа ру    дың 
біртұтас жүй есін құ ру; өмір сү ру үр діс те рі нің мей лін ше үл   кен 
бө лі гін ком пью тер лен ді ру мен ро бот тау жү ре ді. Олай болса, 
ком пью тер лік тех но ло гия лар дың ға лам дық-ақ па рат тық ке -
ңіс тік ті қа лып тас ты ру да, ақ па рат тық қо ғамды да мытуда 
ма   ңы  зы зор.

(Б.Са ғын ды қо ва)

 Сөз жа сам ның лек си ка-се ман ти ка лық тә сі лі
Ғы	лым	са	ла	ла	рын	да	лек	си	ка-се	ман	ти	ка	лық	тә	сіл	ар	қы	лы	тер	мин-

дер	көп	жа	сал	ған:	сөз, бу ын, ма ғы на, есім, шы лау, үс теу	(тіл	бі	лі	мі),	
күн, на рық	 ( ко	но	ми	ка),	те ңеу, су рет теу, өлең, әң гі ме	 (әде	би	ет),	
қи мыл, қоз ға лыс	(фи	зи	ка),	үш бұ рыш, кө бей ту, қо су, алу	(ма	те	ма	ти-
ка)	және	т.б.

ек	си	ка-се	ман	ти	ка	лық	тә	сіл	ар	қы	лы	сөз	дің	жа	ңа	ма	ғы	на	ға	кө	шуі-
не	бай	ла	ныс	ты	сөз	бір	сөз	та	бы	нан	екін	ші	сөз	та	бы	на	ауы	са	ды,	оны	
ғы	лым	да кон вер сия	деп	атай	ды.	Кон	вер	сия	жо	лы	мен	жа	ңа	сөз	дің	
жа	са	луы	–	өте	көп	та	ра	ған	тә	сіл.	Мы	са	лы,	зат	есім	ге	зат	та	ну	ар	қы-
лы	көш	кен	сөз	дер	өте	көп:	бүл дір ген, ағар ған, қор ған, қа мал, ай тыс, 
қор шау, ақ, асар, же ті сі, ек пін, жа сау  т.б.

ек	си	ка-се	ман	ти	ка	лық	тә	сілде	сөз	еш	бір	тіл	дік	бір	лік	тің	кө	ме	гін-
сіз,	ды	быс	тық	құ	ра	мын	сақ	тай	оты	рып,	ма	ғы	на	сы	өз	ге	ріп,	бас	қа	сөз	
та	бы	на	кө	ше	ді.	Мы	са	лы,	қор ған, ай тыс, жа рыс, бір ге, бі реу т.б.	Бұл	
сөз	дер	дің	 тіл	де	дәл	осы	тұл	ға	да,	осы	 құ	рам	да	бас	қа	ма	ғы	на	ла	ры	
бар	жә	не	ол	ма	ғы	на	ла	ры	ал	ғаш	қы	не	гіз	гі	ма	ғы	на	ға	жа	та	ды.	Мы	са-
лы:	қор ған, ай тыс, жа рыс	–	етіс	тік,	қи	мыл;	бір ге, бі реу	–	сан	есім,	
сан	дық	ұғым.

ек	си	ка-се	ман	ти	ка	лық	тә	сіл	де	ма	ғы	на	сы	өз	ге	рген	сөз	үне	мі	бір	
сөз	та	бы	нан	екін	ші	сөз	та	бы	на	ауы	са	бер	мей	ді.	Сон	дық	тан	лек	си	ка-
се	ман	ти	ка	лық	тә	сіл	дің	іш	тей	ай	ыр	ма	сы	бар:
1)	сөз	дің	жа	ңа	ма	ғы	на	алу	ына	бай	ла	ныс	ты	бас	қа	сөз	та	бы	на	кө	шуі:	

асар, жасау, қорған т.б.;
2)	сөз	жа	ңа	ма	ғы	на	ал	са	да,	сөз	та	бын	өз	ге	рт	пей,	өз	сөз	та	бы	ның	

құ		ра		мын	да	қа	луы:	құн, нарық	( кономика),	буын, есім	(тіл	білімі)	
және	т.б.АР
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3. Оқы лым мә ті ні нен лек си ка-се ман ти ка лық тә сіл ар қы лы жа сал ған 
сөз дер ді та бың дар. Кон вер сия жо лы мен жа сал ған сөз дер дің қай сөз 
та бы нан қай сөз та бы на ау ыс қа нын тү сін ді рің дер.

Алғашқы негізгі мағынасы Жаңа мағынасы

4. Ғылыми-көпшілік стильдің жанрлық және стильдік ерек  ше  лік -
теріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, бе ріл ген ой ды 
жалғастырып, ша ғын мә тін жаз ыңдар.

Ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық жа һан да нудың адам-
дар  дың жү ріс-тұ ры сы на, олар дың бі лі мі не жә не жұ мы сы на, 
сон  дай-ақ үкі мет пен аза мат тық қо ғам ның өза ра қа рым-қа-
ты на сы на қа ты сы бар. Се бе бі...

5. Өз мә ті ндерің нің ғы лы ми-көп ші лік стиль де жа зыл ға нын та ны-
та  тын терминдер мен тіл дік құ рал дар ды кес те ге жа зың дар. Өзге 
стиль эле мент терінің бар-жоғын анықтаңдар.

 Тер мин дер Тіл дік ора лым дар  Өз ге стиль эле ме нт те рі 

6. Күн де лік ті өмір де се нің жұ мы сың ды же ңіл де те тін ком пью тер лік 
тех но ло гия лар дың ті зі мін жа саң дар. Олар дың ақ па рат тық-ком-
му ни ка ция лық жа һан да ну да ғы рө лі ту  ра  лы ар гу мен тті эс се 
жа зың дар. Сөз саны – 150–170.
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§5. Адам зат да муы ның  жа һан дық  
 мә се ле ле рі

1. «Ро та ция» әді сі. Әр топ қа бір сұ рақ жа зыл ған па рақ бе рі ле ді. Әр 
топ әр 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. Жас тар жа һан да ну үр ді сі не өз үле сін қо са ала ма? 
2. Қай мамандық иелері жа һан дық мә се ле лерді шешуге 

атсалыса алады деп ойлайсыңдар?
3. Бә се ке ге қа бі лет ті, жа ңа шыл ма ман бо лу үшін қан дай 

ғы лым са ла сын таң дар едіңдер?

2. Мә тін ді оқыңдар. Мәтіннің тақырыбын, мақсатты аудитория ға 
сәй  кес қыз метін, құрылымын, тілдік ерекшелігін талдаң дар.

Жа һан дық мә се ле лер де ге ні міз – өр ке ни ет тің әрі қа рай 
дамуына әсер ете тін, адам зат тың өмі рі не өз ықпалын ти гі-
зетін мә се ле лер жи ын ты ғы. Адам зат тың жа һан дық мә се-
ле ле рі – планета мыз дың бар лық тұр ғын ы ның өмір лік қы -
зы  ғу шы лы ғын қоз ғай тын жә не әлем нің бар лық мем ле кет і 
ор тақ та сып ше ше тін мә се ле лер. Адам зат тың жа  һан  дық мә се-
ле ле рі не жа та тын дар: 
• да мы ған ел дер мен да  му  шы ел дер дің эко но ми ка лық қа ты-

насы мәселесі; 
• азық-тү лік мә се ле сі; 
• ке дей лік мә се ле сі; 
• энер ге ти ка мә се ле сі; 
• эко ло гия мен тұ рақ ты да му мә се ле сі; 
• әлем дік мұ хит ты мең ге ру мә се ле сі; 
• де мог ра фия мә се ле сі.

Бұл ті зім тұ рақ ты емес. Өр ке ни ет тің да муы мен бір ге жа ңа 
жа һан дық мә се ле лер ту ып оты ра ды. Мысалы, ға рыш тық ке -
ңіс  тік ті иге ру, кли мат ты қа да ға лау т.б.

Да мы ған ел дер мен да му шы ел дер дің эко но ми ка лық 
қа ты нас ы мә се ле сіне олардың ара сын да ғы әлеу мет тік-эко-
но ми ка лық ай ыр ма шы лық ты азай ту үшін да мы ған ел дер  
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на ры ғын да да му шы ел дер дің тау ар ла ры на сұ ра ныс ты өсі -
ру ді, дамушы ел дерге ка пи тал мен бі лім нің ағы мын ұл ғай-
ту ды (әрине, кө мек ре тін де), сырт қы қа рыз дар дың есеп те рін 
шы ға ру ды жә не т.б. жатқызамыз.

Азық-тү лік мә се ле сі де ге ні міз – ха лық  тың өзін-өзі ең 
қажетті азық-тү лік пен то лық қам та ма сыз ете ал мауы. Бұл 
мә се ле әлеуметтік жағдайы тө мен ел дер де азық-тү лік тің аб со-
лют ті же тіс пеу ші лі гінен бол са, да мы ған ел дер де та мақ та ну 
тең ге рім сіз ді гінен бо лып отыр. Бұл мә се ле нің ше ші мі та би ғи 
ре су рс тар ды ти ім ді пайдала нуға, ау ылша руа шы лы ғын да ғы 
ғы лы ми-тех ни ка лық прог рес ке жә не мем ле кет та ра пы нан 
қол дауға ті ке лей тәу ел ді.

Ке дей лік мә се ле сі жа һан дық мә се ле лер дің ішін де ең 
не гіз гі ле рі нің бі рі бо лып отыр. Ке дей лік – мем ле кет тің сол 
ел де гі адам дар ды ең қа ра пай ым жә не ең ар зан өмір жағ-
дайы мен қам та ма сыз ете ал мауы. Да му шы ел дер де гі ке дей-
лік тің үл кен масш табы тек ұлт тық қа на емес, со ны мен қа тар 
әлем дік тұ рақ ты да му ға үл кен қау іп ту ды ра ды.

(Ж.Ос пан ба ев пен Д.Төленгітованың «Жаһандану және 
адам зат дамуының жаһандық мәселелері» мақаласынан)

Әдеби тілдің сөз жа сам дық нор малары
Сөз	жа	сам	–	тіл	бі	лі	міндегі	жа	ңа	ма	ғы	на	лы	ту	ын	ды	сөз	дер	дің	қа-

лып	та	суын,	ма	ғы	на	лық	да	му	ын	және	жа	са	лу	тә	сіл	де	рін	зерт	тей	тін	
са	ла.	Сөз	жа	сам	ның	зерт	теу	ны	са	ны	на	ту	ын	ды	сөз	дің	жа	са	лу	си	па-
ты,	әдіс-тә	сіл	де	рі,	қалыптасуы,	жа	ңа	ма	ғы	на	ның	іш	кі	құ	ры	лы	мы	т.б.	
жа	та	ды.

Бұл	 күн	де	жан	дан	ған	 (ак	тив	тен	ген)	 бір	қа	тар	жұр	нақ	тар	ар	қы	лы	
жа	сал	ған	 сөз	дер	дің	 нор	ма	 бо	лып	 та	ны	луы	 осы	мо	дель	дің	 тіл	дік	
жүйе	де	бұ	рын	нан	бар	екен	ді	гі	н	дәлелдейді.	Ай	та	лық,	адам	ның	қыз-
метін,	кә	сі	бін,	ма	ман	ды	ғын	біл	ді	ру	де	-шы жұр	на	ғы	тек	қа	зақ,	араб,	
пар	сы	сөз	де	рі	нен	ғана	емес,	орыс	ті	лі	нен	ен	ген	сөз	дер	ден	де	жа	ңа	
тұл	ға	лар	жа	сай	ды.	Әнші, егінші, трак тор шы, ком байншы, фут бол-
шы де	ген	дер	ді	бы	лай	қой	ған	да,	бұл	күн	де	гип ноз шы, памф лет ші, 
па ра шют ші, са бо таж шы, пар ла ме нт ші, га зет ші си	яқ	ты	он	да	ған	
ту	ын	ды	сөз	дің	ер	кін	жа	са	луы	на	жал	пы	тіл	дік	мо	дель	(үл	гі)	не	гіз	бол-
ған,	 яғ	ни	бұл	 сөз	дер	ді	 қа	зақ	 ті	лі	 та	би	ға	тын	бұз	бай	тын	нор	ма	да	ғы	
тұл	ға	лар	деп	та	ну	ке	рек.
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Ал	 тілдік	 нормаға	 сай	 келмейтін	 грамматикалық,	 сөзжасам	дық	
құбы	лыс	тардың	орын	алу	себептері	әртүрлі	болып	келеді.	Мысалы,		
оқыр ман, кө рер мен, са тар ман, алар ман, орал ман де	ген	жа	ңа	сөз	дер-
дің	жа	са	луы	на	се	беп	бол	ған	қа	зақ	ті	лі	нде	 	ға	сыр	дың	 	жар	ты	сын	да	
жүйе	ні	бұ	зып,	пай	да	бол	ған	атар ман, ша бар ман си	яқ	ты	бір	ді-екі	лі	
қол	да	ныс	си	яқ	ты.	Мұн	дай	не	гі	зі	осал,	яғ	ни	тіл	дік	құ	ры			лым			ға	сәй	кес-
пей	тін	 нор	ма	лар	 ко	ди	фи	ка	ция	лан	бай,	 бі	рақ	жа	ры	са	 қол	да	ны	лып	
жү	ре	бе	ру	і	әб	ден	ық	ти	мал.	Тіл	дің	та	би	ға	ты	нан	шы	ғып	ке	те	тін	нор	ма-
лар	бү	кіл	тіл	дік	жүйе	ні	қам	ты	май	ды,	же	ке	тұс	та	ры	ның	ға	на	«шыр	қын	
бұ	за	ды».	Сон	дық	тан	«нор	ма	ның	бас	ты	бел	гі	сі	–	тіл	дің	құ	ры	лым	дық	
та	би	ғи	заң	ды	лық	та	ры	на	сәй	кес	ке	ліп	оты	руы»	де	ген	қа	ғи	да	әр	дай	ым	
кү	шін	сақ	тай	ды.

3. Үш топ қа бө лі ніп, берілген тақырыптарға қатысты сөз дер ді атаң-
 дар, олар дың мағынасын,  сөзжасам тәсілдерінің  қай түрі ар қы лы 
жасалға нын түсіндіріңдер.

1-топ. Сауда-саттыққа байланысты сөздер.
2-топ. Еларалық қарым-қатынастан пайда болған сөздер.
3-топ. Саяси-әлемеуттік қолданыстағы сөздер.

4.  Сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып, сұх бат құ рың дар. Мақсатты ау ди-
то рия ға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдар ды 
тал даңдар.

1. Жа һан да ну та ла бы ның қа таң ды ғы нан бә се ке ге әл сіз 
ұлт тар дың жо ға лып ке туі мүм кін бе?

2. Жа һан да ну жо лын да та би ғат ре су рс та ры ның жойы -
 лып кет пеуі үшін не іс теу ке рек?

5. Аудио жаз ба дан (07. mp3) «Сөз дер ді дұ рыс қол да най ық» мә ті   нін 
тың даңдар. Коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында 
сөйлеу әдебін сақтай отырып, мәтіндегі ойды жалғастырыңдар.

6. Жа һан дық мә се ле лер ті зі мі тұ рақ ты емес, бұл ті зім ге өз та рап та-
рың нан қан дай мә се ле лер ді қо сар едің дер? Ойларыңды дәлелдеп, 
ар гументті эссе жазыңдар. Сөз саны  150–170.
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I V 
АДАМ ӨМІ РІН САҚ ТАУ

ТІЛ ДІК ЖҮЙЕ ЖӘ НЕ  
НОР МА

Бұл та рау ды оқып-білу арқылы сендер:
• адам	өмі	рі	нің	мем	ле	кет	үшін	ма	ңыз	ды	лы	ғы	және	осы	бағытта	

мемлекет	тің	атқаратын	іс-шаралары	туралы	оқып,	білесіңдер;
• өз	өмі	рі	ңді	сақ	тау	үшін	бі	луге	тиіс	фак	торлар,	өмір	лік	ұс	та	ным	дар	

мен	қа	ра	пай	ым	ере	же	лер,	ға	лым	дар	дың	ке	ңес	те	рі	туралы	оқып,	
ойларың	ды	ор	та	ға	са	лып,	ор	тақ	бір	ше	шім	шы	ға	руды	үйренесіңдер;

• БАҚ,	 н	цик	ло	пе	дия	лық,	ғы	лы	ми-көп	ші	лік	ең	бек	тер	ден	алынған	де-
рек	тер	ге	сіл	те	ме	жа	сап,	өз	көз	қа	ра	старыңды	біл	ді	ре	сіңдер;

• бе	ріл	ген	ақ	па	рат	тар	ды	конс	пек	ті	леп,	сөз	жа	сам	мен	син	так	сис	тік	нор-
ма	лар	ды	ем	ле	ге	сәй	кес	қол	да	ну	ды	үй	ре	не	сіңдер;

• ав	тор	дың	көз	қа	ра	сын	ес	ке	ре	оты	рып,	сұ	рақ	қой	ып,	сұх	бат	та	су	дың	
бір	не	ше	тә	сілі	мен	та	ны	сасыңдар.

Адам дар ға ақыл-па ра сат өз өмі рін жақ сар ту 
үшін бе ріл ген.

(Н.На зар ба ев)

БӨ ЛІМ
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§1. Адам өмі рін қор ғау –  
 бас ты мін дет

1. Топ қа бө лі ніп, сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер. Жау ап та рың ды са лыс-
ты рып, өз нұс қа ла рың ды дә лел дең  дер.

1. Ха лық ден сау лы ғы на ел дің әлеу мет тік-эко но ми ка лық 
жағ  дайы қа лай әсер ете ді?

2. «Мем ле кет адам өмі рін кез кел ген қау іп тен сақ тап қа лу ға 
мін дет ті» деген ұстаныммен ке лі сесіңдер ме?

2. Мә тін де гі не гіз гі ой ға ақ па рат тар қо сып, құрылымы мен рәсім -
делуін, жанрлық ерекшеліктерін талдаң дар.  

Мем ле кет мін дет те рі нің бі рі – аза мат тар дың қа лып ты 
тір ші лік қау іп сіз ді гін қам та ма сыз ету, олар ды экс тре мал ды 
жағ дай лар дан сақ тау. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Конс ти ту-
ция сы н да: «Адам, оның өмі рі, құ қы ғы мен тәу ел сіз ді гі – елі-
міз дің ең бас ты бай лы ғы», – де лін ген. Сол се беп ті де мем ле  кет 
адам өмі рін кез кел ген қау іп тен сақ тап қа лу ға мін дет ті.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да заң на ма лық ба за қа лып-
та сып, оның не гі зін де ха лық қау іп сіз ді гін қам та ма сыз ету-
дің көп қыр лы ме ха низ мі іс ке қо сыл ды. Ел ау ма ғын да бұл 
ме ха низм қауіптің ал дын алу, за қым да ну ды тө мен де ту мен 
тө тен ше жағ дай лар сал да рын жою се кіл ді сұ рақ тар бой ын ша 
жұ мыс тар жүр гі зу де.

Әр бір адам ның ден сау лы ғы – оның то лық қан ды тір ші лік 
етуін ға на емес, адам мүм кін дігі нің әлеуе тін анық тай тын 
фак тор. Ха лық ден сау лы ғының дең гейі өз ке зе гін де ел дің 
әлеу мет тік-эко но ми ка лық, мә де ни жә не ин ду ст рия лық да му 
ша ма сын да ай қын дай ды. Ха лық әл-ау қа ты ның ор нық ты 
жә не тұ рақ ты өсуі тұр ғы сы нан ал ған да, ме ди ци на лық кө мек 
көр се ту дің қол же тім ді лі гін, са па сы мен са бақ тас ты ғын қам-
та ма сыз ете тін, жақсы да мы ған, әлеу мет тік бағ дар лан ған 
ден сау лық сақ тау са ла сы рес пуб ли ка да ғы не гіз гі ба сым дық-
тар дың бі рі бо лып санала ды.

(ҚР ішкі істер органдарының медиаорталығы)
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 Тіркестердің мағыналық байланысы
Өза	ра	бай	ла	ныс	ы	ай	қын	емес	тіркестер	біл	ді	рей	ін	де	ген	ой-пі			кір			ді	

тү	сі	нік	сіз	ете	ді.	Тіркестер	ма	ғы	на	лық	және	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	
син так сис тік нор ма дан ау ыт қу	бо	лып	саналады.

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 та уық	
деп	бай	ла	ныс	ты	ру	мүм	кін	емес,	дұ	ры	сы	–	мо мын адам, үр кек мал.	

3. Синтаксистік нормаға сай келмейтін тіркестерді «Қосжазба күнде-
лігі» әдісімен түсіндіріңдер. Тізімді өздерің жалғаңдар.

Тілдік мәлімет  Менің түсіндірмем

Кәрі қарт, шынайы шындық, балғын сәби.

 Сөз та за лы ғы

 Тіл мә де ние ті не қа жет ті аса ма ңыз ды са па лар дың бі рі, ті лі міз де  
бөг де тіл дік эле ме нт тер дің бол мауы

 Ес кер ту. Әде би ті лі міз де өз ге тіл дер ден ен ген сөз дер бар. Мы са лы: 
рес пуб ли ка, дик та ту ра, фор му ла  (ла тын); грам ма ти ка, гео мет рия, 

фи зи ка, эко но ми ка, те ле фон, опе ра, сим фо ния, га зет  (көне грек, 
рим); чем пион, руль, рельс, клуб, вок зал (ағыл шын); бю ро, де по, пар-
ти зан, метр, ка би нет (фран цуз); офи цер, штаб, мат рас (не міс) т.б.

Тіл	та	за	лы	ғы	–	ана	тіл	дің	сө	зін	бас	қа	тіл	дің	сө	зі	мен	шұ	бар	ла	мау,	ес-
кір	ген	сөз	дер	ге	жо	ла	мау,	жер	гі	лік	ті	сөз	дер	ден	қа	шу (А.Байт ұр сы нұлы).

Та	за	 сөй	леу	де	ге	ні	міз	–	 сол	 тіл	дің	жал	пы	ға	ор	тақ	бай	лық	та	рын	
пай	да	ла	нып,	«бөг	де»	сөз	дер	ді	ара	лас	тыр	май	сөй	леу (М.Ба ла қаев).
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4. Аудио жаз ба дан (08. mp3) «Сақ тан ды ру та ри хы» мә ті нін тың даң -
 дар. Қа зақ стан дағы адам өмі рін сақ тан ды ру ту ра лы не бі ле сің дер? 
Мә тін де кө те ріл ген мә се ле ге ав тор мен оқыр ман ның қа рым-қа ты-
на сын ес ке ре оты рып, сұ рақ тар құ рас ты рың дар.

5. Түртіп жазудың (конспектілеудің) әртүрлі жолдарын меңгеру 
ар қылы оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі 
ақпаратты іріктеп жазыңдер.

6. «Адам өмі рін сақ тан ды ру дұ рыс па, әл де бұ рыс па?» та қы ры бы 
тө ңі ре гін де пі кір  та лас ты рың дар. Кірме сөздердің қолданыс ерек-
ше ліктерін түсіндіріңдер.

Еуро па ел де рін де ха лық тың 98%-ке жуы ғы сақ тан ды ру 
ком па ния ла рын да өмі рін сақ тан ды рып қой ған. Бір қы зы ғы, 
адам ның өзі не та быс әке ле тін қа бі ле тін сақ тан ды ру қа лып ты 
жағ дай ға ай на лып ба ра ды. Мы сал ы, спорт шы лар де не мү  ше-
 сін, ән ші лер дау ысын де ген се кіл ді.

Cта тис ти ка лық мә лі мет ке сүй ен сек, Қа зақ стан да өмі рін 
сақ тан дыр ған адам дар са ны 25%-ті ға на құ рай ды. Ха лық 
өз өмі рін сақ тан ды ру дың ти ім ді лі гі ту ра лы бі ле бер мей ді. 
Сақ  тан ды ру ком па ния сы ның не гіз гі мақ са ты – ден сау лық қа 
за қым кел ген жағ дай да ем де лу ге қар жы лай кө мек бе ру; қай-
тыс болған жағдайда та бы сы на тә уел ді адам дар ды қар жы мен 
қам та ма сыз ету. Заң бой ын ша өмі рін сақ тан ды ра ал  май тын 
тұл ға лар да бар. «Зей нет кер лер, мү ге дек тер, на ша  қор лар 
мен ал ко голь ді ішім дік тұ ты на тын тұл ға лар, пси  хо ло гия лық 
ау ру мен ау ыра тын жә не бұ рын қа мау да бол ған қыл мыс-
кер лер өмір ле рін сақ тан ды ра ал май ды», – дейді сақтандыру 
менеджерлері. Қа зір гі таң да елі міз де адам өмі рін сақ тан ды-
ра тын 7 ком па ния бар. Өмір ді сақ тан ды ру дың бас тап қы құ ны 
150 мың тең ге бол са, жо ғар ғы құ ны 2 млн тең ге ні құ рай ды.

(Дайындаған Ф.Бақыт)

7. Өтіл ген та қы рып бой ын ша ой ла рың ды қо ры тын ды лап, «Креа тив ті 
мат ри ца» кес те сі не тү сі рің дер.
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§2. Адам ның ден сау лы ғы – қо ғам  
 бай лы ғы

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

1. «Ау ру ды ем де ме, адам ды ем де!» сө зі нің не гіз гі ойы қан-
дай?

2. Адам өмі рін сақ тау үшін та ғы қан дай құ рыл ғы лар ды 
ой лап та бу ке рек деп ой лай сың дар?

2. Мә тін дер ді оқың дар. Әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, 
мақсатты аудиторияға сәйкес қызметін, құрылымын, тілдік ерек-
ше лігін салыстыра талдаңдар.

Пай да лы құ рыл ғы лар
Еуро па да ғы бір ком па ния қат ты плас тик пен соң ғы үл гі-

де гі сүз гіш тер ден жа сал ған су та зар та тын құ рыл ғы ой лап 
шы ғар ды. Оның ар қа сын да адам лас тан ған су ды іш се де, 
ау ырып қал май ды. Осы сын ды құ рыл ғы лар та би ғи апат орын 
ал ған кез де көп кө ме гін ти гі зе ді. Мы са лы, атал мыш құ рыл ғы 
2010 жы лы Гаити де бол ған жер сіл кі ні сі ке зін де қол да ныл ды.

Ғы лым ның та ғы бір же тіс ті гі – жа һан дық по зи ция лау 
жүй есі (GPS). Ол ас пан ке ңіс ті гін де гі Жердің жа сан ды се рік-
тер інің сиг на лы мен жұ мыс іс тей ді. GPS жүй есі ал ға шын да 
әс ке ри мақ сат та жа сал ған. Ал қа зір гі таң да осы жүйе ар қы лы 
кө лік, ке ме жүр гі зу ші ле рі, ұш қыш тар, тіп ті аң шы лар мен 
сая хат шы лар да өз жо лы нан адас пай ды. GPS жүй есін ой лап 
тап қан ға лым дар дың ар қа сын да қа ла ған же рі міз ге же ту 
оңай лай түс ті.

(География оқулығынан)

Ау ру ды ем де ме  адам ды ем де
Қа тар да ғы дә рі гер дің бә рі ша ма-шар қын ша адам ем дей ді, 

бі лі мін аяп, ке ре нау ең бек іс те ген же рі жоқ, бар ын та сы мен 
қыз мет етіп жүр.

Дә рі гер бол саң, бая ғы инс ти тут та ал ған бі лім мен ре цепт 
жа зып: «Кү ні не үш рет та ма ғың ды шай!» деп са мар қау ем де-
ме, із де ніп, әр нау қас қа ең бек сі ңір, өнер лі дә рі гер атан!» 
де ген прин цип ті қол дай ды Нияз. Кли ни ка лық ме ди ци на ның АР
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ата сы Бот кин не де ді? «Ау ру ды ем де ме, адам ды ем де!» де ген 
жоқ па? Әр адам ның ор га низ мі әр қи лы, бі рі не қон ған ем екін-
ші сі не қон бауы да ық ти мал, ен де ше оған жа ңа бір тә сіл тап!..

Рент ген сәу ле сі мен ем деу де Нияз ме ди ци на ғы лы мын да 
бір жа ңа лық ашып, атақ қа ие бо лам деп құл шын бай ды. Бұл 
ем нің өз ав то ры бар, ол – про фес сор Што кин. Нияз – сол жа ңа 
ем ді іс ке асы ру шы ға на...

(З.Шаш киннің «Доктор Дарқанов» романынан)

3. Ғаламтор желісінен алынған үзінділерде сөзжасамдық және син-
так сис тік нормалар сақталған ба? Қате қолданыстарды тауып, 
түзе тіп жа зыңдар.

1. Салауатты өмір салтын қалыптасты ру да әрқай сы мыз-
 дың дене тәрбиесімен айналысуымызға, дұрыс тамақтануы-
мыз ға, тазалық шараларын сақтауымызға тікелей бағыт-
тал ған.

2. Дүниежүзілік медицина ғылымдарының ұлы өкілдері 
ден сау лық адамзат баласына тартқан үлкен сыйы деп түсінді-
ре ді. Медицина ғылымы адамдардың денсаулығын сақтауға, 
ауру лар дың алдын алуға, ауруларды емдеу әдістерін тауып, 
оны жетілдірумен шұғылданып отырған ғылым екені байқа -
ла ды.

(stud.kz) 

4. Ғылыми-көпшілік стильге тән тілдік құралдарды орынды қол-
данып, денсаулықты қалай күту керектігі туралы төменгі сынып 
оқушыларына нұсқаулық жазың дар.

5. «Да на лық аға шы» әді сі мен оқы лым мә ті ндері бой ын ша сұ рақ тар 
да   йын  даң дар.

6. Тілдік нормаларды сақтап, мә тін ді өз ой ла рың мен аяқ таң дар. 
Ты  ныс бел гі ле рі нің дұ рыс қой ылу ына мән бе рің дер.

Әр бір адам өз ден сау лы ғы ның мық ты бо лу жол да рын 
қа рас ты руы ке рек. Де ні сау адам ның кө ңіл күйі кө те рің кі 
бо лып, ең бек ке әр қа шан құл шы на кі рі се ді...АР
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§3. Адам өмі рі жә не қор ша ған ор та

1. Сұрақтарға жауап беріп, ойларыңды ортаға салыңдар.

1. Қор ша ған ор та мен адам өмі рі ара сын да ғы бай ла ныс ты 
қа лай тү сін ді ре сің дер?

2. Ден сау лық қа жа ғым ды әсер ете тін фак тор лар ды біле-
сің дер ме?

3. Бү кі лә лем дік ден сау лық сақ тау кү нін атап өту неліктен 
ма  ңызды?

2. Мәтінді оқып, құрылымы мен рәсімделуін, жанрлық ерекшелік-
те рін талдаң дар.

Адам ның денcау лы ғы на оны қор ша ған та би ғи ор та ның 
әсе  рі зор. Дем ала тын ауа ның, күн де лік ті пай да ла на тын 
ау ыз су дың, та ғам ның та за бо луы ның ма ңы зы ерек ше. Қор-
шаған ор та ның бұзылуы адам ден сау лы ғы на ке рі әсерін тигі-
зеді. 

Ден сау лы ғы мық ты болуы үшін, адам са ла ма т ты өмір сү   ру 
сал тын ұс та нуы керек. Те ме кі  тар ту, ішім дік ті  пай да ла ну, 
дұ  рыс та мақ тан бау, кей жағдайда мүлде қимыл-қозғалыссыз 
болудан да ден сау лық бұзылады.

Ден сау лық қа жа ғым ды әсер ете тін бір не ше фак тор  бар:
1. Бұл шық ет қи мыл да ры ның бел сен ді лі гі. Адам ның бар-

лық тір ші лік әре ке ті түр лі қи мыл-қоз ға лыс тар жи ын ты ғы-
 нан тұ ра ды. Қоз ға лыс – тір ші лік ті ре гі. Спортпен айналысып, 
де не шы нық ты ру жат ты ғу ла рын жасайтын адамның жұ мыс 
іс теу қа бі ле ті жоғары болады. Спорт адамның түр лі ау ру  ға 
қар сы тұ ру ына кө мек те се ді: ты ныс алу мү ше ле рі нің жұ мы-
 сын жақ сар тып, жү рек бұл шық ет те рін шы нық ты ра ды, зат 
ал ма су дың қа лып ты жү руін қам та ма сыз ете ді. 

2. Ең бек пен де ма лыс ты дұ рыс ұй ым дас ты ру. Адам өмі-
рін де ең бек бас ты орын ала ды. Ең бек ету ар қы лы адам өзі не 
қа жет ті жағ дай лар ды жа сай ды. Бірақ шек тен тыс ең бек ету 
ағ за ның қа жуы на әкеп соқ ты ра ды. Сон дық тан да ең бек ету 
мен де ма лыс ты дұ рыс үй лес ті ре бі лу қа жет. Бұл – адам ағ за-
сын да ғы бар лық мү ше лер дің жұ мы сын жақ сар та ды.АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



102

3. Дұ рыс та мақ та на бі лу. Дұ рыс та мақ та ну дың нә ти же-
сін де ас қо ры ту мү ше ле рі нің жұ мы сы жақ са ра ды, зат ал ма су 
процес те рі қа лып ты жү реді. Адам ның ұзақ өмір сү руіне 
дұ рыс та мақ та ну дың да әсері бар. Кө бі не кө кө ніс, же міс-жи-
дек тер ді пай да ла ну, та мақ та ну ере же ле рін мұ қи ят сақ тау, 
май лы та ғам дар ды шек теп пай да ла ну ды ес тен шы ғар мау 
қа жет. Дұ рыс та мақ та ну адам ның де не сал ма ғы н бір қа-
лып ты ұстай ды. Ар тық сал мақ ау ру дың пай да бо лу ына әкеп 
соқтырады.

Әр бір адам өз ден сау лы ғы на қам қор лық жа сап, үне мі 
кө ңіл бө ліп оты руы ти іс. Ұзақ өмір сү ру дің не гіз гі шар тының 
денсау лық ты сақ тау мен ны ғай ту еке нін ес тен шы ғар ма уы-
 мыз ке рек.

Дү ниежү зі лік ден сау лық ұй ымы ның ше ші мі мен 7 сәу ір 
«Бү кі лә лем дік ден сау лық сақ тау кү ні» деп бел гі лен ген. Біз-
дің елі міз де де адам дар дың ден сау лы ғын сақ тау ға ерек ше 
кө ңіл бө лі ну де.

3. Клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып,  көтерілген 
мәселе бойынша ойларыңды дәлелдеп, дискуссивті эссе жа зың дар. 
Сөз саны – 80–100.

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.	Дұрысы	–	
көршінің ұзын мүйізді қызыл сиыры жайылып жүр. Тағы	бір	мысал: көп 
тараған қазақтың халық музыкасынан концерт береміз деу	дұрыс	
емес;	дұрысы	– қазақтың жұртқа көп тараған халық музыкасынан 
концерт береміз.

4. Ға лам тор көз де рін де гі ақ па рат тар ды пай да ла нып, адам ден сау лы-
ғы ның бас ты үш көр сет кі шін жа зың дар. Сіл те ме көр се тің дер.АР
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5. Мәтіндегі сөйлем мүшелерінің қалыпты орын тәртібінің жә не сөз 
тір ке стерінің ма ғы на лық бай ла ны сының сақталмау себеп те рін тү -
сін   ді ріп, түзетіп жазыңдар.

Халық денсаулығының нашарлауы және демография лық 
көрсеткіштердің төмендеуіне әсер ететін себептердің негіз гі-
сі  нің ішінде климаттық, әлеуметтік, эко но ми ка лық ахуал-
дар мен қатар, экологиялық қолайсыздықтар да ерекше орын 
алады.

Қазіргі кезде жер шарының көптеген аймақтарында та -
би   ғатты бүлдіріп, адамның өмір сүруіне төндіретін қауіп 
зиян ды әрекеттер көбейді. Жер үстінде экологиялық тұтас 
апат аймақтары пайда болды.

Өндірісті ірі қалаларда, техногендік елді қоныстарда қор-
ша ған орта қатты ластануда. Осы қоршаған бүлінген ор тада 
адам ағзасына залалды заттар молайды. Кеселді мұн дай зат-
тар адам өміріне қауіп төндіреді.

Көр кем әде би ет сти лі

  Қол да ны ла тын 
ор ны 

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 

Қа рым-қа ты нас 
мақ са ты

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

 Стиль дік  
си пат та ры 

 Сөз об раз ды 
түр де қол-
да ны ла ды, 
эмо цио нал-
ды-эксп рес-
сив ті бо ла-

ды 

Тіл дік амал-
тә сіл де рі 

Сөз дер ді әр-
түр лі ау ыс па-
лы ма ғы на да 
қол да ну жиі 
ұшы ра са ды

6. Елбасының «Адам дар ға ақыл-па ра сат өз өмі рін жақ сар ту үшін 
бе ріл ген» деген сөзін эпиграф ретінде алып, синтаксистік норманы 
сақтай отырып, көркем әдебиет стилінде шығарма, өлең, хат не 
әңгіме жазыңдар.
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§4. Спорт тың адам өмі рі не пай да сы

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

1. «Спорт кө ңіл күй ді кө те ріп, өз-өзің ді кө ңіл ді се зі ну ге 
кө мек те се ді» де ген пі кір мен ке лі се сің дер ме?

2. Күй зе ліс ті жоюға әсер ете тін қа ра пай ым жат ты ғу лар бар 
еке нін бі ле сің дер ме?

2. Мә тін ді оқып, мә тін дік зерт теу жүр гі зің дер.

Мә тін нен не гіз гі ой ды та бың дар.
Мә тін де қан дай то сын ой кез дес ті?
Мә тін нен шы ғатын өмір лік қа ғи да қан дай?
Бұ рын нан та ныс жә не та ныс емес ақ па рат тар ды бел гі лең дер.

Са ла мат ты өмір сал тын ұс та нып, түр лі ау ру дың ал дын 
алу ға бо ла ты нын бі ле міз бе? Ау ыр күй зе ліс ке ұшы ра ған Клер 
есім ді ару дың қи ын дық ты қа лай жең ге ні ту ра лы ға лам тор 
же лі сін де жа рия лан ған еді.

Ол ем деу кур сы нан то лық өт кен соң, өзі нің өмі рін тү бе-
гей лі өз гер ту ге бел буа ды. Клер өмір бойы дә рі нің кү ші мен 
жүр ген: оған адо фа мин мен се ро та нин же тіс пе ді. Өрім дей 
қыз бұл дерт тің ал дын ала тын бас қа амал дар ды қа рас ты ра 
бас тай ды. Бір де әй гі лі Гип пок рат тың күй зе ліс жай лы жаз-
ба ла рын оқи ды. Гип пок рат деп рес сия дан құ ты лу үшін жү зу-
мен ай на лы су ды, күн сай ын жү гі ру ді, жал пы спорт пен шұ-
ғыл да ну ды әдет ке ай нал ды ру ке рек ті гін жаз ған. Спорт кө-
ңіл күй ді кө те ріп, өзің ді кө ңіл ді се зі ну ге кө мек те се ді. Өйт-
ке ні жат ты ғу ба ры сын да эн дор фин гор мо ны көп теп бө лі-
не ді. Оны «ба қыт гор мо ны» деп те атай ды. Ол адам жа нын 
ты ныш тан ды рып, ра қат тан ды ра ды. Жү гі ру мен жү зу де өте 
пай да лы. Спорт пен шұ ғыл да на тын адам дар өзі нің де не сін 
жақ сы кө ре бас тай ды, ден сау лы ғы на мән бе ре ді. Со ны мен 
қа тар те рең ты ныс алу ды да үй ре не ді. Те рең ты ныс алу ке-
зін де сіз күй зе ліс ті есі ңіз ге де ал май сыз. Мі не, осын дай күн-
де лік ті жат ты ғу дың ар қа сын да Клер өзі нің ау руы мен мәң гі-
лік ке қош ай тыс ты. Қа зір Клер спорт ты өмір лік се рі гі не ай-
нал ды рып, ау ру ын ұмыт қан. Мұн дай жағ дай бә рі міз дің де АР
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ба сы мыз да тууы мүм кін. Сон дық тан спорт пен ай на лы сып, 
са ла мат ты өмір сал тын ұс тан ған жөн.

(Дайындаған Ж.Исакаев)

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.	

Қа те қол да ныс

Жас ке зі нен асық атып, ат қа мі-
ніп, тең ге іліп, бәй ге ге шау ып, 

кү рес ке тү сіп өс кен ата-ба ба мыз-
дың шы мыр да шы нық қан, еп ті 
де икем ді бол ға нын бі ле міз. Бұ-
ған дә лел – қа зақ тың спорт тық 

ой ын да ры. Қа зақ хал қы ер те 
кез ден ба ла тәр бие сі не, ба ла ның 
ақыл-ой ының, де не бі ті мі нің дұ-
рыс қа лып та су ына ерек ше кө ңіл 

бө ліп отыр ған.

Дұ ры сы 

Қа зақ хал қы ер те кез ден ба-
ла тәр бие сі не, ба ла ның ақыл-

ойының, де не бі ті мі нің дұ рыс қа-
лып та су ына ерек ше кө ңіл бө ліп 

отыр ған. Бұ ған дә лел – қа зақ тың 
спорт тық ой ын да ры. Жас ке зі нен 
асық атып, ат қа мі ніп, тең ге іліп, 

бәй ге ге шау ып, кү рес ке тү сіп 
өс кен ата-ба ба мыз дың шы мыр да 
шы нық қан, еп ті де икем ді бол ға-

нын бі ле міз.

3. Синтаксистік норманы сақтай отырып, мәтінді редакциялаңдар. 
Сөй лемдердің орындарын ауыстырып жазыңдар.

Сондықтан құтқарушылар «ел қауіпсіздігі жолында тә уе-
келге бел буа еңбек ету – кәсіби әрі адамдық парызы мыз» деп 
санайды.

 Қалалық төтенше жағдайлар басқармасының аға 
инженері:

– Тамыр соғысын тексеріп едім, соғып тұр екен. Содан тез 
далаға алып шықтым. Өкпесін сүзгілеп, түтінді шығар дым. 
Осы әре кеттерді 7–8 минуттай жасадым. Бір уақытта әлгі 
адам ның тыныс алуы қалпына келді.АР
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Кәсіби өрт сөндірушілер мен құтқарушылар үшін жи на -
қылық пен ширақтық – аса қажет мінездер. Оқыс оқиға ке -
зін  де адам өмірін сақтау үшін әрбір секунд санаулы, әр ми нут 
қым бат. 

(24.kz)

4. Ғылыми-көпшілік стильдің тілдік құралдарын орынды қолда нып, 
жасөспірімдердің спортпен айналысу тәртібі туралы нұсқаулық 
жазыңдар.

5. Ден де рің сау бо лу үшін күн де лік ті спорт пен шұ ғыл да ну мін дет ті 
ме? Жұп та сып, сұх бат құ рың дар.

6. Жағ даят тық тап сыр ма ны орын даң дар.

«Та қы рып тық тен нис» ой ыны на екі ой ын шы, тө ре ші, 
тіл ші қа ты са ды. Екі ой ын шы ден сау лық ту ра лы ма қал-мә-
тел дер ді жат қа ай та ды жә не маз мұ нын тү сін ді ре ді, тө ре ші 
жа зып оты ра ды жә не есеп жүр гі зе ді. Тіл ші ой ын ның өтуі 
ту ра лы ха бар лап оты ра ды.

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. «Өз өмі ріңді сақ тау – өзі ңе де ген жау ап кер ші лік» та қы ры бын -

да дискуссивті эс се жа зың дар.
2. Мә тін де гі ты ныс бел гі ле рін ем ле ге сай қой ып шы ғың дар. 

Өмір ден қым бат еш нәр се жоқ өйт ке ні өмір де бә рі бар 
қа зір гі за ман да өмір ең қым бат бай лық бо лып есеп те ле ді 
адам ның ең не гіз гі мақ са ты өмір ді сақ тап қа лу адам осы 
өмір де жос пар құ ра ды сол жос пар лар ды іс ке асы ру үшін 
жұ мыс жа сай ды жә не көп те ген нәр се лер ді үй ре не ді.

Кө бі не өз өмі рін жә не өз жа қын да ры ның өмі рін сақ тап 
қа лу үшін қа ра пай ым ере же лер ді бі лу ма ңыз ды мы са лы 
ал ғаш қы ме ди ци на лық кө мек тө тен ше жағ дай лар ке зін де 
қау іп сіз дік не гіз де рін әр кім бі лу ке рек сіз дің жа са ған кө ме-
гі ңіз бір адам ның өмі рін сақ тап қа лу ына мүм кін дік жа сай ды 
сол се беп ті бұ ны бі лу жә не оны дұ рыс қол да ну біз дің мін де-
ті міз.АР
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ІІІ ТОҚ САН БОЙ ЫНША ҚАЙ ТАЛАУ

1. Мә тін ді де таль ді түр де оқып, бе ріл ген сұ рақ тар ды «Мик ро фон» 
әді сі ар қы лы тал даң дар.

1. Ғы лым да муы ның ба сым ба ғыт та ры на көз қа рас та рың 
қан дай?

2. Жа һан да ну үр ді сі ндегі жас тар дың үле сі қандай? ҚР ста-
тис ти ка агент ті гі нің мә лі мет те рі не сүй ене оты рып, жау ап 
бе рің дер.

3. Бә се ке ге қа бі лет ті ма ман, ғы лы ми жа ңа шыл дық тар дың 
ав то ры бо лу үшін қан дай ғы лым са ла сын таң дай сың дар?

Мем ле кет тің ең құн ды ка пи та лы – адам. Жас тар – мем-
ле кет тің бо ла ша ғы. Әлем дік жа һан да ну, эко но ми ка лық 
дағ да рыс, ғы лым мен тех ни ка лық прог ресс си яқ ты сөз дер 
ХХІ ға сыр дың бас ты тер мин де рі не ай нал ды. Бар ша  мыз ға 
бел гі лі ғы лым мен тех ни ка лық прог ресс ай сай ын емес, ап та 
сай ын әлем ге өзін дік жа ңа шыл ды ғы мен, ин но ва ция лық жа ңа 
жо ба лар мен, « Ноу- хау» тех но ло гия лық өз ге ріс тер ді алып 
ке луімен ерек ше ле ну де. Кез кел ген тех но ло гия лық өз ге ріс 
мем ле кет тің эко но ми ка лық да му ын да бел гі лі бір дең гей де 
сер пі ліс алып ке ле рі сөз сіз. Ал ғы лы ми жа ңа шыл дық қа іле се 
ал ма ған мем ле кеттің эко но ми ка лық да му да қи ындық тар ға 
тап бо ла тынын әлем дік тә жі ри бе көр се тіп келеді.

Ғы лым ның да му ын да ғы не гіз гі ба сым ба ғыт тар анық-
тал ды:
• энер ге ти ка;
• ши кі зат өң деу;
• ақ па рат тық жә не те ле ком му ни ка ция лық тех но ло-

гия лар т.б.
Да мы ған ел дер де жүр гі зіл ген зерт теу лер әлем дік эко но-

ми ка лық да му дың жа ңа үл гі сі пай да бол ға нын көр се те ді, 
оның не гі зін де адам ка пи та лы мен ин но ва ция ең қым бат 
ре сурс бо лып есеп те ле ді. Қа зақ стан да 400-ден аса ғы лы ми 
ме ке ме лер бар, олар дың 95-і – мем ле кет тік ғы лы ми инс ти-
тут тар, 121-і – жо ға ры кә сі би бі лім бе ру ме ке ме ле рі, қал ған-
да ры – кә сіп кер лік са ла сы бой ын ша жә не ком мер ция лық  АР
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емес ұй ым дар. Елі міз де ша ма мен 18 мың ға жу ық адам 
ғы лы ми жұ мыс тар мен жә не із де ніс тер мен ай на лы са ды.

Тәу ел сіз Қа зақ стан өз да му ын да та ри хи ке зең ді бас тан 
өт ке ріп ке леді. Елі міз дің «Мәң гі лік Ел ге» ай на луы ті ке лей 
жас тар ға бай ла ныс ты бол мақ. «Ақыл жас тан...» де мек ші, 
бә се ке ге қа бі лет ті ма мандар, ертеңгі ғы лы ми жа ңа лық тар-
 дың ав то рлары – бү гін гі жас тар.

(Ж.Мол да мұ ра тов)

2. Мәтіндердің тақырыбын, стилін, тілдік ерекшелігін салыстыра 
тал  даң  дар.

Жа ан да ну дәу ірін де ұлт тық құн ды лық тар
Жа һан да ну дың жой қын тол қы нын да жаң қа дай жұ ты лып 

кет пеу үшін өре лі ха лық тар өз де рі нің ұлт тық кей пін сақ тап 
қа лу дың қа мын ой лап, амал-әре кет жа сау да. Жа һан да ну ға 
үй ле сім ді кі рі гу де ге ні міз – ана ті лі, ұлт тық са на, озық салт-
дәс түр мен та ри хи та ны мың ды сақ тай оты рып, адам зат тың 
ал дың ғы қа тар лы мә де ние тін со лар мен үй лес ті ре қа был дау 
ар қы лы әлем дік қау ым дас тық тан өз ор ның ды та бу де ген сөз. 
Бұ ған қа зақ ті лі мен әде бие тін оқы ту дың са па сын арт ты ру, 
салт-дәс түр мен та ри хи зер де ні ны ғай ту ар қы лы қол жет кі зу-
ге бо ла ды. Ел ба сы мыз өзі нің «Қа зақ стан дық жол» ең бе гін де 
жа һан да ну жағ дай ын да ұлт ты сақ тап қа ла тын бә се ке ге қа бі-
лет ті лік са па ту ра лы бы лай деп жа за ды: «Бә се ке ге қа бі лет ті 
тұл ға, ал ды мен, өз хал қы ның мә де ние ті мен ті лін бі луі ке рек. 
Ту ған тіл дің мә де ни бас тау ла ры мен ру ха ни дәс түр ле рін сақ-
тау жас ұр пақ тың бой ын да жа һан да ну дың бар лы ғын жұ та-
тын, бі рың ғай лай тын жә не кі рік ті ре тін үр діс те рі не қар сы тұ-
ра ала тын дай им му ни тет тің қа лып та суы на кө мек те седі».

Қай ха лық тың бол ма сын, өз ге жұрт қа ұқ са май тын бө лек 
бол мыс-бі ті мін да ра лап, өзін дік тағ ды рын ай қын дай тын 
бас ты бел гі ле рі – ана ті лі мен әде бие ті, салт-дәс тү рі, өне рі 
мен мәдение ті. Ана ті лі мен ұлт тық әде би ет – ұлт тың өт кен 
та ри хы мен бү гін гі тағ ды ры ның са бақ тас ты ғын ор нық ты  -
ру  да, тұл ғаара лық мә де ни қа рым-қа ты нас ор на ту да, жас  -
тар  ды отан сүй гіш тік ке тәр бие леу де бас ты құ рал. Сонымен 
бірге әде   би ет – ұлт тың ру ха ни жа ды, адам зат да муы ның 
қоз  ғау  шы кү ші жә не та ри хи-көр кем бая ны. Сол мол мұ ра ны 
жас жет  кін шек тер ге мең гер ту де қа зақ ті лі мен әде бие ті АР
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пә ні нің мұ ға лім де рі не жүк те лер мін дет зор. Ана сү ті мен 
бой  ға сі ңе тін ту ған тіл дің құ ді ре тін та ны ту – сә би шақ тан бас-
тап үз дік сіз жү ре тін процесс.

(ҚазҰУ хабаршысынан)

Құн ды лық – мә де ни ет тің құ рам дас бө лі гі
Құн ды лық – мә де ни ет тің құ рам дас бө лі гі. Құн ды лық 

адам дар дың өзін ұс тау ын рет тей ді, олар дың шы найы тәр-
ті  бін ай қын дай ды. Мә де ни ет құн ды лық та ры ма те ри ал  дық 
жә  не ру ха ни бо лып бө лі не ді. Құн ды лық тар дың маз мұ ны қо -
ғам ның мә де ни же тіс тік те рі мен байланысты. Құн ды лық тар 
әле мі дегеніміз – мә де ни ет әле мі. Ол – адам ның ру ха  ни 
қыз  мет ая сын, оның са на сы ның дұ рыс ты ғын ай ғақ  тау  шы, 
яғни адам ның ру ха ни бай лы ғы ның өл шеу іші іс пет ті. Құн-
ды лық тар ды мүд де лер дің қа ра пай ым жал ға сы не ме се бей -
не  ле нуі ре тін де қа рас ты ру ға бол май ды. Олар са лыс тыр ма лы 
да ралыққа ие.

(«Қазақ мәдениеті» энциклопедиялық 
анықтамалығынан)

3. Мәтінді оқыңдар. Автор мен оқырманның қарым-қа ты на сын ес -
ке ре отырып, мәтінде көтерілген мәселеге сұрақтар құрасты рың-
 дар және бағалаң дар.

Жа ан дық энер ге ти ка мә се ле сі
Жа һан дық энер ге ти ка мә се ле сі дегеніміз – адам зат ты 

энер гия және отын мен қам та ма сыз ету. Бұл мәселенің туын-
дауы ның не гіз гі се бе бі – ХХ ға сыр да ми не рал ды отын ды 
пай да ла ну дың өсуі. Да мы ған ел дер бұл мәселені энер гия ның 
жұм са лу ына сұ ра ныс ты ке мі ту ар қы лы шеш се, жа ңа ірі 
ин  ду с т ри ал ды ел дер де энер гия жұм са луы күн санап өсу де. 
Осы жайт тар жә не кей  ай мақ тар да ғы әс ке ри-сая си тұ рақ-
сыз  дық тар энер го ре су рс тар дың әлем дік ба ға сының ау ыт-
қу ы  на алып ке ле ді. Со ны мен қа тар кри зис тік жағ дай лар ды 
ту ғы зып, ұсы ныс пен сұ ра ныс тың ди на ми ка сы на, энер ге ти-
ка  лық та уар  лар дың өн ді рі сі мен тұ ты нуы на ай тар лық тай 
әсер ете ді.

Әлем дік эко ло гияның әлеуеті адам зат тың ша ру ашы лық 
қыз ме ті се бе бі нен жиі бұ зы лу да. Бұ ған жау ап ретінде эко-
ло  гия лық тұ рақ ты да мудың тұжырымдама лары даярланды.  АР
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Олардың мә ні – бо ла шақ ұрпақтың мүддесін және қа зір гі 
кез де гі қа жет ті лік тер ді ес ке ріп, әлем  нің бар лық ел де рінде 
қоршаған ортаны сақтау.

Қор ша ған ор та ны қор ғау – табиғат пен қоғамның өз ара 
үйлесімді әрекетін қамтамасыз етуге бағытталған мемле-
кет тік және қоғамдық іс-шаралар жүйесі. ХХ ға сыр дың 
70-жыл да рынан бастап ғалымдар қор ша ған ор та мәсе ле  сі  нің 
эко но ми ка лық да му үшін өте ма ңыз ды еке нін тү сін ген. Се бе бі 
қор ша ған ор та ның дег ра да ция лық про цесі жедел қарқын  мен 
жүріп жатыр. Бұл – ре су рс тар дың то лық тай жойы лып ке -
туі  не алып ке луі мүм кін.

Қо ры та айт қан да, адам зат да муы ның жа һан дық мә се ле-
ле рі оның кез кел ген да му ке зең де рін де өзек ті бол ды. Де сек 
те, атал ған мә се ле лер ХХІ ға сыр да ерек ше ма ңыз ды лық қа ие 
бо лып отыр.

(ҚазҰУ хабаршысынан)

4. Мәтінді «ТВ- шоу» әді сі бой ын ша оқың дар. Жа һан дық мә се ле лер-
 дің әде би ет ке де қа тыс ты еке ні не дә лел де ме лер тіз бе гін құ рас ты-
рың дар.

Жа ан да ну дәу ірін де гі поэ зия  
жә не ау дар ма мә се ле ле рі

Поэзияны басқа тілге тәржімелеуге қа тыс ты көз қа рас  тар 
әрқилы. Көзқарастар, не гі зі нен, екі ар на ға бөлінеді. Бі рін ші сі – 
Ро берт Просттың «бас қа тіл ге ау да рыл ған да, поэ зия – жо ға-
ла тын дү ние» деген пікірі. Екін ші сі – До нальд Дэ видтің «бас қа 
тіл ге ау да рыл ған да, ұлы шы ғар ма ның өзін жо ға лт пай тын 
қа сие ті бо ла ды» деп есептеуі. Ен де ше, поэ зия ау да ры ла ма?

Ге те «әлем әде бие ті» де ген тер мин ді ай на лым ға кір гіз ген 
күн нен бастап ау дар ма әде би ет тің ма ңыз ды бір бөлігіне 
ай на лып үл гер ді. Он сыз бү гін гі әде би ет көп дү ние ні жо ғалт-
 қан бо лар еді. Аударма ның ар қа сын да Шы ғыс пен Ба тыс әде-
бие ті  нің байланысы орын ал ды. Оның жар қын бір мы са лы 
ре тін де А.Пуш кин жаз ба ла рын да қа зақ халық ауыз әде бие ті  
үлгісі – «Қо зы Көр пеш-Ба ян сұ лу» жы рының ке зі гуін ай тар 
едік. Бұ дан бай қа йтыны мыз, әде би ет, поэ зия ау да ры ла ды, 
бі рақ оның өз заң ды лы ғы болады.

Бү гін гі жа һан да ну дәу ірін де әлем әде бие ті үл кен бет бұ-
 рыс ке зе ңі не дөп ке ліп тұр. Поэ зия әлем де ең көп та ра ған АР
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тіл – ағыл шын ті лі не, со дан бас қа тіл дер ге ау  да   ры лу да.  
Бұ ны жа һан дық әде би ет тің бү гін гі кө рі ні сі деп қа  рау ға 
бо ла тын шы ғар. Сондай-ақ бұл – жа һан да ну дә  уі рін де ау  -
дар  ма мә се ле сі нің бо ла ша ғы ның зор еке нін көр сет се ке рек.

(А.Нұр ға зы ұлы)

5. Топқа бөлініп, берілген оқы лым мә тін де рі н де гі не гіз гі ақ па рат-
тарды ірік  теп, түр тіп жа зу (конс пек ті леу) ар қы лы ша ғын мә тін 
жа зың дар.

6. Мә тін ді азатжолдарға бө ліп, ре дак ция лаң дар.

«Жер ша ры хал қының үш тен екі бө лі гі н құрайтын, ау ма-
ғы ұлан-бай тақ, ре су рс қа бай, әлем дік өн ді ріс тің ши рек тен 
ас та мын бе ріп отыр ған Азия әлем дік эко но ми ка ның, сау да-
сат тық тың, сая сат тың ма ңыз ды ой ын шы сы бо лып отыр. Азия 
мем ле кет тер і ау ма ғы жер ша рын да ғы энер гия ға бай ау мақ 
бо лып сана ла ды. Со нық тан да энер ге ти ка мә се ле сі – Азия ел-
де рі нің эко но ми ка лық қау іп сіз ді гін қам та ма сыз ету де гі жә не 
тұ рақ ты да му ын да ғы ай тулы фак тор лар дың бі рі», – де ді фо-
рум да О.Мұ ха мед жа нов. Мә жі ліс тө ра ға сы мұ най, газ, кө мір, 
уран сын ды энер ге ти ка лық қор ға ие лік ете тін Қа зақ стан осы 
қау іп сіз дік ті қам та ма сыз ету ге өзі нің нақ ты үле сін қо сып 
жат қа нын жет кіз ді. «Сөз жоқ, Азия ел де рін де гі пар тия лық 
эли та лар дың сын дар лы диало гі, өзара құн ды идея лары мен 
ал ма суы, ке лі сіл ген іс-әрекеттері қа зір гі за ман да бү кіл әлем-
ге төніп тұр ған қа уіп-қа тер лер дің тұ тас тай ке ше нін та быс ты 
ше шу ге ық пал ете ала ды жә не ықпал ету ге ти іс», – деп атап 
көр сет ті.

(ҚазАқпарат)

7. Сөзжасамдық және синтаксистік нормаларды сақтай отырып, 
жастар фо ру мын да жасайтын «Жа һан да ну: ғы лым жә не жас тар» 
тақырыбындағы  баян да ма ның ал ғы сөзін (4–5 сөй лем) жазың дар.

8. Мә тін дегі кей мәліметтерді сызба, кесте не диаграмма түрінде бей-
нелеп, аралас мәтін құрастырыңдар.

Эт ни ка лық жа һан да ну екі не гіз гі 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 АР
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топ тар  дың өза ра ас си ми ля ция сы. Жа һан да ну дың жа ғым ды 
нә ти же  ле рі не мы на лар жа та ды: не ғұр лым жыл да мы рақ 
эко но ми ка  лық да му, өмір дең гей інің жо ға ры ла уы, тех ни-
ка лық жа ңа лық  тар мен бас қа ру дағ ды ла рын же дел де тіп 
ен гі зу жә не та ра ту, же ке тұл ға лар үшін де, ел үшін де жа ңа 
эко но ми ка лық мүм кін дік тер ту ғы зу. Жа һан да ну тұң ғыш рет 
бір тұ тас ақ па рат тық ке ңіс тік ар қы лы әлем дік эко но ми ка ның 
бар лық құ рам дас бө лік те рін – өн ді ріс ті, ғы лым ды, қар жы-
лар ды тұ ты ну ды бі рік ті ру де. Олар дың өза ра тәу ел ді лі гі сон-
ша лық ты – ұлт тық жә не ай мақ тық на рық тар дың әлем дік 
на рық тан оқ шау ла нуы ол ұлт ты не ме се ай мақ ты құл ды рау ға 
ұшы ра та ды. Жа һан да ну ке рі ай нал мас си пат қа ие бо лып, 
эко но ми ка лық да му дың шар ты на ай на лу да.

(«Саяси-түсіндірме сөздіктен»)

9. «Адам өмі рін сақ тау – басты міндет» та қы ры бын да ар гу мен т ті эс се 
жа зың  дар.

10. Ті лек сөз дер дің қан дай жағ даят та ай ты ла ты ны на тү сі нік бе рің дер. 
Көр кем шы ғар ма лардан қа рас ты рып, са лыс ты рың дар.

1. Ең бе гің жан сын!
2. Ме рейің үстем болсын!
3. Елге абы рой лы бол!
4. Өр ке нің өс сін!

 
 5. Аспаның ашық бол сын!
 6. Арманың асқақ бол сын!
 7. Еңбегің жемісті болсын!
 8. Денсаулығың зор болсын!

11. Баталардың қай кез де бе рі ле тін анықтап, өздерің жалғасырып 
көріңдер. 

Ұлыс оң бол сын, ақ мол бол сын! Ұлыс ба қты бол сын, төрт 
тү лік ақ ты бол сын! Астарыңа адалдық берсін, бастарыңа 
амандық берсін! Тойың тойға ұлассын! Жолыңды Алла 
қолдасын, жаманшылық болмасын!
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ТЕСТ
1. Қайсысы стиль түріне жатпайды?

A) Коммуникативтік
B) Көркем әдебиет
C) Ғылыми
D) Ресми
E) Публицистикалық

2. Техникалық әдебиет тілі қай стильге жатады?
A) Ауызекі сөйлеу стилі
B) Көркем әдебиет стилі
C) Ғылыми стиль
D) Ресми стиль
E) Публицистикалық стиль

3. Бейнелегіш, көркемдегіш сөздерді қолданып, автордың 
өз сезі мін қоса суреттеуі қай стильге тән? 
A) Ауызекі сөйлеу стилі
B) Көркем әдебиет стилі
C) Ғылыми стиль
D) Ресми стиль
E) Публицистикалық стиль

4. Баспасөзде қай стиль қолданылады?
A) Ауызекі сөйлеу стилі
B) Көркем әдебиет стилі
C) Ғылыми стиль
D) Ресми стиль
E) Публицистикалық стиль

5. Ғылыми стильде қандай сөздер көп қолданылады?
A) Термин сөздер
B) Диалект сөздер
C) Кәсіби сөздер
D) Көнерген сөздер
E) Қа рат па сөздер

6. Көркем әдебиет стилін көрсетіңдер.
A) Олардан титтей де пайда жоқ.
B) Гипербола – бір нәрсені әсірелеп айту.
С) Тәу ел сіз Қа зақ стан өз да му ын да та ри хи ке зең ді бас тан 

өт ке ріп ке леді.
D) Египетте құл иеленуші құрылыс қалыптаса бастады.
E) Биылғы қыс сықырлаған аязсыз, құтырынған боран -

 сыз жұмсақ басталып еді.АР
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7. Әлеу мет тік-тұр мыс тық са ла да ғы қа рым-қа ты нас қан дай 
ор та да жү зе ге аса ды?
A) Рес ми ор та да
B) Ела ра лық қа ты нас та
C) Қыз мет ор нын да
D) Әріп тес тер, се рік тес тер, сы нып тас тар т.б. ара сын да
E) Үй-іші, ағай ын ту ыс, жо ра-жол дас т.б. ара сын да

8. Үзін ді әлеу мет тік-тұр мыс тық қа ты нас тың қай үл гі сі не 
жа та ды?

 Тұл пар бар ма тұяғы майы рыл ма ған,
 Сұң қар бар ма қияғы қайы рыл ма ған.
 Қа шан да тағ дыр ажал жет кен кү ні
 Кім дер ден кім дер жы лап ай ырыл ма ған.

A) Аман да су
B) Құт тық тау
C) Кө ңіл ай ту
D) Ба та бе ру
 E) Қа рат па сөз 

9. Үзін ді де әлеу мет тік-тұр мыс тық қа ты нас та қол да ны-
ла тын сөз дер дің қай тү рі кел ті ріл ген?

 – Ті лің ше шен, ой ың кө сем бол сын, – деп ма ған әжем тіл 
бер ді.
A) Аман да су
B) Құт тық тау
C) Кө ңіл ай ту
D) Ба та бе ру
E) Ті лек ай ту

10. М.Әуе зов тің «Абай жо лы» ро ма нын да мы на үзін ді аман-
да су дың қай кө рі ні сі не жа та ды?

 Сол уа қыт та Абай үл кен ықы лас біл ді ріп, ай рық ша бір 
тағ зым мен тө сін ба сып, қат ты дау ыс тап:

 – Ас са лау ма ға лей күм!.. – деп сә лем бер ді... Бө жей оң 
на за рын са лып:

 – Уаға лей кү мас са лам, ба лам! – деп тоқ тай қал ды...
A) Кі ші нің үл кен ге бер ген сә ле мі
B) Мек теп шә кір тінің ұс та зы на бер ген сә ле мі
C) Үл кен нің кі ші ге бер ген сә ле мі
D) Та ныс не бей та ныс қа бер ген сә ле мі
E) Рес ми жағ дай да бер ген сә ле мі
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V 
СӘУ ЛЕТ ӨНЕРІ

ТІЛ ДІК ЖҮЙЕ ЖӘ НЕ  
НОР МА

Бұл бө лім ді оқып-білу арқылы сендер:
•	 сәу	лет	өне	рі	(ар	хи	тек	ту	ра)	ту	ра	лы	кең	түр	де	тү	сі	нік	ала	сың	дар;
•	 сәу	лет	өнерi	туын	ды	сы	ның	бе	рік,	жай	лы,	сұ	лу	бо	луы	үшiн	қан	дай	

мә	се	ле		лердi	ес	ке	ру	ке	рек	ті	гі	ту	ра	лы	оқып	бі	ле	сің	дер;	
•	 ға	сыр	лар	бойы	ата-ба	ба	ла	ры	мыз	дың	бас	ты	бас	па	на	сы	бол	ған	киіз	

үй	түр	ле	рі	нің	атау	ла	ры,	бөл	шек	те	рі,	киіз	үй	ті	гу	жол	да	ры	ту	ра	лы	бі-
лім	де	рің	ді	же	тіл	ді	ре	сің	дер;

•	 «Дү	ниенiң	жетi	ға	ла	ма	ты»	атал	ған	ке	ре	мет	тер	ту	ра	лы	бі	ле	тін	де	рің	ді	
ор	та	ға	са	лып,	жа	ңа	де	рек	тер	мен	та	ны	са	сың	дар;

•	 Қа	зақ	стан	сәу	лет	өне	рі	нің	кө	не	ес	ке	рт	кіш	те	рі	ту	ра	лы	бі	лім	де	рің	ді	ке-
ңейтесің	дер;

•	 қа	зақ	тың	та	ны	мал	сәу	лет	ші	ле	рі	нің	туын	ды	ла	ры	мен	та	ны	са	сың	дар;

Ар хи тек ту ра – ке ңіс тік те гі әуен, қа тып қал-
ған, қоз ға лыс сыз му зы ка.

(Фрид рих Шел линг)

Атам – Алаш, ке ре ге міз – ағаш, киіз туыр-
лық ты, ағаш уық ты қа зақ пыз.

(На қыл сөз)

БӨ ЛІМ
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§1. Таң ға жай ып сәу лет өне рі

 1. Сұ рақ тар ға жауап бе рің дер. Шар шы лар да ғы са бақ та қы ры бы на 
сәйкес түйін ді сөз дер ді бел гі лең дер. Бар лық түйін ді сөз ді бі рін ші 
бо лып анық та ған оқу шы же ңіс ке же те ді.

1. Сәу лет өне рі (архитектура) 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?

Ке се не  Мед ре се Күм без 

Ар хи тек ту ра Сәу лет ші  Кең се 

Же ті ға ла мат Ғи ма рат Гүл зар 

2. Аудиомә тін ді (09. mp3) тың дап, сәу лет өне рі түр ле рі мен та ны-
сың дар. Ма ман дан ды рыл ған тар аяда ғы ар найы мә тін нің мақ сат ты 
ауди то рияға ар нал ған тер мин де рі мен ұғым да рын, тіл дік ора лым-
да рын тал даң дар. 

3. Мә тін ді оқып, «Тың дап отыр ған үш тік» ст ра те гиясы бо йын ша не -
гіз  гі ақ па рат ты анық таң дар. Ма қа ла ның құ ры лы мы мен рә сім де-
луіне, жанр лық ерек ше лік те рі не тал дау жа саң дар.

Ар хи тек ту ра грек тердiң «аrchіtekton» де ген сөзiнен 
алын ған. Дәл ау дар ма сы – «құ ры лыс өнерi» де ген сөз.

Ар хи тек ту ра шы ғар ма сын алыс тан iздеудiң қа жетi жоқ. 
Үйде отыр са ңыз – үйiңiз, қыз мет те – қыз мет ор ны ңыз, де мал-
са ңыз – театр жә не та ғы бас қа мә де ни орын дар.

Сәу лет өнерiнiң құн ды ең бек бо луы үшiн төрт түрлi мә се-
ленi ес ке ру ке рек.

Бiрiншiден – қо лай лы лық. Мы са лы, тұр ғын үй әрi жа рық, 
әрi жы лы, он да тұр мыс та пай да ла ны ла тын ке рек-жа рақ тың 
бәрi сай бо лу ға тиiс. Театр лар мен ста ди он дар түрлi ойын-
дар ды көрiп, ес ту ге икем делiп, көп адам ның кiрiп-шы ғу ына 
ың ғай лы, iшi-сыр ты сәндi, ауасы та за, орын дық та ры жай лы 
бол ға ны шарт. Ал зауыт пен фаб ри ка лар жұ мыс шы лар дың  АР
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аз шар шап, жұ мыс ты жеңiл iстеуiне ың ғай лы етiп жа сал ға ны 
аб зал...

Екiншi мә се ле – берiктiк. Үй лер, зәулiм са рай лар бiр-екi 
жыл тұр майды, ға сыр лар бойы адам ға қыз мет етедi. Де мек, 
олар адам өмiрiне қауiпсiз, түрлi жағ дайға тө зерлiктей берiк 
бо луы ке рек. Құ ры лыс тың берiктiгiне жер сiлкiнетiн ау -
дан дар да қат ты көңiл бөлiнедi. Ал ма ты да бар лық құ ры лыс 
то ғыз бал дық жер сiлкiні сі не тө теп бе ретiндей есеп пен 
са лы на ды. Жерi дүркiн-дүркiн сiлкiнiп тұ ра тын Жа по ния 
астана сы То ки ода аме ри ка лық ар хи тек тор Ф.Райт тың жо ба-
сы мен са лын ған 22 қа бат «Им пе риал» ат ты қо на қүй бар. Ол 
берiктiкке бай ла ныс ты та лап тар ға сай бол ған дық тан, та лай 
жер сiлкiнiсі нен аман қа лып ке ледi.

Үшiншi – эко но ми ка мә се лесi. Тұ ру ға, жұ мыс iстеу ге, де м-
а лу ға қо лай лы әрi берiк бо лу мен бiрге, құ ры лыс тың ар зан  ға 
түсуі де ма ңыз ды. Адам ба ла сы бұл мә се ле ге үз бей на зар 
ауда рып ке ле жа тыр. Бiздiң дәуiрiмiзге дейiнгi І ға сыр да өмiр 
сүр ген Марк Вит ру вий де ген ұлы ға лым «Сәу лет өне рі ту ра-
лы» де ген ең бегiнде мы на дай бiр мы сал келтiредi. Эфес қа ла-
сын да сәу лет ші лер үшiн қа таң, бiрақ әдiл заң бо лып ты. Үл кен 
құ ры лыс қа кiрiсiп, оның жо ба сын жа са ған кез де, жұ мыс қа 
қан ша қа ра жат ке ректiгiн сәу лет ші күнi бұ рын айтады екен. 
Егер жұ мыс аяқ тал ған соң, айт ыл ған со ма дұ рыс шық са, 
сәу лет ші ге сый лық берiледi. Көр сетiлген қар жы  және тағы 
соның төрт тен бiрiндей шығын шықса, жа за қол да ныл майды, 
ар тық со ма үкiмет тен тө ле недi. Ал соң ғы мөл шер ден асып 
кет се, сәу лет ші нің бар дү ниесi құ ры лыс ты аяқ тауға жұм са-
ла ды екен.

Қазiргi за ман да сәу лет ші ге нақ мұн дай та лап қой ыл ма-
ға ны мен, құ ры лыс ты мол кө лем де, тез әрi са па лы, ин ду ст-
рия лық әдiстердi ба тыл қол да на оты рып са лу ке ректiгi қа да-
ға ла на ды.

Төртiншi шарт – әдемiлiк. Бас тап қы кез дегi үй лер тек бас-
па на, яғни үңгiр, күр ке, киiз үй бо лып кел се, қазiргi үй лер 
көп қа бат ты, әй нек пен бе тон нан, пласт мас са дан жа сал ған 
зәулiм са рай лар ға ай нал ды. Адам ның эс те ти ка лық тiлек-
тал ға мын қа на ғат тан ды ру ке рек де ген заң ды та лап сәу лет 
өнерiне де ор тақ. 

(Шот-Аман Уәли ханның «Таспен жазылған  
симфония» мақаласынан)АР
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Тіл дік жүйе жә не нор ма
Тіл	дік	нор	ма	де	ге	ні	міз	–	тіл	дік	таң	ба	лар	дың	(сөз,	қо	сым	ша,	сөй-

лем),	тіл	дік	амал-тә	сіл	дер	дің	қол	да	ныс	та	ғы	бі	різ	ді	лі	гі	мен	рет	ті	лі	гі.	
Әде	би	тіл	дің	заң	дас	тыр	ған	нор	ма	сы	–	сөз	ді	дұ	рыс	қол	да	ну	дың,	грам-
ма	ти	ка	лық	амал-тә	сіл	дер	ді	дұ	рыс	пай	да	ла	ну	дың	көп	ші	лік	та	ны	ған,	
тіл	тә	жі	ри	бе	сін	де	сын	нан	өт	кен	қа	ғи	да	ла	ры.	Тіл	дік	нор	ма	–	әде	би	тіл	
ту	ра	лы	ұғым	ның	ма	ңыз	ды	заңдылығы.	Сөй	леу	де,	жа	зу	да	тіл	амал	да-
рын	дұ	рыс	қол	да	на	бі	лу	әде	би	тіл	нор	ма	сын	сақ	тау	бо	лып	са	на	ла	ды.	

Тіл	дік	жүйе,	 дағ	ды,	 нор	ма	 ұғым	да	ры	ның	бай	ла	ны	сын	мы	на	дай	
қа	ра	пай	ым	мы	сал	мен	тү	сін	ді	ре	кет	сек.	Қа	зақ	ті	лі	нің	сөз	жа	сау	жүйе-
сін	де	-ла, -ле, (-да, -де, -та, -те)	қо	сым	ша	ла	ры	есім	сөз	ден	етіс	тік	
ту	ды	ра	ды.	Мы	са	лы:	бас-та, қол-да, үтік-те, су-ла, шөл-де	т.б.	Бі	рақ	
осы	жұр	нақ	ты	кез	кел	ген	сөз	ге	жал	ғай	ал	май	сыз.	Мы	са	лы:	кір пік-те, 
кі тап-та, со ғым-да	т.б.	ма	ғы	на	сыз	етіс	тік	тер	біз	дің	қол	да	ну	дағ	ды-
мыз	да	орын	ал	ма	ған.

4. Мә тін ді оқып, қай ба ла ның тіл дік нор ма ны сақ та май сөй ле ге нін 
анық таң дар.

– 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)
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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. Ежел гі жә не за ма науи ғи ма рат тар ды са лыс ты рың дар. Ғы лы-
ми-көп ші лік стиль дің жанр лық жә не стиль дік ерек ше лік те рі не 
сай тіл дік құ рал дар ды орын ды қол да нып, ма қа ла жа зың дар. Сөз 
саны – 100–120.
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 Сөй лем жә не мә тін дең гей ін де қой ыла тын ты ныс бел гі лер. 
Үтір

1.	 Үтір	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.	 Үтір	 сөй	лем	нің	 бі	рың	ғай	мү	ше	ле	рі	нің	 ара	сы	на	 қой	ыла	ды:	Абай 
қажымай, жалықпай, ынтыға тыңдайтын (М.Ә.).

5.	 Сөй	лем	де	гі	оңа	ша	лан	ған	ай	қын	дау	ыш	мү	ше	лер	үтір	мен	бө	лі	не	ді:	
Ұлжан енесіне бағана, Абай ұйықтап жатқанда, бар жайды айт-
қан (М.Ә.).

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.	 Үтір	құр	ма	лас	қа	ен	ген	жай	сөй	лем	дер	дің	ара	сы	на	қой	ыла	ды:	Сол 
жылы Есіл мол тасып, егін мен шөп көп шықты (С.М.).

9.	 Екі	ге	бө	лін	ген	төл	сөз	дің	ал	ғаш	қы	бө	лі	гі	ха	бар	лы	сөй	лем	не	ме	се	
сө	й	лем	нің	бір	бө	лі	гі	бол	са,	одан	кей	ін	үтір	(жә	не	сы	зық	ша)	қо			йы	ла-
ды:	–	Мені, – деді Амантай далаға шыққан Асқарға, – гу бер на   тор 
ша қыр ған екен (С.М.).

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:	Лаула, 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.
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7. Оқы лым мә ті нін де гі үтір лер дің қой ылу се бе бін тү сін ді рің дер.

8. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Берілген шу мақ та тіл дік нор ма ға сәй кес емес қан дай қол да ныс 

бар? Бас па сөз бет те рі нен осын дай қол да ныс тар ды та уып, бір не-
ше мы сал жа зың дар.

Ой-қы рым да елім нің аты қан дай,
Әр атау да та лай сын жа тыр ған дай.
Жай көл емес, киелі мы нау ай дын –
Жа зи ра ға жа рас қан жар қын маң дай. 

2. Үтір лер ді қой ып, мә тін ді кө ші рің дер. Се бе бін тү сін ді рің дер.

 Сыр да рия Іле Та лас Леп сі Есік Ше лек Ша рын Ке ген өзен-
де рі аң ғар ла рын да көп те ген үл кен ді-кі ші лі оба лар шо ғыр-
лан ған. Бес ша тыр қо ры мы Іле өзе ні нің оң жа ға сын да ор на-
лас қан. Ол 31 оба дан тұ ра ды олар дың 21-і тас пен ал 10-ы 
қиыр шық тас пен то пы рақ пен жа был ған. Үл кен оба лар дың 
диа мет рі 45 м-ден 105 м бол са биік ті гі 6 м-ден 18 м-ге дейін 
же те ді. 

Біз дің за ма ны мыз дың V–VІІ ға сыр ла рын да ке руен 
жо лы ның үс тін де Та раз Құ лан Сай рам (Ис фид жаб) Оты-
рар Сы ға нақ Құм кент Со зақ Ал ма лық сияқ ты ірі қа ла лар; 
Ақыр тас Ба ба Ата Ақ сүм бе сияқ ты қор ған-бе кі ніс тер бол ған. 

Тор ғай Жы лан шық Кең гір Жез ді Са ры су өзен де рі бойы -
 нан Х–ХІ ға сыр лар да өмір сүр ген ал пыс қа жуық қа ла шық 
орын да ры анық тал ды. Ба бад жа ха тун күм бе зі Айша би бі 
ма  за ры Жұ бан ана күм бе зі сәу лет өне рі нің күрт да мы ға нын 
көр се те ді. Қа ра хан әуле ті тұ сын да Ала ша хан күм бе зі Жо шы 
хан күм бе зі Аяқ қа мыр күм бе зі Ясауи ке се не сі Х–ХІV ға сыр-
лар да ғы Қа зақ стан да ғы сәу лет өне рі нің жо ға ры дең гейін та -
ны  та ды.

(«Қазақстан тарихы» (көне заманнан  
бүгінге дейін), 1-том)
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§2. Киіз үй – ға жап сәу лет туын ды сы

 1. Тө мен де гі кес те ден киіз үйге қа тыс ты сөз дер ді тауып оқың дар.

к т у ы р л ы қ
е ш а ң ы р а қ
р б ж е л б а у
е а т ү н д і к
г с ы ы м а қ ү
е қ а л а ш а з
у ұ к и і з о і
ы р б а қ а н к
қ т е к е м е т

2. «Ша ңы рақ» эн цик ло пе диясы нан алын ған «Киіз үй құ ры лы мы» 
аудиомә ті нін (10. mp3) тың дап, тер мин дер мен ұғым дар ды, тіл-
дік ора лым дар ды тал дап, сұх бат құ рың дар. «Атау лар ту ра лы үш 
сұ рақ» әді сі бой ын ша жауап бе рің дер.

Қай да? Бұл тер мин дер ді бұ рын қай да кез дес ті ріп едің дер?
Қа лай? Өз тә жі ри бе ле рің де осы атау лар ды қа лай қол да-

на сың дар?
Қан дай? Осы са бақ та бұл атау лар қан дай қол да ныс та 

бо ла ды деп ой лай сың дар?

3. Мә тін ді оқып, киіз үй бөл шек те рін су рет тер ден көр се тің дер. Көп-
ші лік ке ар нал ған ма қа ла ның құ ры лы мы мен рә сім де луін бі ліп, 
жанр лық ерек ше лік те рін тал даң дар.
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Киіз үй – ата-ба ба мыз дың бас ты бас па на сы, тек қа зақ хал-
қы ның қа на емес, түр кі лер дің жә не көп те ген көр ші ел дер дің 
киелі тұ рақ-ме ке ні бол ды.

Ға сыр лар бойы көш пе лі тұр мыс тә жі ри бе сі нен ту ған қа-
зақ тың киіз үйі оның қас тер леп ұс та ған, киелі тұт қан тұ ра ғы, 
ме ке ні, бас па на сы, мақ та ны шы бол ған. Киіз үй – бас па на ға на 
емес, сәу лет, құ ры лыс, қо лө нер же тіс ті гі нің та ма ша үл гі сі. 

Киіз үй – кө шіп-қо ну ға ең қо лай лы жә ді гер, біз дің за ма-
ны  мыз дан 3 мың жыл бұ рын ғы қо ла дәуірі нен бе рі бел гі лі. 
Киіз үй дің жал пы сал ма ғы жи һаз да ры мен қос қан да 300–
400 кг-ға жуық. Бұл сал мақ ты бір түйе ер кін кө те ре ала ды. 
Киіз үй дің іші қыс та жы лы, жаз да сал қын жә не жер сіл кі ні-
сі не де ың ғай лы, оңай лық пен бұ зыл майды. 

Киіз үй дің не гіз гі бөл шек те рі: ке ре ге, ша ңы рақ, уық, 
сы қыр лауық. 

Ке ре ге киіз үй дің не гі зін құ рай ды. «Ке ре гең кең бол сын!» 
де ген ті лек осы дан шық қан. Өйт ке ні үй дің бе рік бо луы, кең-
ді гі осы ке ре ге ге бай ла ныс ты. Ке ре ге са ны на қа рай киіз үй 4, 
6, 8, 12 қа нат етіп тұр ғы зы ла ды. 

Ша ңы рақ тың пі ші ні күм без тә різ дес, уық тар дың ұш та -
 рын бі рік ті ріп ұс тап тұ ра ды. «Ша ңы рақ» де ген сөз «үй, от ба-
сы» де ген тұ тас ұғым ды да бей не лей ді. Жа ңа үй лен ген дер ді 
«ша ңы рақ кө тер ді» дей ді. 

Уық – ке ре ге мен ша ңы рақ ор та сын қо са тын не гіз гі бө  лік-
 тің бі рі. Әр үйде кө ле мі не қа рай 60–160-тай уық бо ла ды. 

Киіз үйде есік екеу бо ла ды: іш кі есік – сы қыр лауық, 
ағаш тан жа са ла ды, екін ші сі – киіз есік, ол киіз ден жа са ла ды, 
сы қыр лауық тың сыр ты нан жа бы ла ды. 

Киіз үйді қа зақ хал қы қа сиет ті, киелі қа ра ша ңы ра ғы мыз 
деп дә ріп тейді. Өйт ке ні киіз үй – қа зақ тың бас па на сы, мүл кі, 
мақ та ны шы.

(«Ша ңы рақ» эн цик ло пе дия сы нан)

4. Ке рек ті мә лі мет тер ді түр тіп жа зу (конс пек ті леу) әді сі мен тың-
да лым ма те риалын дағы киіз үй түр ле рі не «Қос жаз ба күн де лі гі» 
бой ын ша тү сі нік бе рің дер.

Киіз үй дің атау ла ры Тү сін дір ме (комм мен та рий)
Абы лай ша не ме се жо лым үй
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Киіз үй дің атау ла ры Тү сін дір ме (комм мен та рий)
 Жап па үй
Қа ра құ рым үй
Ақ та ғыр 
Ал тын ор да 
Ал тын үзік ор да 
Ақ ала ор да 
Отау үй 

Тыр нақ ша
1. Мәтін	 ішінде	дәй	ек	сөз	тыр	нақ	ша	ға	алы	на	ды.	Дәй	ек	сөз	бір	не	ше	

азат	жол	дан	құ	рал		са,	әрқайсысы	бө	лек-бө	лек	тыр	нақ	ша	ға	алын	-
бай	ды.	Тыр	нақ	ша	дәй	ек	сөз	дің	бас	тал	ған	же	рі	нен	ашы	лып,	біт	кен	
же	рі	нен	жа	бы	ла	ды.

2.	Шы	ғар	ма	ның	ішін	де	кел	ті	ріл	ген	үл	кен	ді-кі	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, 1919 жылдың 6 қаң тары».

3. Диа	лог	емес	төл	сөздер	тыр	нақ	ша	ға	алы	на	ды:	«Осы өнерді қайт-
сем де меңгеремін», – деп өзіме ант бердім.

4.	 Нысан	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,	басқа	шрифтімен	(қою	қаріп,	курсив)	берілуі	мүмкін: 
Тарақ дегендегі та – ашық буын.

5.	Ма	қал-мә	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 бола-
ды (К.Аха нов).

7. Бі	реу	дің	 айт	қа	ны	нан	 алын	ған	же	ке-же	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).АР
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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.	Зау	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:	«Азовс таль» зау ыты, «Ертіс» парахо-
ды, «Волга» көлігі.

11. Кей	бір	ой	ын,	әдет-салт	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). 

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. Тырнақшаны қол да нып, ғиб рат ты сөз ден түй ген ойла рың ды 
6–8 сөй  лем мен жа зың дар.

7. Берілген екі тап сыр ма ның бі рін таңдап, орын даң дар.
1. Ғы лы ми-көп ші лік стиль де «Қа зақ стан ның сәу лет өне рі жә не 

киіз үй» та қы ры бы на ма қа ла жа зың дар. Сөз саны 150–170.
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?АР
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§3. Тас пен жа зыл ған та рих

1. Әлем ді таң ғал дыр ған қандай ке ре мет терді білесіңдер? 

2. Мә тін ді оқың дар. Өз де рің бұ рын нан бі ле тін мә лі мет те рің ді ор та ға 
са лып, де рек кө зі не сіл те ме жа саң дар.

Ар хи тек ту ра ны «Тас пен жа зыл ған та рих» деп бе кер айт-
па ған. «Дү ниенiң жетi ға ла ма ты» атал ған ке ре мет тердiң 
бе сеуi – сәу лет өне рі пер зент терi. Олар: Мы сыр пи ра ми да-
ла ры, Эфестегі Ар те ми да ғибадатханасы, Га ли кар нас та ғы 
Мав сол пат ша ның зи ра ты, Ва ви лон ның ас па ба ғы жә не Алек-
санд рия қа ла сын да ғы маяк.

Ху фу пат ша бiздiң эра мыз ға дейiнгi 3000 жы лы дү ние  дегi 
жетi ға ла мат тың бiрi атал ған Хеопс пи ра ми да сын сал ғы за ды. 
Құ ры лыс ты Хе миун ат ты сәу лет ші бас қа рып ты. Пи ра ми да 
са лу ға екi мил лион үш жүз мың тас жұм сал ған. Грек та рих-
шы сы Ге ро дот тың айт уын ша, тас тар ды әке летiн жол ды са лу-
дың өзiне он жыл уа қыт кетiптi. Отыз жыл бойы жүз мың да-
ған адам ер те ден қа ра кеш ке 
дейiн ең бек тен ген. Екi тон на-
дан ар тық сал ма ғы бар тас ты 
құм мен ыс қы лап жыл ты ра-
ту, олар дың жiгiн бiлдiрмей 
өза ра та қап са лу, кө терiп ор-
ны на қою – мың да ған адам-
ның өмiрiн мезгiлiнен бұ рын 
үзiптi.

Екiншiсі – Эфес ға ла ма-
ты. Ұзын ды ғы жүз то ғыз 
метр, енi елу метр ғибадат ха-
на ны биiк тiгi он сегiз метр -
лік екi қа тар мәр мәр ко лон-
на  лар қор шап ты. Сырт қы қа-
тар  да ғы отыз ал ты ко лон на 
Құ дай лар дың бей не лерi бар 
рель еф пен (мү сiндi бе дер мен) АР
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көм керiлiптi. Iшiнiң көркi сыр ты нан да әдемi бо лып ты. Қым-
бат ағаш тан жа са лып, сыр ты ал тын мен қап тал ған Ар те ми  да-
ның мүсiнi ғибадат ха на  ның ең үл кен мақ та ны шы екен. Атақ-
ты грек мү сін ші ле рі Прак си тель, Ско пас жа са ған мүсiндер 
ғибадат ха на  ны та бы на тын орын емес, ға жай ып өнер жетiстiк-
терiн та ма ша лайт ын му зей ге ай нал ды рып ты.

Га ли кар нас та ғы Мав сол де ген пат ша ның ға жай ып зи ра-
ты – жетi ға ла мат тың бiрi. «Мав зо лей» де ген сөз осы дан 
шық қан екен. Зи рат – үш қа бат ты, биiктiгi қы рық ал ты 
метр, төрт бұ рыш ты кел ген ғи ма рат. Бiрiншi қа ба ты ап пақ 
мәр мәр дан са лын ған бi теу құ ры лыс бо лып ты. Ско пас ат ты 
мү сін ші нің ең бегi мұн да да бар. Ол бiрiншi қа ба ты на грек-
тердiң мифтiк ама зон ка лар мен шай қа сын зор ше берлiкпен 
на ным ды бей не лейдi. Екiншi қа бат та отыз ал ты ио ни ка лық 
ко лон на ның ара ла ры на мүсiндер қойы лып ты. Зи рат қа ша-
тыр са лын ба ған. Тө бесi жиыр ма төрт бас па лы пи ра ми да боп 
бiтедi де, оның тө бесiне квад ри га (төрт ат же гіл ген екі дөң ге-
лек ті ар ба) ор на ты лып ты. 
Квад ри га iшiнде Мав сол пат-
ша мен оның әйелi Ар те мис-
сия ның бей несi дәл берiлiптi. 
Мав зо лейдi айна ла үл кен-үл-
кен етiп жа сал ған салт ат ты-
лар дың жә не арыс тан дар дың 
мүсiндерi қор ша ған екен. 
Мұ ны жа саушы лар: грек мү-
сін ші ле рі Бриак си с, Ти мо-
феос, Лео хар жә не бас қа лар. 

Төртiншi ға ла мат – Ва ви-
лон ның ас па ба ғы. Оның са-
лы ну та ри хы да әсерлi. Ва ви-
лон пат ша сы На ву хо до но сор-
дың әйелi Ами тис ха ным Ми-
дий пат ша сы ның қы зы екен. 
Тұр мыс қа шық қан нан кейiн 
өзiнiң туып-өс кен жерiн, 
оның ор ман-то ғай ын, өзен-
суын, тау-та сын са ғы нып ты. 
Ал Ва ви лон – шөл да ла да АР
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ор на лас қан қа ла ғой. Әйелiнiң көңiлiн ау лау үшiн, пат ша 
өзiнiң са райы ның қа сы нан таң ға жай ып бақ сал ды ра ды. «Ас-
па бақ» атал ған се бебi мы на да: өсім дік тер мен гүл дер төрт қа-
бат ты мұ на ра ға егiлген екен. Әр қа бат тың үстiне то пы рақ 
үйiлiп, оған не ше түрлi жемiс ағаш та ры отыр ғы зы лып ты. 
Құл дар ға Евф рат өзенiнен су әкелiп, бақ ша ны суару да оңай-
ға түс пептi.

Алек санд рия қа ла сын да ке ме лердiң ай лақ қа кiруi үшiн 
алыс тан белгi берiп тұ ра тын ға ла мат құ ры лыс – Алек сандр 
маягі едi. Оны Фа рос ат ты кiшке не арал ға 280 жы лы Сост рат 
де ген сәу лет ші ор на тып ты. Биiктiгi жүз жиыр  ма метр маяк 
үш қа бат тан тұ рып ты. Квад рат фор ма лы бiрiншi қа ба ты жо-
ға ры ға қа рай жiңiшкерiп ба рып бiткен екен. Оның төрт қа-
быр ға сы күннiң төрт ба ғы тын нұс қа ған. Он бес метр биiктiк-
те кiретiн есiк бол ған. Маяк тың екiншi қа ба ты сегiз жақ тан 
со ға тын жел дің ба ғы ты мен 
сегiз қыр лы бол ған. Дөң ге-
лек кел ген сегiз ко лон на лы 
үшiншi қа бат та от жа ғы ла ды 
екен. Күм безiнiң үстiне теңiз 
Құ дайы По сей дон ның қо ла-
дан жа сал ған биiктiгi жетi 
метрлiк мүсiнi ор на ты ла ды. 
Ға ла мат маяк та ғы жа ғыл ған 
от түрлi айна лар дың ша ғы лы-
суы мен он үш ша қы рым жер-
ден көрiнетiн бол ған.

Маяк мың бес жүз жыл тұ-
рып, жер сiлкiнуі нен құ ла ған.

(Шот-Аман Уәли ханның «Таспен жазылған  
симфония» мақаласынан)

3. Қа зақ стан ның же ті ке ре ме ті ту ра лы не бі ле сің дер? Ком му ни ка-
тив тік жағ даят қа сай көп ші лік ал дын да тиіс ті сөй леу әде бін сақ тай 
оты рып, сұхбаттасыңдар.

4. «Сәу лет ес ке рт кіш те рі та рих қой науы нан сыр шер те ді» та қы ры-
бын да ар гу мен тті эс се жа зың дар. Сөз саны – 100–120.
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Тіл дік нор ма жә не жа ңа қол да ныс тар 
Әде	би	тіл	нор	ма	ла	ры	оқу	лық	тар	да,	тиіс	ті	сөз	дік	тер	де	көр	се	ті	ліп	

оты	ра	ды.	Ал	ол	қа	ғи	да-ере	же	лер	ді	сақ	та	мау	–	нор	ма	дан	ауыт	қу.	Біз	
сөз	дік	тер	де	 тір	кел	ме	ген,	 түр	лі	 оқу	лық	 пен	 анық	та	ғыш	та	 ұшы	ра	та	
бер	мейт	ін	сөз	дер	дің	жа	рыс	па	лы	қол	да	ныс	та	ғы	түр	ле	рін	кез	дес	ті	ріп	
жүр	міз.	Бұл	сөз	дер	жиі	қол	да	ны	лып,	өз	қа	жет	ті	лі	гі	мен	қо	лай	лы	ғын	
дә	лел	деп,	тә	жі	ри	бе-сы	нақ	тан	өтіп,	әб	ден	қа	лып	тас	қан	соң	ға	на	тер-
мин	ре	тін	де	тір	ке	ле	ді.	Мұ	ны	тө	мен	де	гі	кес	те	ден	кө	ру	ге	бо	ла	ды.

Оқу лық та ғы тер мин Жа рыс па лы  
қол да ныс 

Қа был дан ған  
ба ла ма сы 

сам	мит	 	бас	қо	су,	кез	де	су	 	сам	мит
фа	сад	 	қас	бет,	маң	дайша	 	қас	бет	
принцип	 қағидат,	ұстаным принцип
пла	не	та	 ға	лам	шар пла	не	та	
музей	 мұражай музей
астана	 елор	да астана
публицистика	 көсемсөз публицистика

5. Бе ріл ген сөй лем дер ден жа ңа қол да ныс та ғы сөз дер ді тауып, жа рыс-
палы қол да нысы мен тіл дік нормаға қабылданған нұсқасын кес   те ге 
жазыңдар.

 Сөз Жарыспалы қолданыс Қабылданған баламасы

1. Қа ла да ғы бір қа тар ірі ме ке ме лер Ал ма ты қа ла лық «Қа-
зақ ті лі» қо ға мы на де меуші бо лу ға ын та біл ді ре ді. 2. Та ри хи 
де рек на ма кө зі не сүйе нер бол сақ, ХХ ға сыр дың өзін де Түр-
кіс тан ша һа рын да мед ре се жұ мыс іс те ге ні мағ лұм. 3. Таяуда 
«Жұл дыз» жур на лы ның дөң ге лек үс те лі Жам был об лы сы ның 
Та лас ауда нын да өт кі зіл ді. 4. Бас қа лар дың қо лы на түс пейт ін 
тап шы зат ты қа лай да та бу ға ты ры са ды. 5. Ме нің бай қауым ша, 
олар дел дал дық қыз мет көр се те ді. 6. Ор та бой лы, қа ра то ры 
қыз дә ріс ха на дан кө ңіл ді шық ты. 7. Дәм қо сар – та ғам ның 
дә мін кір гі зу үшін пай да ла на тын қос па. 8. Тү рік жі гі ті бізді 
Ата Тү рік әуе жай ына алып кел ді. 9. «ИЛ-62» са мұ ры ғы бір-
те-бір те биік тей бер ді. 10. Мұн да не гіз гі ең бе ка қы ға 15 пай ыз 
қо сым ша бе рі ле ді. Ең бе ка қы мен бір ге сый ақы бе рі ліп тұ ра ды.
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 Жақ ша
1.	 Өзінен	бұрынғы	сөздің	немесе	сөз	тіркесінің	мағынасын	айқындау	

мақсатында	қолданылған	түсіндірме	мәнді	қыстырма	сөздер	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:	1900 жыл дың жел тоқ са нын да «Иск ра»(«Ұш-
қын») га зе ті нің бі рін ші нө мі рі шық ты.

3.	 Дәй	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, 1966, 296-бет).

4.	 Дра	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 дармасы»).

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: (1) 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, (3) 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»).

7.	 Санамаланып	айтылған	ойды	білдіретін	сөйлемдерде	сан	есімнен	
не	алфавит	тәртібімен	берілген	әріптерден	соң	жақша	бір	жағы	нан	
қо	йы	лады	да,	жақшадан	соң	көбіне	кіші	әріп	пен	жа	зылады:	Ме ха -
ника заңдары: 1) кинематика, 2) динамика, 3) стати ка, 4) сақ-
талу заңдары, 5) гидродинамика. Құрмалас сөйлемдер: а) сала-
лас құрмалас сөйлем, ә) сабақтас құрмалас сөйлем, б) ара лас 
құр  малас сөйлем болып, үш топқа жіктеледі. 
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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 ен 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  цип те рін анықтау (С.Қас қа ба сов).
Са	на	ма	ла	нып	 ке	ле	тін	 конст	рук	ция	лар	бір-бі	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 сю 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 лыс-кө рі ніс тің соң ғы сах на сы (З.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;
Жау ма біз ді бө гейт ін?! Жау ма біз ді же ңе тін?! (Жам был).

6.  Сөй лем дер дің ти іс ті же рі не жақ ша  мен нүктелі үтірді қой ып, кө ші-
рің дер. Қой ылу 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 дау ыш 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. 
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. Бақпен асқан патшадан мимен 
асқан қара артық сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бала 
артық (Абай). 6. Жаман дос көлеңке: басыңды күн шалса, 
қашып құтыла алмайсың басыңды бұлт алса, іздеп таба 
ал май сың (Абай).

7. Оқы лым жә не сұх бат ма те ри ал да ры бой ын ша түр тіп жа зу дың 
(конс пек ті леудің) әр түр лі жол да ры ар қы лы не гіз гі ақ па рат ты 
ірік теп жа зың дар. АР
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§4. Қа зақ стан сәу лет өне рі нің кө не  
 ес ке рт кіш те рі

 1. Сөз жұм бақ ты ше шің дер.

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: * бос орын)
7. Әлем де гі ең үл кен кі тап ха на (391–1220 жж.) ор на лас қан 

қа ла.

2. Екі топ қа бө лі ніп, мә тін дер ді оқың дар. Құ ры лы мы мен рә сім де-
луіне, жанр лық ерек ше лік те рі не тал дау жа саң дар.

Тас пен жа зыл ған сим фо ния
Әри не, Қа зақ стан сәу лет өне рі нің мар жа ны деп, сөз жоқ, 

Түр кіс тан қа ла сын да ғы Қо жа Ах мет Ясауи ке се не сі ата ла ды. 
Ғи ма рат XV ға сыр дың бас кезiнде са лын ған. 

Ғи ма рат тың ауда ны – 
2937,5 м2, төрт бұ рыш ты. Ор-
таң ғы «Қа зан дық» ата ла тын 
бөл менi диа метрi 18 метрлiк 
биiк күм без жауып тұр. Ке се-
не осы үл кен күм без ді бөл ме-
нің айна ла сы на ор на лас қан 
қа бір ха на, ас ха на, кі тап ха на 
және та ғы бас қа 30-дан ас там 
бөл ме  ден тұ ра ды.АР
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Ке се не нің жа ры ғы ерек ше. Ол тек са ға на ға (қа бір ге) түсiп 
тұр ған дық тан, сәу ленiң сан құ бы луы адам ның әулиеге де ген 
сенiмiнiң ар та тү суiне се бепшi бо лып отыр ған. Ма зар дың 
есiктерi та ма ша ше берлiкпен жа сал ған, ал сырт қы қа быр ға-
сын да ғы көгiлдiр түстi сыр лы кір піш тер дің бояуы осы күн ге 
дейiн тү сін бер ме ген. Оның құ ра мы қан дай, қа сиеті не де? 
Бү гін ге дейін құ пия сы рын аш пай ке ле ді.

Қо жа Ах мет Ясауи ғи ма ра ты бар қа сиеті мен, көз тар-
тар көр кем дік ше ші мі мен, мо ну мен тал ды ерен тұл ға сы мен 
дү ниежү зі лік даңқ қа ие бо лып отыр.

(Шот-Аман Уәли хан)

Шыр қап са лын ған ән
Айша  бибi ма за ры да, ша-

ма мен, ХI ға сыр да са лын ған. 
Мазардың сырт қы қа быр ға сы-
ның төрт бұ ры шын да диа  мет рi 
60–80 сан  ти ме тр ден төрт ба ға-
на сы бар. Төрт қа быр ға да ғы 
төрт есiк кiшке не ба ға на лар 
кө терiп тұ ра тын жар ты лай 
күм   без бен жа был ған, бүкiл 
ма  зар  дың ша ңы рақ күм безi 
сақ  тал ма ған.

Бұл ес ке рт кіш қа зақ ою 
өнерi, қо лө нерi жетiстiкте рi-
нiң музейі тәрiздi. Мұн да қа-
зақ тар дың үй бұ йым  да  рын да 
күнi бүгiнге дейiн кез де се  тiн 
түрлi на қыш тар бей не лен ген. 
Ма зар дың кiшке не бөл шегiне 
дейiн зер гердiң қо лы нан өт кен нәзiк бұ йым тәрiздi, гар мо-
ниялық тұ тас ты ғы мен таң ғал ды ра ды. Қай жа ғы нан айна   лып 
қа ра са ңыз да, көз тал майды, қа ра ған са йын өзiңiзге белгiсiз 
жа ңа қы рын аң ға ра сыз.

Мен Айша  бибi ма за рын «шыр қап са лын ған ән» дер едiм. 
Ол «қал қып та мыл жи ды», «жү рек тер беп», «ми ды оята ды». 
Ға сыр лар бойы пай да ла ны лып ке ле жат қан қа ра пай ым кiр-
пiштi әншi қыл ған қа зақ ше берiн да ныш пан де се бол мас па!

(Шот-Аман Уәли хан)АР
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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.	 Ал	дын	да	жал	пы	лау	ыш	сө	зі	бар	бі	рың	ғай	мү	ше	лер	ден	кей	ін	сөй	лем	

аяқ	тал	ма	са,	ең	соң	ғы	бі	рың	ғай	мү	ше	ден	соң	сы	зық	ша	қой	ыла	ды:	
Бірсыпыра ірі өзендеріміз: Лена, Обь, Енисей – Солтүстік Мұзды 
мұхитқа құяды.

4.	 Диа	лог	төл	сөз	дің	ал	ды-ар	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.

5.	 Сы	зық	ша	жал	ғау	лық	сыз	са	ла	лас	тар	дың	ара	сы	на	қой	ыла	ды:	Үйде 
ше шен, – дауда жоқ.

6.	 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 бір-екі жолда-
сы – Жұмағұл мен Ақтай – кірді.

7.	 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	
қой	ыла	ды:	Ісін ген дік тен бе, та яқ тан әл сі ре ген дік тен бе – де не сі 
зіл дей ау ыр екен.

8.	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.

9.	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 6–8 са ғат лек ция бо ла ды.

Ескерту.	Бел	гі	сіз	дік-жал	пы	лық	жә	не	 бол	жал	дық	ма	ғы	на	сын	да	ғы	
қосарлы	сан	есім	дер	де	фис	ар	қы	лы	жа	зы	ла	ды:	Екі-үш күн нен бе рі 
жаң быр жау ып тұр	(мұн	да	екі-үш –	бол	жал	ды	сан	есім).

3. Кли ше лер мен лек си ка лық құ ры лым дар ды қол да нып, «Сы ры 
мә  лім бол ған бір құ пия...» та қы ры бын да дос та ры ңа хат жа  зың  дар.

Қойылатын талаптар: 
• өт кен шақ та жа зу; 
• төл жә не тө леу сөз ді қол да ну; АР
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• сөй лем ішін де гі ты ныс бел гі лер ді дұ рыс қою; 
• бі рін ші жақ ты қол да ну; 
• уа қыт қа бай ла ныс ты жал ғау лық тар ды қол да ну; 
• то лық си пат тау;
• со ңын да эмо циялар мен се зім дер жа зу.

4. Өз де рің жаз ған хат та ғы сы зық ша ның қол да ны лу се бе бін тү сін ді-
рің дер.

5. Ті рек сөз дер мен Қо жа Ах мет Ясауи ке се не сін си пат тап, сұх бат 
құ рың дар. Мақ сат ты ауди то рияға ар нал ған тер мин дер мен ұғым-
дар ды, тіл дік ора лым дар ды анық таң дар.

Ті рек сөз дер: қа зақ хан да ры ның астана сы – Түр кіс тан, 
Әмір Те мір, зәу лім ғи ма рат, ор та ға сыр лық сәу лет өне рі нің 
көр нек ті ес ке рт кі ші, Әзі рет Сұл тан, тай қа зан, на қыш ты 
өр нек, күм без, ЮНЕС КО-ның Әлем дік мұ ра ті зі мі не ен ген.

6. Мы на жа ңа сөз дер дің қа лай қа лып тас қа нын айт ың дар. Өздерің 
жиі ес ти тін жа ңа сөз дер ді пай да ла нып, бір не ше сөй лем жа зың дар. 

Жа ду ал, зей не та қы, зей нет кер, тұ ғыр на ма, ере же, 
қа ғи  да, өкі лет тік, дәйек ті лік, қаулы, баж са лы ғы, ал ғы-
шарт, кә сіп кер, кә сіп кер лік, іза шар, же ке ше лен ді ру, үкім, 
сы бай лас, бағ дар ла ма, са лым, жар на ма, сөз тіз бек, са ламат-
ты лық, бей не тас па, өте ма қы, қол жаз ба.

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Бас па сөз бет те рі нен Арыс тан баб ке се не сі ту ра лы де рек тер жи-

нап, ма қа ла жа зың дар. Қан дай де рек көз ден ал ған да рың ды 
көр се тіп, ав то ры на сіл те ме жа зың дар. Сы зық ша ның қыз ме тін 
анық таң дар.

2. Қа зақ стан сәу лет өне рі нің ін жу-мар жан да ры ту ра лы ойла рың-
ды жи нақ тап, «ПСМТ формуласымен» қо ры тын ды жа зың дар. 
Сы зық ша ның қыз ме тін анық таң дар.
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§5. Қа зақ тың та ны мал сәу лет ші ле рі

 1. «Ойна, ойла». Ара лас әріп тер мен жа зыл ған сөз дер ді ұя шық қа 
дұ рыс ор на лас тырып, сәу лет өне рі не қа тыс ты сөз дер ді та бың дар. 

ктуар те ро хи
те бә рейк
құлы сыр 
ти ма ғар
на па саб
ном ме нут
 леу сә шіт

2. «Қа зақ тың та ны мал сәу лет ші ле рі» аудиомә ті нін (11. mp3) тың дап, 
ком му ни ка тив тік жағ даят қа сай көп ші лік ал дын да тиіс ті сөй леу 
әде бін сақ тай оты рып, өз ойла рың ды «А, В, С» әді сі бой ын ша дұ рыс 
жет кі зің дер. 

А оқу шы сұ рақ қояды.
В оқу шы жауап бе ре ді.
С оқу шы айт қан жауап тар ды ба қы лай ды, то лық бол ма са, 

то лық ты ра ды.

3. Мә тін ді оқып, «Бес W жә не бір H» сұ рақ тар ға жауап бе рің дер. 
Қа зақ станның ең үлкен қалалары ту ра лы бі ле тін ақ па рат та  рың  ды 
ор та ға са лып, де рек кө зі не сіл те ме жа саң дар.

Who? Кім? Кто?
What? Не? Что?
When? Қа шан? Ког да?
Where? Қай да? Где?
Why? Не ге? За чем?
How? Қа лай? Как?

Бү гін де қа зақ са ха ра 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. Са ры ар қа тө рін де ХХІ ға-
сыр дың ең сұ лу ша һа ры жыл са нап емес, ай, тіп ті күн са нап 
өсіп ке ле ді. Ел ба сы Нұр сұл тан На зар баев тың идея сын жү зе ге АР
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асы ру ға Ки се Ку ро са ва, Нор ман  Фос тер бас та ған за ма науи 
сәу лет ші лер Ұлы Да ла ға ат ба сын бұ ру да. 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 көз ал ды мыз ға алып кел ді. 
Ақ мыр за Рүс тем бе ков, Са ғын дық Жан бо ла тов, Шо қан Ма-
тай бе ков бас та ған бір топ сәу лет ші лер сіз бен біз дің ойда жүр-
ген бар ар ма ны мыз ды, сан қат пар лы қиялы мыз да ғы бей не ні 
қы ру ар ең бек пен жү зе ге асыр ды. Осы жыл дар ішін де Азиада 
мен Уни вер сиада ға ар нал ған әлем дік дең гейде гі спорт ке шен-
де рі бой кө тер ді. «ЭКСПО-2017» қа ла шы ғы құ ры лыс тех но-
ло гиясы ның жа ңа стан дарт та ры мен са лын ды.

Елордамыз туралы айтқанда, бә рі міз дің жа ды мыз ға, ең 
ал ды мен, «Бәй терек» ора ла ры сөз сіз. Бас тап қы да елор да 
сим во лы на әлем нің он да ған 
сәу лет ші ле рі нен қос-қос тап 
көз дің жауын алар не ше түр лі 
нұс қа лар ке ліп түс кен. Бі рақ 
сәу лет ші Ақ мыр за Рүс тем бе-
ков тің та  мы ры те рең та ри хы-
мыз ды бо йы  на сі ңір ген «Бәй-
тере гі» озып шық ты. Мо ну- 
 мент аз ға на уа  қыт тың ішін   де 
Есіл  дің сол жа ға сы нан бой 
кө тер ді.

Еура зияның кін ді гін де, 
кең-  байт ақ жа зи ра лы да ла да 
Мәң  гі лік Ел ді ұран ет кен Ұлы 
да ла  ның ұлан да ры ме кен ете-
ді. Әл бет те, қа зақ тың ас қақ 
абы  рой ын бұ дан да асыл 
сөз    дер мен биік те те ала мыз. 
Алай да «Мәң гі лік Ел» сал-
та нат ар ка сы мұ ны сөз бен 
емес, сәуле ті мен жет кі зіп 
тұр. Сәу лет ші Са ғын дық 
Жан  бо  ла тов тың төл туын-
ды сы жа сам паз қа зақ елі нің 
бар ру хын, бол мыс-бі ті мін 
әр бір кір пі ші мен, құй ыл ған 
қо ла мү сі ні мен ай бар лап тұр. АР
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Па риж де гі осы тек тес ар ка ның құ ры лы сын 3 жыл бойы жүр-
гіз се, біз де не бә рі 3 айда салынды. 

С.Жан бо ла тов тың та ғы бір туын ды сы – та за қа зақы үл гі-
де гі «Әзі рет Сұл тан» ме ші ті. 11 гек тар дан аса ау мақ қа ор на-
лас қан ме шіт тің іш кі аума ғы – 17700 шар шы метр. Бір мез-
гіл де 10 мың мұ сыл ман на маз оқи ала ды.

Шо қан Ма тай бе ков – ел ге 
бел гі лі сәу лет ші лер дің бі рі. 
2005–2007 жыл дар ара лы ғын-
да астана ның бас сәу лет ші сі 
бол ған. Ми ни стр лік тер үйі нен 
бас тап, «Ша быт» шы ғар ма шы-
лық са рай ына дейін он шақ ты 
ғи ма рат тың ав то ры. Әсі ре се 
хай-тек сти лін де гі «Сол түс тік 
шұ ғы ла сы» тұр ғын үй ке ше ні 
оның өз са ла сы ның ше бе рі еке-
нін дә лел дейді. Ақ ша бұлт пен 
бас түйіс ті ріп, мың бұ рал ған 
3 зәу лім үй дің ең биігі 44 қа-
батты.

Қа зақ тың үз дік сәу лет ші-
ле рі нің көш ба сын Сұл тан Бай-
ма ғам бе тов бас та ған де сек, 
ар тық айт па ға ны мыз. Өзі нің 74 жыл дық ғұ мы рын оң түс тік 
астана ның көр кеюіне жұм са ған Сұл тан Қа би ұлы «Ақ сай», 
«Ор би та», «Айна бұ лақ» се кіл ді ық ша мау дан дар ды, Абы лай 
хан мен Жам был дың ес керт кіш те рін, Ал ма ты ның ор та лық 
ме ші тін са лу ға үлесін қосты. Сон дай-ақ Ала тау бөк те рін де гі 
әсем ша һар дың әуе қақ па сын тұр ғы зу ға аян бай тер төк ті.

(А.Бектің «Сәулет салтанат құрғанда» мақаласынан)

Ғы лы ми әде биет ті лі нің сөз бе де рі
Ғы	лы	ми	шы	ғар	ма	да	ғы	зат	тар	дың,	ұғым	дар	дың,	тү	сі	нік	тер	дің	атау-

ла	ры	не	ғұр	лым	объек	тив	ті	түр	де	жә	не	сол	зат,	ұғым,	тү	сі	нік	ту	ра	лы	
са	на	да	ғы	пай	ым	даулар	не	гі	зін	де	бе	рі	ле	ді.	Мы	са	лы,	әлеу	мет	тік-тұр-
мыс	тық	қа	рым-қа	ты	нас	та	ас пан да ғы ай, жа рық ай, жа ңа ту ған ай 
деп	айтамыз.	Ал	егер	де	ғы	лы	ми	стиль	де	анық	та	ма	бе	ре	тін	бол	сақ,	АР
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Ай – Жер дің се рі гі, пла не та ның се рі гі деп	айтамыз.	Осы	дан	бай-
қағанымыз,	біз	дің	Айға	 қа	тыс	ты	бер	ген	анық	та	ма	мыз	дың	екеуі	 екі	
түр	лі.	Екін	ші	сін	де	сол	ақи	қат	дү	ниеде	гі	нысан	ту	ра	лы	адам	ба	ла	сы	ның	
та	ны	мы	бе	рі	ліп	тұр.	Та	ғы	да	бір	мы	сал.	Мы	са	лы,	Жапырақ жайған 
жас қайың де	ген	де	гі	қай ың	–	ақи	қат	дү	ниеде	гі	бар	нәр	се.	Ал	ен	ді	сол	
қай	ың	ту	ра	лы	ғы	лы	ми	стиль	де	бы	лай	жа	зы	ла	ды:	Қай ың ағаш тұ-
қым дас та ры на, оның ішін де жал пақ жа пы рақ ты ағаш тар кла сы на 
жа та ды. Қа зақ стан да оның 15 тү рі бар.

Ғы	лы	ми	әде	биет	тің	тіл	дік	құ	рал	да	ры	мен	стиль	дік	амал	да	ры:
а)	 тұ	рақ	ты	үл	гі	де	гі	сөй	лем	дер,	сөз	тір	кес	те	рі,	кі	та	би	лек	си	ка,	ғы	лы	ми	

тер	мин	дер	дің	қол	да	ны	луы;
ә)	жан-жақ	ты	зерт	тел	ген	мә	се	ле	ні	тұ	жы	рым	дау;	
б)	ойды,	нә	ти	же	ні	баян	дауда	тә	жі	ри	бе,	са	рап	та	ма	қо	ры	тын	ды	ла	ры-

ның	бо	луы;	
в)	 ғы	лы	ми	дә	лел	дер	ге,	дәйек	тер	мен	нақ	ты	тү	сі	нік	тер	ге	не	гіз	де	луі.

 4. Мә тін нің стиль дік ерек ше лі гі не тал дау жа саң дар. Ғы лы ми стиль ге 
тән сөз бе де рін көр се тің дер.

«Қо бы лан ды» ме мо ри ал дық ке ше ні
Ақ тө бе об лы сының Қоб да ауда нындағы Жи рен қо па ауы-

лын да ұл ты мыз дың бас ба ты ры, тү гел түр кі әле мі тәу ет кен 
тұл ға – Қа ра қып шақ Қо бы лан ды ба тыр ға ар нап ме мо ри ал-
 дық ке шен тұр ғы зыл ған.

Тө бе сі нен қа ра ған да ке шен қал қан ның үс ті не қой ыл ған 
ба тыр дың ду лы ға сы на жә не жа нын да жат қан са дақ қа ұқ -
сай  ды. Ке се не нің биік ті гі – 18 метр, диа мет рі – 12 метр. Ке се-
не ге бас тайт ын соқ пақ жол дың екі жа ғын да «кү зет ші» бал-
бал тас тар сап тү зеп тұр. Қо бы лан ды ба тыр ту ра лы әр ке зең де 
жыр ла ған жы раулар дың са ны 12 екен. Осы соқ пақ жол дың 
екі ше тін де гі ба ға на лар да сол ақын-жы раулар жа зып қал-
дыр ған эпос-жырлар дың түп нұс қалары қойы лған.

Ке се не нің есі гі мен оның үс тін де гі те ре зе ге қою көк сыр-
мен Құ ран аят та ры жа зыл ған. Күм без дің дәл ор та сын да 
ба  тыр дың сүйегі жат қан жер ге мәр мәр қы зыл тас тан бел гі 
қойы лып ты. Бейіт тің екі қа быр ға сы на қал қан мен бал та ның 
су ре ті са лын ған. Бір ше ті не шы рақ ор на тыл ған. Шы рақ ты 
се гіз ба рыс қор шап тұр. Мұн да ке ліп зия рат ету ші лер дің 
кө зі не бір ден тү се тін дү ние – бір-бі рі не бай лан  ған үш най за. АР
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Ор та сын да – ба тыр дың қол ға ұс тайт ын қал қа ны. Ұшы кү міс, 
ұзын ды ғы 4 метр бұл най за лар үш жүз дің бір лі гін біл ді ре ді. 
Най за мен қал қан ды Қо бы лан ды ба тыр дың Қы зыл ор да да 
тұ ра тын ұр пақ та ры әкеп сый ға бер ген екен.

Ке се не нің сыр тын да Қо бы лан ды ба тыр мен Құрт қа ның 
жә не Тай бу рыл дың мыс тан жа сал ған мү сін дері қойы лған.

Ке шен нің екін ші бө лі гі ба тыр дың са да ғы бей не лі Даңқ 
за лы нан жә не әкім ші лік-ша ру ашы лық бөл ме ле рі нен тұ ра-
ды. Ке шен де Қо бы лан ды ба тыр дың қай рақ та сы, сүйегі қайта 
жер лен ген де ор на тыл ған тас бел гі лер ор на лас қан.

«Қо бы лан ды ба тыр» ке ше ні нің»  ав то ры – бел гі лі сәу-
лет ші Бек Иб раев. Му зей қо рын да бар лы ғы 257 экс по нат бар.

 (Б.Жам ба баев)

 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	ІІІ	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	ІІІ	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.)
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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	 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.

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;

Уа 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. 

5. Бе ріл ген тер мин дер дің ма ғы на сын анық тап, сөй лем құ раң дар.

Те нор, соп ра но, ғи ма рат, ка пел ла, ар ка, ко лон на, бал бал 
тас, бә діз ші, күм без, ар хи тек тор, мо ну мент.

Тер мин дер Анық та ма  Сөй лем 

6. «Борт жур на лын» тол ты рың дар.

Бе ріл ген та қы рып бой ын ша ма ған 
не бел гі лі? Мен не бі ле мін?

Мә тін нен қан дай жа ңа лық  
ту ра лы біл дім?

7. Оқылым мәтінінен бастауыш пен баяндауыш арасына қойылған 
сызықшаларды тауып, сол сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Себебін 
түсіндіріңдер.

8. Бас тау ыш пен ба ян дау ыш тың ара сы на қой ыла тын сы зық шаны 
пайдаланып, «Сәу лет өне рі нің құн ды лы ғы не де?» та қы ры бы на 
дискуссивті эс се жа зыңдар. Сөз саны –150–170.АР
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§6. За ма науи сәу лет туын ды ла ры 

 1. Егер шах мат аты ның жү ру тәр ті бі бой ын ша оқы саң дар, та ны мал 
сәу лет ны сан да ры ның атау ла рын оқи ала сың дар. Бұл туын ды лар 
ту ра лы не бі ле сің дер?

Су лы-жа сыл   Хан Ақор да
ре зи ден циясы  «Қа зақ стан» аре на 

ша тыр буль вар мо ну мен ті
Тәуел сіз дік Ал ма ты қо нақүйі

2. Мә тін дерде гі не гіз гі ақ па рат ты анық таң дар. Көп ші лік ке ар нал ған 
ма қа ла ның құ ры лы мы мен рә сім де луін бі ліп, жанр лық ерек ше лік-
те рін тал даң дар.

Ел абы рой ын асыр ған «Ал ма ты аре на»
«Ал ма ты аре на ның» өз ге ны сан дар дан бас ты ерек ше-

лі гі – әдет те гі ан гар лық тип те гі спорт ны сан да ры на мүл дем 
ұқ са майт ын ды ғын да және түн гі қа ла  ға ай рық  ша әсемдік 
беруінде. Са рай дың сәу лет тік түп кі идеясы, атап айт қан да, 
ке ре ге, мұз да ғы өр нек тер сияқ ты көр кем дік бей не лер  әй нек 
пен бе тон арқылы синх рон дық үйле сім тап қан. Оның мә ні не 
тоқ та лар бол сақ, ке ре ге – киіз үй конструк ция  сы  ның бір 
бө лі гі. Көш пен ді лер дің тү сі ні гін ше, бұл – төрт кіл дү ниенің 
ша ғын кө рі ні сі. Ал мұз – қа тып қал ған су дың ди на ми ка сы. 
Бұл рух бе рік ті гі мен ниет тер дің мыз ғы мас ты ғын біл дір се 
ке рек-ті. Мұз да ғы өр нек тер ге зер са ла қа райт ын бол сақ, 
спорт шы лар дың конь ки ле рі нен қал  ған із дер ді бай қай сыз. АР
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Көр кем дік бей не лер осы лай ша тұ тас мә де ни-эс те ти ка лық 
ком по зи цияға ұла сып, мұз аре на сы ның әде мі сәуле тін құ рап 
тұр. Кез кел ген жан ды таң-та ма ша қал ды ра тын бұл аре на 
үш блок тан тұ ра ды: «А» бло гы – 12 000 кө  рер менге ар нал ған 
әм бе бап спорттық-кө рі ніс тік мұз аре на сы; «Б» бло гы – де не 
шы нық ты ру- сау ық ты ру ке ше ні ор на лас қан жат ты ғу мұз 
айды ны; «В» бло гы – жү зу бас сейні.

«Ал ма ты Аре на» мұз са райы – функ циясы мен тех ни-
ка лық жаб дық та луы бой ын ша әлем де гі ең алдыңғы қа тар лы 
ғи ма рат тар дың бі рі. Бұл – ал ма ты лық тар үшін ға на емес, 
бар ша қа зақ жұр ты үшін зор мақ та ныш.

(«Қа зақ үні» га зе ті нен)

 Тәуел сіз дік мо ну мен ті
Ал ма ты қа ла сы ның Рес пуб ли ка ала ңын да ғы Тәуел сіз дік 

мо ну мен ті мем ле кет тік сим вол да ры мыз дың бі рі не айна лып 
отыр. Бұл – ме нің же  тек ші лі гім мен жұ мыс іс те ген мү сін ші-
лер – А.Жұ ма баев, Н.Дал бай, Қ.Сұ ран шиев, сәу лет ші Қ.Жа-
рыл ға пов тардың маң дай тері нің же мі сі. Ас қақ та әсем мо ну-
мент  тің өмір ге ке луіне үлес қос қан өз ге де аза  мат тардың – 
мү сін ші лер А.Баяр лин, М.Ман су ров, 
сәу лет ші К.Мон та хаев тар дың да ең бе гі 
құр мет ке лай ық.

Тәуел сіз дік мо ну мен тін тұр ғы зу 
не ме се жо ба лау оңай ша руа емес еді. 
Онда хал қы мыз дың өзін дік ерек ше лік-
те рі мен құн ды лық та ры кө  рі   ніс та буы 
тиіс бо ла тын.

Ал ға шын да жа ңа ғана қол жет кіз-
 ген Тәуел сіз ді гі міз іс пет тес кіш кен тай 
ба ла ның бей не сін кел тір мек бол дым. 
Бі рақ осы нау кең-байт ақ же рі міз ді 
қор ғап, қан төк кен ба тыр ата-ба ба ла ры-
мыз ды әс пет те гі міз кел ген дік тен, мо ну-
мент биігі не ба тыр дың бей не сін ор нат-
қан ды жөн көр дік. Биік те ба тыр бей не сі 
са дақ тар тып тұр ған жоқ. Са да ғы мен 
қо рам са ғы сол жа ғын да. Бі рақ қа жет 
жағ дайда ол қо рам са ғы на қол са ла ды. 
Адам зат ба ла сы қа шан да зең гір көк ке АР
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шы ғу ды ар ман да ған ғой. Кей бі реулер ма ған: «Қа зақ ты тым 
биік ке кө те ріп жі бе ріп сің», – дей ді. Мен: «Қа зақ на ғыз алар 
ор нын ен ді тауып отыр. Ол биік те бо луы ке рек», – дей мін.

Біз ақыл да са оты рып, алаң да тек бір ға на дің гек ті ор на та 
са лу ды қа ла ма дық. Қа зақ тың екі жа рым мың жыл дық 
та ри хын қам ти тын үл кен ке шен жа сауды жөн деп тап тық. 
Он да бей не лен ген бе дер лі мү сін дер қа зақ та ри хын да ғы елеу лі 
ке зең дер ді ар қау ете оты рып, сол за ман да ғы айтулы оқи ға лар 
мен та ри хи тұл ға лар ды бей не лей ді.  Мас са гет тер пат шайымы 
То ми рис тің пәуес ке де оты рып, Кир пат ша ны ті зе бүк тір ге ні 
бі рін ші кө рі ніс бол са, одан кейін гі кө рі ніс әл-Фа ра би за ма-
нымен бай ла ныс ты рыл ған. Үшін ші кө рі ніс те XV ға сыр да ғы 
Қа зақ хан ды ғы ның құ ры луы, хал қы мыздың та ри хын да ғы 
аса ауыр ке зең – «Елім-ай» жы ры ту ған кез бей не лен ген. 
Ке ле сі кө рі ніс те  Абы лай хан би лі гі тұ сы су рет тел ген. Осы 
ке ше нде Бауыр жан Мо мы шұлы, ге не рал Пан фи лов, ба тыр 
қы зы мыз Әлия ның бей не ле рі де кө рі ніс тап қан. XX ға сыр 
ба сын да ғы ағар ту шы ла ры мыз бен 1986 жыл ғы Жел тоқ сан 
оқи ға сы, тұң ғыш Пре зи ден ті міз дің ант бе ру сә ті де қа лыс 
қал ма ған.

Сон дай-ақ мо ну мент ма ңын да төрт мү сі н ор на тыл ған. 
Тай ға мін ген екі ба ла – біз дің бо ла ша ғы мыз. Ал бәй біше нің 
қо лын да ғы ке се де кө не тү рік ті лін де «Ма лым – жа ным ның 
са да ға сы, жа ным – арым ның са да ға сы» деп жа зыл ған. Шә -
кір тім Нұр лан Дал бай сом да ған абыз ақ са қал – ой дың ада мы. 
Жү зі нен үл кен па ра сат ты лық тың ле бі есе ді. Әке, ана, ба ла – 
от ба сы. Әр бір мем ле кет қа быр ға сын от ба сы құ рай ды емес пе? 

(Шо т-Аман Уәли ханның «Алматы ескерткіштері 
 қала ажарын құлпыртуда» мақаласынан)

3. Ғы лы ми-көп ші лік стиль ге сай тіл дік құ рал дар ды орын ды қол-
да нып, Ал ма ты қа ла сын да ғы биік ғи ма рат тар туралы ма қа ла 
жа зың  дар. Төмендегі ақпараттарды негізге алыңдар.

«Қа зақ стан» қо нақ үйі 25 қа бат тан тұрады, ғи ма  рат тың 
биік ті гі – 107 метр. 

«Есен тай Та уэрс» – Ал ма тыдағы ең биік ғи ма ра т, 36 қа -
бат  тан тұ ра тын бизнес ор та лы ғы ның биік ті гі – 168 метр. 

«Ал маты Тауэрс» – кө пат қа рым дық биз нес ке ше ні, 
25 қа баттан тұ ра тын екі мұ на ра ның биік ті гі – 100 метр.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:	Үш-ақ нәрсе – адамның қасиеті: ыстық қай-
рат, нұрлы ақыл, жылы жүрек (Абай).

2. Са	ла	лас	құр	ма	лас	та	ғы	бі	рі	не-бі	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:
1) 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:	Каспий теңізіне 
130-ға жуық өзен, атап айтсақ: Еділ, Жайық, Терек, Сулак т.б. 
құяды.

4. 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).

5. Өз өңір ле рің де гі за ма науи ғи ма рат тар ту ра лы мәлімет жинақ тап, 
пре зен та ция жа саң  дар.АР
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§7. Ел ас та насы – сәу лет өне рі нің жа ңа  
 ты ны сы 

1. Су рет тер де гі ғи ма рат тар ды бі ле сің дер ме? «Елорда да ғы әр ғи ма-
 рат – сәу лет өне рі нің қай талан бас ту ын ды сы» де ген пі кір мен 
ке лі  се сің дер ме? Көп ші лік ал дын да сөй леу әде бін сақ тай оты рып, 
ой ла  рың ды дұ рыс жет кі зің дер.

2. Топ тар ға бө лі ніп, мә тін дер ді оқың дар. Құ ры лы мы мен рә сім де-
луі не, жанр лық ерек ше лік те рі не тал дау жа саң дар.

Ға жай ып ғи ма рат тар ғұ мы ры

Ақор да
Ақор да – Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің ре зи-

ден ция сы. Еге мен елі міз дің жа ңа ас та на сы ның ор та лы ғын   да 
бі ре гей сәу лет тік ан са мб ль құ рып тұр ған Ақор да Ұлы да  ла-
 ның дәс түр са бақ тас ты ғы идея сын, әлем дік өр ке ни ет биігі не 
ұм тыл ған қу ат ты Қа зақ стан ның жа сам паз ды ғын ай шық тап 
көр се те ді. Резиденцияның жал пы ау да ны – 36 720 шар шы 
метр. Ғи ма рат құ ры лыс та ғы ең соң ғы за ма науи әдіс тер 
мен озық ин же нер лік құ рыл ғы лар ды қол да ну ар қы лы АР
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мо но лит тік бе тон нан тұр ғы зыл ды. Үш кір тө бе сі мен қо са 
ал ған да ғы ғи ма рат би ік ті гі – 86 метр. Ғи ма рат же рүс тін де гі 
бес қа бат ты жә не же рас тын да ғы екі қа бат ты үй ден тұ ра ды. 
Бі рін ші қа бат тың би ік ті гі 12 метр ге тең. Ақор да ның іш кі 
сәу ле ті мен бе зен ді рі луі Қа зақ стан ның за ма науи мем ле кет тік 
сти лін көр се те ді. Бұл стиль мем ле кет тік сим во ли ка да, би лік 
бел гі ле рін де, рес ми уни фор ма пі ші мін де, ұлт тық ва лю та да 
сақ тал ған. Қа зір гі уа қыт та Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи-
ден ті нің «Ақор да» ре зи ден ция сы біз дің елі міз дің ең ма ңыз ды 
жә не та ны мал сим вол да ры ның мәр те бе сін ие лен ген.

 «Қа зақ елі» ме мо ри ал ды ке ше ні
«Қа зақ елі» ме мо ри ал ды ке ше ні – кең бай тақ Қа зақ же-

рі мен оның хал қы ның бір лі гін ай шық тайт ын ға жап ту ын ды. 
Бұл ны сан 2009 жы лы ашыл ды. Ту ын ды ав тор ла ры – Сәр сен-
бек Жү ні сов жә не Жаң быр шы Нұр ке нов. Би ік ті гі 91 метр ге 
же те тін мо ну мент Қа зақ елі нің 1991 жы лы еге мен дік ал ға-
нын бей не лей ді. Ал оның ба сын да ғы ал тын түс тес бояу мен 
әр лен ген алып құс – Са мұ рық – Қа зақ стан ның ты ныш ты ғын 
«кү зе тіп» тұр. Мо ну ме нт тің тү сі – ақ. Ол – қа зақ стан дық тар-
дың дос тық қа адал ды ғын, бау ыр мал ды ғы мен ақ ни етін паш 
ет се ке рек. 
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Мо ну мен ті нің сырт қы бө лі гін де 28 ко лон на дан тұ ра тын, 
жал пы ұзын ды ғы 120 метр лік до ға пі шін дес ақ ко лон на да 
ор на тыл ған. Сте ла ның өзі осы ко лон на да ның қақ ор та сын да, 
қы зыл гра нит тен жа сал ған төрт қыр лы тұ ғыр ға қой ыл ған. 
Ең шы ңын да Са мұ рық, төрт жа ғын да «Ал ғаш қы Пре зи дент 
пен қа зақ хал қы», «Қа һар ман», «Бо ла шақ» жә не «Жа сам-
паз дық» деп атала тын қо ла ба рель еф тер қа шал ған.

 «Ша быт» шы ғар ма шы лық са райы
«Ша быт» шы ғар ма шы лық са райы Есіл өзе ні нің оң жа ға-

ла уын да, ас та на ның жа ңа әкім ші лік ор та лы ғын да, Кон-
гресс-Холл ғи ма ра ты ның жа нын да ор на лас қан. Cарай спорт 
зал да ры нан, 300 жә не 500 орын ға ар нал ған әм бе бап кон церт 
зал да ры нан, көр ме ке шен де рі нен, кі тап ха на дан, саз гер лер 
мен су рет ші лер дің шы ғар ма шы лық үй-жайы нан, хо ре о гра-
 фия алаң да ры нан, ба ла лар шы ғар ма шы лы ғы сы нып та  ры  нан, 
бас па сөз зал да ры нан, дәм ха на лар мен әкім ші лік жай лар дан 
тұ ра ды. Мұн да ба ла лар дың му зы ка, ки не ма тог ра фия, сах на 
өне рі сы нып та ры, «Но мад» арт-ор та лы ғы, жур на лис тер дің, 
сәу лет ші лер дің, ди зай нер лер дің шы ғар ма шы лық одақ та ры 
да бар. «Ша быт» шы ғар ма шы лық ор та лы ғы – тә уел сіз ел дің 
бар лық тала нт ты да шы ғар ма шыл адам да ры ның ба сын 
қо са тын ең ірі, бі ре гей ке шен. Са рай дың жал пы ау ма ғы – 
30 мың шар шы метр. Ғи ма рат елорда да ғы Қа зақ ұлт тық өнер 
уни вер си те ті нің қа ра ма ғы на бе ріл ген.

«Хан Ша тыр» сау да жә не ой ын- сау ық ор та лы ғы
«Хан Ша тыр» сау да жә не ой ын- сау ық ор та лы ғы – әлем-

де гі ең үл кен ша тыр лы ғи ма рат тар дың бі рі. Елор да да ғы 
ке ре мет ор та лық 2010 жы лы ел ас та насы ның ту ған кү ні 
қар са ңын да, яғ ни 6 шіл де кү ні ашыл ды. «Хан Ша тыр» 
ой ын- сау ық ор та лы ғы ның жал пы ау ма ғы 127 мың шар шы 
метр ді құ рай ды. Тұ ғыр лы мо но лит тік сом құй ма лар дан тұр-
ғы зыл ған ке шен нің би ік ті гі – 200 метр. Оның не гіз гі қаң-
қа сы фтор по ли мер мен қап тал ған ұсақ тор лы алып ша тыр дан 
тұ ра ды. Лорд Нор ман Фос тер дің қия лы нан шық қан сәу лет 
ға жай ыбы – «Хан Ша тыр» сау да жә не ой ын- сау ық ор та лы-
ғы ның ғи ма ра ты – Ор та лық Азия да ғы ба ла ма сыз әрі ең ірі 
ар хи тек ту ра лық жо ба.

(Д.Тілеубек, А.Жұмаш)АР
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3. Мә тін дер де гі үтір мен тыр нақ ша ның қой ылу се бе бін тү сін ді рің дер.

4. Па риж де – Эй фель, Нұр-Сұлтан да – «Бәй те рек». Екі мұ на ра ны 
са лыс ты рың дар. Ғы лы ми-көп ші лік стиль дің жанр лық жә не 
стиль дік ерек ше лік те рі не сай тіл дік құ рал дар ды орын ды қол-
да нып, ма қа ла жа зың дар. Сөз са ны – 100–120.

5. Қа жет ті кли ше лер мен лек си ка лық құ ры лым дар ды қол да нып, 
«Нұр-Сұлтан да ғы әр ғи ма рат – сәу лет өне рі нің қай талан бас ту ын-
ды сы» та қы ры бын да ар гу мен т ті эс се жа зың дар. Сөз са ны – 100–120.

6. «Топ тық жұ мыс». Үш топ қа бө лі ніп, тап сыр ма ны орын даң дар.
1-топ. Сәу лет ші лер ерек ше сәу лет үл гі сі нің сыз ба сын ұсы на ды.
2-топ. Та рих шы лар та ри хи ес ке рт кіш тер ту ра лы мә лі мет кел ті ре ді.
3-топ. Сая хат шы лар ерек ше ме кен ге жар на ма әзір лей ді.

7. 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, «Ға жай ып ғи ма рат тар ғұ мы ры» та қы ры бын да презента-
ция жасаң дар. 

2. Қа жет ті кли ше лер мен лек си ка лық құ ры лым дар ды қол да нып, 
«Сәу лет өне рі» бө лі мі 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-қар-
сы, 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 АР
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ІV ТОҚ САН БОЙ ЫНША ҚАЙ ТАЛАУ

1. Жұп та сып, мә тін ді бір-бі рі ңе оқып бе рің дер. Мә тін де гі мақ сат ты 
ауди то рия ға ар нал ған тер мин дер мен ұғым дар ды, тіл дік ора лым-
дар ды тал даң дар. Мә тін маз мұ ны бой ын ша «Не? Қай да? Қа шан?» 
ой ынын ұй ым дас ты рың дар.

Сәу лет өне рі жә не оның зерт те луі
Даль «ар хи тек тор» тер ми ні не «ға лым-құ ры лыс шы», 

«су рет ші-құ ры лыс шы» де ген анық та ма бе ре ді. Сәу лет өне-
рі нің мақ са ты – адам өмі рі мен қыз ме тін ма те ри ал дық құ ры-
лым-құ ры лыс ар қы лы ұй ым дас ты ру.

Өзі нің ат қа ра тын қыз ме ті не қа рай ар хи тек ту ра не гі зі үш 
түр ге бө лі не ді: кө лем дік ғи ма рат тар құ ры лы сы ның ар хи-
тек ту ра сы (тұр ғын үй, театр, мек теп, дү кен); қа ла ны кө рік-
тен ді ру не ме се жа сыл-же лек ар хи тек ту ра сы (сая бақ, фон-
тан дар); қа ла құ ры лы сы ның ар хи тек ту ра сы, яғ ни қа ла са лу 
өне рі (жа ңа қа ла лар са лу, ес кі ау дан дар ды жа ңар ту).

Ға сыр дан ға сыр ға мұ ра бо лып кел ген сәу лет өне рі нің 
ту ын ды ла ры сәу лет тік ес ке рт кіш тер қа та ры на жа та ды. 
Он дай ес ке рт кіш тер өз дәу ірі нің құ ры лыс са лу тә сі лі не сай 
бі тім-пі ші ні бар бел гі лі үл гі мен са лы на ды.

Дү ниежү зі ха лық та ры ның ар хи тек ту ра сын да ғы мұн дай 
ерек ше лік оның қо ғам дық да му са ты сы на, тұр мыс-сал ты 
мен мә де ни өр кен деуі не, ұлт тық дәс тү рі не, та би ға ты мен ауа 
рай ына, сон дай-ақ жер гі лік ті құ ры лыс ма те ри алы на бай ла-
ныс ты бо ла ды. 

Құ ры лыс – жер ша рын да ғы ең ежел гі өнер дің бі рі. Адам 
өзі нің бі рін ші үй ін ежел гі тас дәу ірі нің па леолит ке зе ңі нің 
ба сын да тұр ғыз ған. Ал ға шын да тү не ме лік ке қа лың шөп-
те сін ді не ме се қал қа лау жер ді таң да ған, со дан кей ін күр ке, 
ла шық са ла бас та ды. Қа зір дің өзін де өте ежел гі құ ры лым дар, 
бас па на-жай лар кей бір жер лер де сақ тал ған.

Ал ғаш қы өр ке ни ет пай да бол ған ға дей ін адам дар осын дай 
құ ры лыс тар да тұ рып кел ген. Кей ін нен қа ла лар са лы нып, 
әр түр лі құ ры лыс жүр гі зіл се де, сол күр ке лер мен ла шық тар 
әлі де өз қыз ме тін жал ғас ты рып ке ле жа тыр.

(«Сәу лет тік ма те ри ал та ну» жи на ғы нан)АР
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2. Көп ші лік ке ар нал ған ма қа ла ны оқып, құ ры лы мы мен рә сім де луін 
бі ліп, жанр лық ерек ше лік те рін тал даң дар.

Ала ша хан ке се не сі
Ала ша хан ке се не сі – XIV–XV ға сыр лар ара сын да ғы сәу-

лет өне рі нің бас ты ес ке рт кі ші. Күм без Ұлы тау ау да нын да ғы 
Қа ра ке ңгір өзе ні нің жа ға сын да са лын ған. Бұл ке се не нің өзін-
дік бір ерек ше лі гі – да ла лық сәу лет өне рі нің үл гі сін де жа са-
луы. Оның ір ге сі тек ше ле ніп қа ла нып, тө бе сі күм без дел ген. 
Кі ре бе рі сі ки із үй дің қос қа нат ты сы қыр ла уық есі гі тә різ ді. 
Күм без дің екі жақ тауы мен маң дайы өр нек ті кір піш тер мен 
қос сы зық ша етіп қа тар өріл ген. Қа быр ға ла ры сырт қы жа ғы-
нан ке ре ге көз ді кі лем тә різ ді өр нек те ліп қа лан ған. Ке се не-
нің құ ры лыс жүйе сін де гі өр нек үл гі ле рі Ор та Азия ның сәу-
лет өне рін де кез дес пей ді. Бұл ғи ма рат тың өзі не тән жә не бір 
ерек ше лі гі – үс тің гі қа ба тын да күм без ді ай нал ды ра жа сал ған 
га ле рея сы бар. Оған ке се не нің іші нен кө те рі ле тін бас қыш ар-
қы лы шы ға ды. Ала ша хан күм бе зі нің қа быр ғаларының сыр-
тын әсем деу де қа зақ тың дәс түр лі ою-өр не гі кең қол да ныл ған.

 (Г.Т.Тұр сы но ва, Ұ.Р. Шү лен ба ева,  
Г.Д.Рыс кел диева, А.С.Ите ми ро ва)

3. Мә тін ді оқып, та қы рып қой ың дар. Ма қа ла ның құ ры лы мы мен 
рә сім де луі не, жанр лық ерек ше лік те рін тал дау жа саң дар.

Тоқ тар Ера лиев – елі міз дің сәу лет ші ле рі нің көш ба сын да 
тұр ған тұ ғыр лы тұл ға. Ол сәу лет өне рі не 70-жыл да ры кел ді. 
Елі міз дің көп жыл ғы ас та на сы әрі соң ғы кез де рі ме га по ли сі 
атан ған Ал ма ты ның кес кін-кел бе ті нің жа са руы на сі ңір ген 
ең бе гі өл шеу сіз. Оның жо ба ла ры ба тыл ды ғы мен, жа ңа шыл-
ды ғы мен ға на емес, өмір шең ді гі мен, алыс ты бол жа ғыш ты ғы-
мен жә не ха лық тың талап, мүд де сі нен шы ға тын кө ре ген ді гі-
мен ерек ше ба ға ла нып ке ле ді. Мы са лы, ол бір ға на жо ба ның 
он да ған нұс қа сын тез ара да сы зып бе ре ала ды. Та ғы бір ға жа-
бы – ол өз ісін де бұ рын ғы ба ба лар дәс тү рін ес ке ріп, сәу лет ті 
құ ры лыс тар ға ұлт тық рең, кө рік, маз мұн бе ру ді ұна та ды.

Елор да да Тоқ тар Ера лиев жа са ған ірі кон курс тық 
же ңім паз жо ба лар дың қа та ры на «Нұр сая», «Триум фалды» 
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тұр ғын үй ке шен де рін, «Ә зі рет Сұл тан» ме ші тін, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Тұң ғыш Пре зи ден ті Қо ры мен кі тап ха на сын, 
қа зақ жә не орыс дра ма театр ла ры мен «ЭКСПО-2017» көр ме 
ке шен де рі нің эс киз-идеяла рын ата сақ бо ла ды.

Сәу лет ші Т.Ера лиев – талай би ік ті өз ең бе гі мен ба ғын-
дыр ған, із ба сар лар тәр бие леп, бау лып шы ғар ған, ел-жұр-
ты ның шы найы ал ғы сы мен құр ме ті не бө лен ген аза мат.

 (И.Бек ма ха нұлы)

4. Мә тін ді оқың дар. Шот-Аман Уәли хан ту ра лы бұ рын нан бі ле тін 
мә лі мет те рің ді ор та ға са лып, де рек кө зі не сіл те ме жа саң дар.

Шот-Аман Ыды ры сұ лы – қа зақ тың әй гі лі сәу лет ші сі. 
Ол – бір не ше ірі ғи ма рат тың, 20 мо ну мент пен ес ке рт кіш тің 
(бас қа лар мен бір ге) ав то ры. Со лар дың ішін де Ал ма ты да ғы 
«Ди на мо» ста ди оны (1958), «Уни вер сам» дүкені (1979), 
«Каз гип ро зем» үй інің (1983) ғи ма рат та ры бар. Со ны мен 
қа тар Шо қан Уәли ха нов тың ес ке рт кі ші нің (1969) (ол үшін 
1970 жы лы Қа зақ КСР-нің Мем ле кет тік сый лы ғы бе ріл ді) 
жә не бұ рын ғы Се мей об лы сы ның Қа рау ыл ау ылын да ғы Абай 
ес ке рт кі ші нің, Әлі би Жан гел дин нің, То қаш Бо кин нің, Ға ни 
Мұ рат ба ев тың т.б. ес ке рт кіш те рі нің ав то ры. Ол Қа зақ стан 
сәу лет өне рі мә се ле ле рі не ар нал ған көп те ген ең бек жаз ды.

Шот-Аман Уәли хан – дра ма тург, КСРО Жа зу шы лар ода-
ғы ның мү ше сі. Оның «Шо қан», «Ағ нұр», «Тағ дыр» ат ты 
пьеса ла ры рес пуб ли ка театр ла ры ның сах на ла рын да қой ыл ды.

 (Г.Т.Тұр сы но ва, Ұ.Р.Шү лен ба ева,  
Г.Д.Рыс кел диева, А.С.Ите ми ро ва)

5. Мә тін ді оқың дар. Қор қыт ту ра лы бұ рын нан бі ле тін мә лі мет те рің ді 
ор та ға са лып, де рек кө зі не сіл те ме жа саң дар.

Түр кі дү ние сі нің ке мең гер ой шы лы
Қор қыт – Ал тай мен Кас пий ара лы ғын да ғы шек сіз да ла ны 

ме кен де ген ха лық тар ды бай ла ныс ты ру шы жал пы түр кі лік 
аңыз дар дың кей іп ке рі.

Ер те за ман ның бі лім паз-ғұ ла ма ла ры ның жа зуы на қа ра-
ған да, түр кі тіл дес ха лық тар ға ор тақ ой шыл, ше шен, күй ші 
бол ған Қор қыт Сыр жа ға ла уын да ғы Жан кент қа ла сын да  
VІІ–ІХ ға сыр лар да дү ние ге ке ліп, өмір сүр ген.АР
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Қор қыт жер лен ген Сыр да рия жа ға ла уы на ша ма мен 
Х− ХІ ғғ. ке се не тұр ғы зыл ған, бі рақ осы ға жай ып ес кер кіш ті 
Сыр да рия ның суы шай ып, бұ зы лу ға әкеп соқ тыр ды.

1980 жы лы Қор қыт тың күм без ді ма за ры жа ны нан сәу лет   ші 
Б.Иб раев, фи зик-акус тик С.Иса таев тар дың жо ба сы бой ын ша 
төрт алып қо быз ды бі рік ті ру ар қы лы ерек ше сәу лет кер лік 
үй ле сім де құй ыл ған ес ке рт кіш ке се не ор на тыл ды. Ке се не ден 
жел ді кү ні қо быз дың са ры нын дай үн шы ғып тұ ра ды.

1997 жы лы ме мо ри ал дық ес ке рт кіш ке жүр гі зіл ген рес-
тав ра ция лық жұ мыс тар нә ти же сін де ам фи театр, қо на қүй 
си яқ ты та ғы да бас қа нысандардан тұ ра тын тұ тас ар хи тек ту-
ра лық ан са мб ль жа сал ды.

2000 жы лы ме мо ри ал дық ес ке рт кіш жа ны нан музей 
ашыл ды. Музей қо рын да 700-ге жу ық экс по нат сақ та лу да.

 (Г.Т.Тұр сы но ва, Ұ.Р.Шү лен ба ева,  
Г.Д.Рыс кел диева, А.С.Ите ми ро ва)

6. Тың да лым жә не оқы лым мә тін де рін де гі үтір, жақ ша, қос нүк те, 
нүк те лі үтір, сы зық ша ның қой ылу се бе бін тү сін ді рің дер.

7. Оқы лым ма те ри ал да ры бой ын ша түр тіп жа зу дың (конс пек ті леу дің) 
әр түр лі жол да ры ар қы лы не гіз гі ақ па рат ты ірік теп жа зың дар.

8. Сәу лет-құ ры лыс ма ман ды ғы на қа тыс ты 10–15 тер мин сөз ді тү сін-
дір ме сөз діктің көмегімен жа зып, ма ғы на сын тү сін ді рің дер.

9. Ғы лы ми-көп ші лік стиль дің жанр лық жә не стиль дік ерек ше лік-
те рі не сай тіл дік құ рал дар ды орын ды қол да нып, «Сәу лет өне рі нің 
бү гі ні жә не бо ла ша ғы» та қы ры бын да ма қа ла жа зың дар. 

10. Тө мен де гі та қы рып тың бі рі не сұх бат құ рың дар. Ком му ни ка тив тік 
жағ даят қа сай көп ші лік ал дын да сөй леу әде бін сақ тай оты рып, 
ой ла рың ды «ПСМТ формуласымен» дұ рыс жет кі зің дер. 

По зи ция Осы мә се ле ге көз қа рас та рың қан дай?
Се беп Не ге бұ лай ой лай сың дар?
Мы сал Мы сал кел ті рің дер.
 Тал қы лау Өз ар гу мент те рің ді жал пы лаң дар, қо ры тын ды лаң дар.

1. Бү гін гі сәу лет тік құ ры лыс тың да му қар қы ны.
2. Ме нің өс кен же рім де гі мұ ра жай, ке се не, ме шіт тер.АР
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11. Сөй лем дер де гі көп нүк те нің қой ылу се бе бін тү сін ді рің дер.

Қай ырып бер ген зе рен ді де ал май, ұр шық ұс та ған қо лы 
ті зе сі не тү сіп, оты рып қал ды... (Ә.Н.). Тек бір-ақ рет Шо ра-
ға де ген се ні мі не шек кел тір ді, бі рақ оған кө бі не се Та на бай өзі 
кі нә лі еді... (Ш.А.). Құлы ным, Қай ыр лым... қай да жо ға лып 
кет тің?.. – деп, әл сіз ға на шық қан дау ыс ес ті ле ді (Ғ.М.). Гүл-
са ры сон да та ныс соқ пақ жол ға тү сіп, со нау өзен сыр тын да ғы 
жай лау ға тар тып ба ра жа та ды... (Ш.А.). Бағ зы бір за ман дар да 
жа ра лы ба тыр лар ды жау қо лы на тү сір мей, қау іп-қа тер ден осы-
лай ша қау ма лап алып шық қан бо лар-ау... (Ш.А.). Күн райы қы-
сып кет пе се, бір де ңе етіп лаж дап шы ғар мыз, қай те міз... (Ш.А.). 
Ойша са най бас та ды. «Шет ті лін бі ле ді, ма ши на жүр гі зе бі ле ді... 
бі ле ді... Би?.. Әри не, би ді өте жақ сы би леу ге ти іс» (С.Ш.). Аян-
ға ны бол ған жоқ, қо лы нан кел ге нін жа са ды бә рі де... (С.Ш.).

12. Леп бел гі сі нің қой ылу мә нін тү сін ді рің дер.

Қа зақ тың дом бы ра сы мен қыр ғыз дың қо бы зы нан күм-
бір леп шы ға тын күй дәл осы лек-лек тас қын ша быс емес пе 
екен! (Ш.А.). Шал қаң нан жа тып алып, көк ас пан ның тұң-
ғи ық те ңі зін бар лап жат қан қан дай ра қат! (Ш.А.). Күл ген де 
де, рен жі ген де де ара сы қо сы лып ке те тін қа лың қа ра қа сы 
қан дай әде мі! (С.Ш.). Қа ла мен жол да талай күн бір ге бол ған 
уа қыт та бір де-бір сез дір сей ші! (М.Ә.).

Сол уа қыт та Абай үл кен ықы лас біл ді ріп, ай рық ша бір 
тағ зым мен тө сін ба сып, қат ты дау ыс тап:

– Ас са лау ма ға лей күм!.. – деп сә лем бер ді (М.Ә.).
Үй ар тын да ғы қос та Қарт қо жа ба ла оқы тып жа тыр еді, бір 

кү ні Кә рі бай қа жы: «Бе рі шы ғып кет ші!» – де ді (Ж.А.). Ен ді 
бір ба сып еді, аяқ ас ты қа рау ыт қан шұ қыр бол ды, шұ қыр 
тү бін де бір де ме аға раң да ған тә різ ді қи мыл ет ті:

– Аға тай-ай! – де ді бі реу ыш қы на сы быр лап (Ж.А.).

13. Кес те ні тол ты рың дар.

Мы сал дар
Ты ныс бел гі ле рі нің 

қой ылу мә ні 
– Дәу жі гіт-ау, бұл за ман не боп ба ра ды?! – деп 
аңы ра ған Зы ли қа құс тай ұшып, Нар тай ды бас 
сал ды... (Қ.Ж.).АР
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Мы сал дар
Ты ныс бел гі ле рі нің 

қой ылу мә ні 
– Ауа рай ын тың да дың ба?..
Хлы но вс кий:
– Тоқ тат, ат па!.. Ше гін... тө мен қа рай! – деп 
бұй рық етіп, қа мал ған топ тың ал дын ық тай жө-
нел ді (М.Ә.).
«Ғұ мыр лы бол, шы ра ғым!» – деп кү бір ет ті 
қарт (Ә.Т.).
– Ой, ай на лай ын дар, шар шап қал ған бо лар сың-
дар? Қа рын да рың аш қан шы ғар? Үй ге кі рің-
дер!..

14. Сөй лем дер дің қа жет ті же рі не нүк те лі үтір қой ың дар.

Аң шы лық құ ру бәй ге ге ат апа рып қо су па лу ан апа рып 
кү рес ті ру қар шы ға, ла шын сал ғы зу жүй рік ат пен мық ты жі гіт 
сақ тап, ұры тү сі ру қас қыр соқ қы зу ақын, ән ші, күй ші ні сақ тап, 
өнер ді қы зық тау си яқ ты ның бар лы ғын өзі де көр ді, ба ла-іні-
ле рі не де то лық көр сет ті (М.Ә.). Қа тар қон ған екі ау ыл, кей де 
үш ау ыл дың үл кен де рі қо нақ қа ша қы ры сып, ана жақ та ке ле лі 
ке ңес құ рып жат са, мы на жақ та су ға бар ған қа тын дар құ дық 
ба сын да шұр қы ра сып, ымы-жы мы ың ғай ла сып, ыдыс-аяқ тар 
ара ла са бас тар еді жас тар жа ғы бә рі нен бұ рын жол тау ып, күн-
де-күн де күн бат қа нын асы ға кү тер еді де, қа лай қас қа рай ды, 
со лай ау ыл сыр тын да ғы жаз ғы таң са ры бел ден аға рып ат қан ша 
ақ сүй ек ой нап, ал ты ба қан те  уіп, ән шыр қап ұлы гүр сіл са лар еді 
қыс та қа лың түс кен қар көк тем шы ғар-шық пас та қау ырт еріп, 
көл та бан ға жи нал ған мол су ға қаз, үй рек жаз бойы қа на ты сыл-
дыр лап ұшып-қо нып қи қу сап жа тар еді (Ә.Н.).

15. Жақ ша қой ыла тын сөз дер ді те ріп жа зың дар.

Шо қан ның ағай ын да ры мен бау ыр ла ры ның іші нен ән ші-
лік-күй ші лік өне рі мен ел ау зы на ілін ген де рі – аға сы әке сі нің 
іні сі Хан қо жа мен Са қып ке рей Қо зе ке. «Бәл ки, өз хал қы ның 
та ри хы на де ген сүй іс пен ші лік сол кез де яки бес жа сын да оян-
ған шы ғар», – де ген орын ды бай лам жа сай ды (С.М.)

Тоқ сан үй лі Тоқ пай ың нан қа зір де екі жүз елу үй лі бө лім ше 
ме нің есім де қал ған тү біт иек тер дің ішін де оқу із деп ат тан-
ған дар дың тұң ғы шы да Ай дар хан бо ла тын (Қ.Ы.).АР
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ТЕСТ  
(Тест тап сыр ма сын да бір не ше дұ рыс жау ап бар)

1. Леп бел гі сі қой ыла тын сөй лем дер ді бел гі лең дер.
A) Ара да екі ай өт пей мал шы лар да ке ліп қал ды
B) Елі жөн ді бо лыс тар мақ та нып жүр тар қыл дап, күл кі сі 

бө лек қар қыл дап
C) – Тоқ тат, жа ным Ашуың ды ау лақ әкет Бол ды Бар – 

деп жай ға на бі тір ді
D) Жа са сын бір лік бей біт ші лік
E) Ме нің кім еке нім ді әке сі ай тып бер ді, сон дық тан ол 

ме нен қым сын бай сөй ле ді
2. Көп нүк те қой ыла тын орын дар ды та бың дар.

A) Қар сы лық ты са ла лас құр ма лас құ ра мын да ғы жай сөй-
лем дер ара сы на

B) Бі рың ғай сөй лем мү ше ле рі нің ара сы на
C) Жа зу шы оқи ға ны аяқ та май, тоқ тат қан жағ дай да
D) Рет-ре ті мен цифр лар ар қы лы са на ма ла нып ай ты ла тын 

сөй лем дер ден кей ін
E) Сөй леу ші бел гі лі бір се беп тер мен (ен ті гу, асып-са-

  су т.б.) сөз де рін бө ліп айт қан да
3. Ты ныс бел гі ле рі қа бат та са ке ле тін орын дар ды та бың дар.

A) Сұ рау лы сөй лем леп тік ин то на ция мен ай тыл ған да
B) Жал ғау лық сыз ың ғай лас, се беп мән ді са ла лас құр ма-

лас тың ара сы на
C) Жал ғау лық сыз қар сы лық ты са ла лас құр ма лас тың 

жай сөй лем де рі ара сы на
D) Жал ғау лық сыз ың ғай лас са ла лас құр ма лас сөй лем-

дер де гі оқи ға  бір мез гіл де , бір ың ғай да, шұ ғыл түр де 
өт кен бол са

E) Шарт ты ба ғы ның қы лы 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

4. Нүк те лі үтір қой ыла тын сөй лем дер ді бел гі лең дер.
A) Са ха ра жұр ты ес тен кет пес бұ рын-соң ды ес тіп біл ме ген 

кө рі ніс ке куә бо ла ты нын Қа жы мұ қан ша па нын ше ше 
бас та ған да-ақ сез ді.

B) От тың жа лы ны әзір кө рін бей ді жа ңа тұ тан ды.
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C) Мар қа көл дің суын ішіп отын же ген са ры қа рын жа -
нуар дың бауы ры нан сүт сор ға лап сүт емес-ау құт сор-
ға лап кө нек-кө нек лы қыл дай ды қа ра са ба еміз дік теп 
қою сал қын са ры қы мыз, ба жыл да ған дә рі қы мыз 
ша ра-ша ра шы пыл дай ды.

D) Сөз дер тұл ға сы на қа рай бес ке бө лі не ді 1) тү бір сөз 
2) ту ын ды сөз 3) қос сөз 4) қо сал қы сөз 5) қо сым ша лар.

E) Жа ңа ғы әң гі ме ден соң Әсия ның ре ңі мүл де өз ге ше: 
жү зі нен шуақ есіп, мой ны нан ға ла мат бір ау ыр жүк 
түс кен дей же ңіл ден ге ні се зі ле ді үл кен кі сі ге тән 
ұс там ды лық та мұ нар шал ған жа на ры нан бай қа-
ла ды.

5. Үтір қой ыла тын сөй лем дер ді бел гі лең дер.
A) Ол жа бек тің қат ты күл ге ні сон ша ар ба дан ау ып тү сіп 

қа ла жаз да ды.
B) Есе лі да ла ға шық са таң құ ла ниек те ніп атып ке ле ді 

екен.
C) Дә меш тің дау ысы шық ты-ақ Жү ніс ал дын ала ке ре гін 

да яр ла та бе ре тін.
D) Бұл уа қыт тың ішін де ел де өз ге ріп кет ті адам дар да 

өз гер ді.
E) Ал ғаш қы бет те-ақ Жо март ау дан бас шы ла ры ның кей-

бі реуі нің кө ңі лі не ыл ғал сал ды.
6. Сы зық ша қой ыла тын құр ма лас сөй лем дер ді бел гі лең дер.

A) Тұ ман ның қа лың ды ғы сон ша түк те кө рін бей ді.
B) Қос тың ар жа ғы нан қа ра кер ат тың ба сын да ғы жү ген 

сыл дыр ла ды шөп су ыл да ды.
C) Ша тыр лап тұр ған қу рай лап ет ті қа ра тү тін бұрқ ет ті.
D) Жас тар дың қо лы қы рық тық та ау зы ән де.
E) Күн бат ты тау ды қа ра кө лең ке бас ты.

7. Қос нүк те қой ыла тын құр ма лас сөй лем дер ді бел гі лең дер.
A) Қарт әке нің пер зен тін жоқ та ған ащы за рын тың да-

ған да кө зі міз ден жас пар ла ды.
B) Ба сым шың ете түс ті жер қат ты еді.
C) Ай гүл ат тан тү сіп еді су қай та таяз да нып қал ған дай 

екен.
D) Айба ла мен Бо та гөз дің қан да ры қа зан дай қай най ды 

бі рақ қол да ры нан ке ле рі жоқ.
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E) Қой дың кү зе тін де тұр ған Ән ді жан еке уі міз таң бі лін-
ген ше кір пік қақ қа ны мыз жоқ ау зы мыз ке ңес те құ ла-
ғы мыз ды быс та.

8. Жақ ша қой ыла тын сөй лем дер ді бел гі лең дер.
A) Аман тай Сер ға зы лар ға ақыл да сып еді Жа ман тай дың 

нау қа сы ның тү рі жа ман бол ған дық тан олар ырық бе ре 
қой ма ды.

B) Қор ған ке зін де то пы рақ ара лас ты ра тас тан қа ла ған 
екен де бұл кез де қор ған ның үс ті не жың ғыл мен шең-
гел ара ла са шы ғып өзін ше ол да бір сән бе ріп тұр.

C) Бі рақ ме ні мен Рау шан ның Рауза деп бір ге оқи тын жол-
дас та ры атап кет кен кө рі не ді оқы сын да үл кен ай ыр ма 
бар еке нін сез ген дей мін.

D) Ақ боз ал дың ғы екі ая ғын ер би тіп кө зі ша ты нап тұ ра 
бер ген де Шо лақ құ ла ғын тө мен қа рай тұ қыр та ба сып 
қа лып еді ат ет пе ті нен түс ті.

E) Еміс-еміс ес туім ше қыз дың бір дұш па ны не ге дұш пан 
бо ла ты ны айт пай-ақ мә лім қыз ға мен жі бе ре тін өлең-
дер дің бі реуін қол ға тү сі ре ді.

9. Қос нүк те қой ыла тын сөй лем дер ді бел гі лең дер.
A) Жуық ара да екі нің бі рі бо лу ға ти іс ті не стан сы ның 

же рін ке ңі ту ке рек, не стан сы ны осы ау дан да ғы 
ұжым ның бі реуі нің қа ра ма ғы на бе ру ке рек.

B) Күн шы ғып ел тұ ра бас та ды Нұр лан әлі жоқ.
C) Ол ой ла нып ба рып бы лай де ді Биыл асы ғыс тау емес 

пе? Ке ле сі жы лы ба рай ық.
D) Ке ген ау да ны на кел ген ше мен де аң шы емес едім мұн да 

кел ген соң ерік сіз үй рен дім.
E) Біл ме ге нін біл сем деп оқу шы лар ын ты ғар.

10. Тыр нақ ша қой ыла тын сөй лем дер ді бел гі лең дер.
A) Ме нің пі рім – Сүй ін бай де ген екен Жыр алы бы Жам-

был.
B) Абай мен Әйге рім нің бұл кез де тік кен үй ле рі қо ңыр үй 

деп атала ды.
C) Ол әсем деп тұ рып, Абай дың өле ңі Айт тым сә лем, 

қа лам қас ты со за ды.
D) Се міз бұй ра то ры ат тың ау ыз ды ғын алып, от та та 

жү ріп, орақ шы ла рын өк ше леп жа ға лай ды.
E) Әзім бай ақыр ған да, бұ дан жас қа нып тоқ та май ора бер-

ген жу ан жо та лы қа ра са қал жыл қы шы ға на бол ды.АР
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 ТЫҢ ДА ЛЫМ МӘ ТІН ДЕРІ

01. mp3
ЭКСПО көр ме сі ая сын да эт но ау ыл

Ру ха ни жаң ғы ру – біз дің қа зақ хал қы ның мә де ние ті мен 
әде бие ті, өр ке ние ті өріс тейт ін уа қы ты. Тек ті лі гі міз ді, дег дар-
лы ғы мыз ды та ны та тын, жал пы бар лық ру ха ни са ла ны, жы-
рау лық ты, күй ші лік ті, ақын дық ты да мы та тын ке зең. Әсі ре-
се «ЭКСПО-2017» көр ме сі ая сын да біз дің ұлт тық өне рі міз ді 
ай шық ты түр де, на қы шы на кел ті ре оты рып әлем ге та ны ту ға 
мүм кін дік ту ып отыр.

Елор да да Ха лы қа ра лық «ЭКСПО-2017» көр ме сі ая сын да 
ашыл ған эт но ау ыл да қай ма ғы бұ зыл ма ған қа зақ тың салт-дәс-
тү рі қам тыл ған. Қа зақ хал қы ны салт-дәс тү рі мен мә де ние тін 
паш ете тін алаң Аста на ха лы қа ра лық әуе жайы ма ңын да ор на-
лас қан. 47 гек тар ай мақ та бой кө тер ген ау ыл ға кел ген ту рис тер 
зер гер лер мен қо лө нер ші лер дің таң ға жай ып ту ын ды ла ры мен 
та ны са ала ды жә не олар дан ше бер лік дә рі сін алу ға мүм кін дік 
ала ды. Олар дың жүн, был ға ры, ки із ден жа сал ған та би ғи та за 
дү ние лер ді са тып алу ға да мүм кін дік те рі бар. Жіп иіру, кі лем 
то қу си яқ ты ал тын қол ды ше бер лер дің де өне рін осы жер ден 
та ма ша лау ға бо ла ды. Сал та нат ты ша ра да «Қыз қуу», «Тең ге 
ілу», «Асық ату», «Ар қан тар ту» си яқ ты ұлт тық ой ын дар дың 
да көр кі қыз ды. Сон дай-ақ көк пар мен бәй ге ден әлем дік чем-
пио нат өт кі зу жос пар лан ған. Мұн да кел ген қо нақ тар елі міз де 
тұ ра тын ха лық тар дың ұлт тық та ғам да ры нан дәм та та ала ды.

Қо ры та айт қан да, елі міз ге та бан ті ре ген ше тел дік 
қо нақ тар үшін кін ді гі ал тын бе сік ау ыл ға бай лан ған қа зақ 
ұл ты ның бар құн ды лы ғын, ру ха ни-та ри хи мұ ра ла рын кө ріп, 
мә нін тү сі нуі үшін жақ сы мүм кін дік бол мақ.

(khabar.kz)

02. mp3
Қа зақ ки но сын да ғы салт-дәс түр

Ке ңес тік ке зең де қа зақ ки но сы ның ең же міс ті шақ та ры 
деп ал пы сын шы, жет пі сін ші жыл дар ды ай та ала мыз. Сол 
жыл да ры тү сі ріл ген фильм дер ден ұлт тық құн ды лық та ры-
мыз ды кө бі рек бай қай мыз. Ен де ше қа зақ ки но сы салт-дәс-
түр ле рі міз ді қа лай на си хат та ды? Өт кен ге ше гі ніс жа сап, АР
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ұл ты мыз дың мә де ние тін де гі клас си ка лық ту ын ды «Қыз Жі-
бек тен» бас тай ық.

«От Ана, тәу-тәу, өзі ңе тап сыр дым, Жер-Ана, тәу-тәу, 
өзі ңе тап сыр дым, ақ тө сек, тәу-тәу, өзі ңе тап сыр дым, зер бел-
беу, тәу-тәу, өзі ңе тап сыр дым», – дей ді ана. Бұл – Ға бит Мү сі-
ре пов тің сце на рийі мен тү сі ріл ген фильм. Мұн да ғы салт тың 
ма ңы зы – қы зын ұза ту ба ры сын да ғы ана ның ақ ті ле гі.

70-жыл да ры қа зақ ки но өне рі нің ал тын ті ре гі са нал ған 
«Гау һар тас» филь мі жа рық көр ді. Бү кі ло дақ тық тұ сау ке-
се рі Мәс кеу қа ла сын да өт ті. Филь мде қа ра пай ым ша ру аның 
ша ңы ра ғы на ке лін боп түс кен Сал та нат тың биязы мі не зі, 
үл кен ді сый ла уы жә не қай ын іні сі не «Ер ке ба ла» деп ат 
қо йып, қал жың да суы қа за қы мі нез ді та ны та ды.

«Жам был дың жас тық ша ғы» көр кем филь мін де Жам-
был дың Бұ рым ға түн ішін де ұрын ба ру сал ты мен қа тар қан-
дай да бір іс ті бас та мас бұ рын жа сы үл кен сый лы адам нан ба та 
сұ рау, рұқ са тын алу дәс тү рі де жақ сы көр се тіл ген. Де ген мен 
Бұ рым ды атас ты рып қой ған се беп ті Жам был ата мыз өзі 
ұнат қан қыз дан қол үзу ге мәж бүр бо ла ды.

1978 жы лы Әзір бай жан Мәм бе тов пен Юрий Мас тю  гин 
Әб ді жә міл Нұр пейі сов тің «Қан мен тер» ро ма ны ның же лі сі 
бой ын ша екі бө лім нен тұ ра тын ки но тү сір ді. Фильм 1979 жы-
лы Мәс кеу жә не Аш ға бат қа ла сын да ғы өт кен ки но фес ти валь-
дар да жүл де лі орын ға ие бол ды. Мұн да да сол кез де гі қа зақ 
қо ға мын да кез де се тін жөн-жо рал ғы лар аз дап кө рі ніс тап қан.

80-жыл да ры жа рық көр ген «Ша ңы рақ» ки но кар ти на-
сын да ошақ тың отын өшір мей, әке нің ізін жал ға ған ба ла, 
ту ыс тық қа рым-қа ты нас қа бе рік ағай ын ның тұр мы сы т.б. 
салт-дәс тү рі міз бейнеленген.

Қа зақ ки но өне рі нің кез кел ге нін қа ра са ңыз, одан та ғы лым 
мен тәр бие, сал ты мыз мен дәс тү рі міз ді кө ре ала сыз. Бү гін гі 
қа зақ ки но сы на жет пей тұр ған тұ сы да осы бол са ке рек...

(Е.Шә кі рұлы)

03. mp3
ЭКСПО-да ғы ұлт тық кә де сый лар ше тел дік тер ге 

 қа зақ мә де ние тін та ны ту да
Елор да тө рін де гі «ЭКСПО-2017» ха лы қа ра лық көр ме сі 

ұл ты мыз дың мә де ни құн ды лық та рын әлем ге паш ету ге сеп АР
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бо лу да. Айтулы ша ра елі міз дің қо лө нер ше бер ле рі нің де 
ба сын бір ар на ға то ғыс тыр ды.

Бү гін де ше бер лер өз де рі жа са ған кә де сый ла ры мен 
ав тор лық бұй ым да ры нан пай да та бу мен қа тар, мә де ние ті-
міз ді жұрт шы лық қа та ны ту да.

Та ны сып қойы ңыз, бұл – Ди на ра Мұ қа то ва. Ше бер дің 
жұм сақ ой ын шық тар ға де ген ықы ла сы ерек ше. Не гіз гі 
ма ман ды ғы эко но мист бол ға ны мен, қо лы қалт ет кен де 
ой ын шық ті ге ді. Бү гін де Ди на ра ның әсем бұй ым да ры ЭКСПО 
көр ме сі нің рес ми брен ді не ай нал ған.

– Ой ын шық та ры мыз 100% мақ та дан ті гі ле ді. Ха лы қ-
ара лық көр ме нің ар қа сын да отан дық өнім ді әлем ге та ны ту 
мүм кін ді гі не ие бол дық. Әсі ре се ше тел дік тер дің қы зы ғу шы-
лы ғы ба сым. Ен ді ой ын шық та ры мыз әлем нің түк пір-түк пі-
рі не та ра ла ды, – дей ді Ди на ра Мұ қа то ва.

ЭКСПО ха лы қа ра лық көр ме сі бас тал ған нан бе рі Аста-
на қа ла сын да кә де сый лар сау да сы қы за түс ті. Қа зір гі таң да 
қа ла ның бір не ше ау да нын да осын дай мо биль ді сау да дүң гір-
шек те рі ашыл ған. Ал да ғы уа қыт та олар дың қа та ры ар та түс-
пек.

Фи липп Джер га Қа зақ стан ға Сло ва кия дан дос та ры мен 
бір ге ке ліп ті. Бұл оның Қа зақ елі не ал ғаш қы са па ры екен. 
Дүң гір шек тен ЭКСПО ло го ти пі бар кә де сый лар ды са тып 
ал мақ. Са па сы жо ға ры, ба ға сы қол же тім ді бұй ым дар ды ел де 
қал ған ту ыс та ры на тар ту ете ді.

Бұл іс ті дөң ге лет кен кә сіп кер лер дің айту ын ша, кә де сый-
лар ға де ген сұ ра ныс жо ға ры бол ға ны сон ша лық – та ғы сау да 
нүк те ле рін ашу ға ту ра ке ліп ті. Тау ар лар дың ба ға сы бе кі-
тіл ген, сон дық тан кө те ру ге бол май ды.

Елі міз дің түк пір-түк пі рі нен кел ген ше бер лер Аста на ма-
ңын да ғы эт но ау ыл да бас қос ты. Те рі, ки із, ағаш, қыш жә не 
зер гер лік бұй ым дар ды қа лай сыз ба? Бар лы ғын осы жер ден 
та ба сыз. Ха лы қа ра лық көр ме ке зін де кә де сый дүң гір шек те рі 
та ңер тең нен кеш ке дей ін ашық бо ла ды. Ал қо лө нер ше бер ле-
рі күз ге дей ін ты ным сыз ең бек тен бек. «Бас ты мақ са ты мыз – 
Қа зақ елін әлем ге та ны ту. Мә де ние ті міз ді көр се ту», – дей ді 
олар.

(khabar.kz)

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



162

04. mp3
 Бау ыр жан Мо мы шұлы тіл та за лы ғы ту ра лы

Осы кез де аз дап орыс ша біл ге ні не мәз бо лып, тө бе сі көк ке 
жет кен, ана ті лі не кө ңіл бөл мей, әлі не қа ра май, оны мен-
сін бей, не орыс ша ны, не қа зақ ша ны дұ рыс сөй лей ал май бал-
дыр-бат пақ қа ба тып жүр ген, кел бет сіз тіл аз ғын да рын Ал ма-
ты ның жау ап ты де ген қа зақ қыз мет кер ле рі нің ара сы нан да 
кез дес ті ру ге бо ла ды.

Ау ырып жат қан ха лық ко мис са ры ның орын ба са ры Мән-
сейі тов де ген кі сі ге:

– Ха лі ңіз қа лай? – де ге нім де:
– Дұ рыс, са мо чу вс твием, об щее сос тоя нием не пло хо, – деп 

жау ап бер ді.
Бір ар тист:
– Сіз по ше му ке ше гі бе шір ге не при хо ди ли? – де ді.
Бір жа зу шы:
– Мен сіз ге зво нит ет кен едім, но по че му-то Вас не ока за-

лась в ка би не те, – де ді.
Бір га зет қыз мет ке рі:
– Сіз дің статья ңыз ды прос мот реть етіп бол ған соң 

ма лень кое ға на ре дак цион ное из ме не ние жа сап, пе ча тать ете-
міз, – де ді те ле фон мен.

Бір мұ ға ли ма қош та сып тұ рып:
– Оған обяза тель но пла мен ный при вет пе ре дать еті ңіз, – 

де ді.
Ра дионың бір қыз мет кер әй елі:
– Пе ре да ча бе ре міз... Сіз дер дің тың да ған да ры ңыз Б-ның 

выс туп ле ние сі деп...
Жа ңа дан ті лі шы ғып ке ле жат қан бір ба ла:
– Ма ма я ко шу хлеб с ма сю, – деп жы ла ды.
Осы си яқ ты ке лең сіз әң гі ме лер ді өз де рі ңіз де күн де ес тіп 

жүр ген шы ғар сыз дар.
( Б.Мо мы шұлы)

05. mp3
Қа ныш Сәт ба ев – Қа зақ стан ғы лы мы ның ата сы

Қа ныш Сәт ба ев – қа зақ тан шық қан тұң ғыш тау-кен ин же-
нер-геоло гі, Қа зақ стан да ғы геоло гия ғы лы ми мек те бі нің 
не гі зін қа лау шы, қа зақ стан дық ме тал ло ге ния ғы лы мы ның 
не гі зін са лу шы.АР
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Қа ныш ең ал ғаш сауа тын ау ыл мол да сы нан аш қан соң 
Пав ло дар да ғы орыс-қа зақ мек те бін де бас тау ыш бі лім ал ды. 
1914 жы лы Се мей де гі мұ ға лім дер се ми на рия сы на оқу ға түс-
ті. Он да Ж.Ай мау ытов, М.Әуе зов си яқ ты көр нек ті қай рат кер-
лер мен бір ге оқы ған. 1918 жы лы се ми на рия ны бі тір ген соң 
Се мей де гі пед курс та мұ ға лім, Бая нау ыл да ха лық судьясы 
бол ды.

1921 жы лы Бая нау ыл ға ем де лу ге кел ген гео лог-ға лым 
Ми ха ил Усов жас Қа ныш тың гео лог бо лу ына әсер етіп, ту ған 
елі нің қаз ба бай лық та рын зерт теу ге ын та лан дыр ды. Усов тың 
ақы лы мен 1921 жы лы күз де Томск тех но ло гия инс ти ту ты ның 
тау-кен фа куль те ті не оқу ға түс ті. 1926 жы лы инс ти тут ты 
бі тір ген соң Мәс кеу де зерт теу жұ мыс та ры мен ай на лы сып, 
Жез қаз ған мыс кен орын да рын, Бай қо ңыр кө мі рін зерт теу 
жә не Қар сақ бай мыс зау ыты ның құ ры лы сын жүр гі зу мақ-
са тын да Қа зақ стан ға қай тып орал ды. 1929 жыл дан бас тап 
бү кіл өмі рін геоло гия лық бар лау жұ мыс та ры на ар на ды.

Қа ныш Сәт ба ев 1946 жыл дан бас тап өмі рі нің со ңы на 
дей ін Қа зақ стан Ғы лым ака де мия сы ның пре зи ден ті қыз ме-
 тін ат қар ды.

Сәт ба ев – 641 ғы лы ми ең бек тің ав то ры. Оның есі мі Қа зақ-
стан Ғы лым ака де мия сы ның Геоло гия ғы лым да ры инс ти ту-
ты на, Жез қаз ған кен-ме тал лур гия ком би на ты на, бір қа ла ға, 
жүз де ген кө ше лер ге бе ріл ген. Сәт ба ев тың құр ме ті не Жоң-
ғар Ала тауы жо та сын да ғы мұз дық пен шың, Қа ра тау кен 
ор ны нан та был ған «Сәт ба евит» ми не ра лы, «Ака де мик Сәт-
ба ев» гла диолус гү лі атал ған. Елі міз де гі ең ірі жо ға ры тех ни-
ка лық оқу ор ны – Қа зақ ұлт тық тех ни ка лық уни вер си те ті не 
Сәт ба ев есі мі бе ріл ген.

(«Қа зақ стан» ұлт тық эн цик ло пе дия сы нан)

06. mp3
Дұ рыс сөй лейік

Өмір де жиі қол да на тын сөз дер «рах мет» – «рақ мет», я 
бол ма са, «дас тар хан» – «дас тар қан». Жаз ған да да кей де «х», 
кей де «қ» жа за мыз. Қай сы сы дұ рыс?

Мұн да ғы мә се ле жа зы лу мен ай ты лу дың ай ыр ма сын да 
жа тыр. Қа зір гі қа зақ ті лі нің ор фог ра фия лық сөз ді гі не 
сүйе ніп жа зуымыз ке рек. Сон дық тан «рақ мет» деп жа за мыз, 
«қ» жа зы ла ды, алай да ай тыл ған кез де «рах мет» деп ай ты луы АР
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заң ды. «Дас тар қан» де ген де де «қ» жа зы ла ды, «дас тар қан» 
деп те айт уы ңыз ға бо ла ды, «дас тар хан» деп те айт уы ңыз ға 
бо ла ды. Де ген мен жа зу ға кел ген кез де ор фог ра фия лық сөз-
дік ке сүй ен ген дұ рыс.

«Ау ыс-түй іс» пен «ау ыс-күй іс» сөз де рі нің мән-ма ғы на сын 
ажы ра тып алай ық. «Ау ыс-түй іс» де ген – әде би нор ма да бе кі-
тіл ген қол да ныс. Ал ен ді «ау ыс-күй іс» де ген қол да ныс жоқ. 
Бұл – қа те қол да ныс, абай бол ған аб зал.

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.

(А.Фазылжан)

07. mp3
Сөз дер ді дұ рыс қол да най ық

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 кет кен, 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 
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», «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 мейт ін, бір-бі рі не мүл-
дем қар сы дү ние де ген ді біл ді ріп жа та ды. 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» дей ді, «ақ тық сө зін айт ты» дей ді. 
Осы ны апа рып, жал ға сы көп бо ла тын дү ние лер ге қол да ну ға АР
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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.

(А.Фазылжан)

08. mp3
Сақ тан ды ру та ри хы

Лон дон қа ла сын да 1583 жы лы 18 мау сым да Уильямс Гиб-
бонс өз өмі рін 383 фунт қа ба ға лап, сақ тан дыр ған бо ла тын. 
Гиб бонс тың бұл жа ңа лы ғын Еуро па ел де рі кә сіп кер лік қыз-
мет тің бір тү рі не ай нал дыр ды. Фран ция, Гер ма ния ел де рі 
сақ тан ды ру ісін қол ға ала бас та ды. XIX ға сыр да Ре сей им пе-
рия сы сақ тан ды ру ісін мем ле кет тің эко но ми ка лық сая са ты-
ның бір са ла сы деп қа ра ды. Банк тер ді сақ тан ды ру ды қол ға 
ал ды. Қа зақ стан да сақ тан ды ру ісі XX ға сыр дың ба сын да ен-
гі зіл ді.

Сақ тан ды ру ісін рес ми түр де заң дас тыр ған Уильямс 
Гиб бонс бол ға ны мен, оны ал ғаш рет қол да на бас та ған 
Ежел гі Қо сө зен ел де рі еді. Одан Гре ция мен Рим ге, Қы тай ға 
та ра лып, қа зір гі таң да бұл іс на рық тық эко но ми ка ның бір 
са ла сы ре тін де қа рас ты ры ла ды. Сақ тан ды ру са ла сы та ри-
хын да ғы қы зық ты де рек тер жай ын да ай тар бол сақ, ең үл кен 
өте ма қы ны та лап ет кен – Джордж Мюл лер есім ді ка на да лық 
кә сіп кер. Гер ма ния дан Анг лия ға тан кер жет кі зе мін деп, оны 
сақ тан дыр ған Мюл лер 1971 жы лы 2 мл рд дол лар кө ле мін де 
өте ма қы та лап ет ті. Мюл лер дің тап сы ры сы мен ке ле жат қан 
тан кер апат қа ұшы рап, те ңіз ге 66 млн гал лон мұ най тө гі-
ле ді. Кей бір де рек тер ге қа ра ған да Гер ма ния ның сақ тан ды ру 
ком па ния сы бұл өте ма қы ны пай ызы мен әлі тө леп ке ле ді. 
Ал ең қы зық ты сақ тан ды ру ды рә сім де ген аза мат Лохх нес 
кө лі нің жа ға сын да тұ ра ды. Ол өзін 1 млн дол лар ға бел гі сіз 
ма құ лық тар дан сақ тан дыр ған. Еш кім ге бел гі сіз нәр се ден 
сақ тан дыр ған оның бұл та ла бын сақ тан ды ру ком па ния сы 
ма құл да ған. Әзір ге ол аза мат қа бел гі сіз ма құ лық тар та ра-
пы нан еш қан дай қау іп-қа тер төн ген жоқ. Қа зір гі уа қыт та 
қа зақ стан дық тар пә те рі мен ав то кө лі гін сақ тан ды ру дан 
әрі ге аса ал мау да. Ту ризм мен ау ыл ша руа шы лы ғы са ла сын 
сақ тан ды ру ісі тым баяу да му да. Жал пы кез кел ген аза мат 
өз өмі рін әр түр лі жағ дай лар дан сақ тан ды ру ды қол ға ал ға ны 
дұ рыс.

(baq.kz)АР
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09. mp3
Сәу лет өне рі нің түр ле рі

Сәу лет өне рі, яғ ни ар хи тек ту ра – адам дар дың күн де лік ті 
өмі рі үшін са лын ған ғи ма рат тар. Мы са лы: тұр ғын үй лер, 
қо ғам дық жә не тұр мыс қа қа жет ті құ ры лыс тар, ме мо ри ал дық 
ес ке рт кіш тер жә не т.б.

Сәу лет өне рі мы на дай тип тер ге бө лі не ді:
• тұр мыс тық, яғ ни қа ла лық жә не ау ыл дық үй лер, са рай лар;
• кә сі би, бұ ған фаб ри ка, зау ыт құ ры лыс та ры, электр 

то ра бы ор та лық та ры, гид ро тех ни ка лар, те ңіз пор ты, вок-
зал, мет ро жә не т.б. жа та ды;

• ша ру ашы лық, олар – қой ма лар, га раж дар, ав то тұ рақ тар;
• қо ғам дық, яғ ни оқу-ағар ту, бі лім үй ле рі, театр, мә де ниет 

жә не де ма лыс үй ле рі, мұ ра жай лар, көр ме зал да ры, ста-
ди он, ме мо ри ал дық ес ке рт кіш тер жә не т.б.
Кез кел ген ғи ма рат тың сырт қы кел бе ті оның функ ция-

сы нан, кім ге ар на лып са лын ға ны нан ха бар бе ріп тұ ра ды.
(bilimdiler.kz)

10. mp3
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 нан 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 АР
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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 тер ді 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)

11. mp3
Қа зақ тың та ны мал сәу лет ші ле рі

За ма науи ар хи тек ту ра ның кім ді бол са да қы зық ты ра-
ты ны сөз сіз. Тәу ел сіз дік мо ну мен ті, Ақор да ре зи ден ция сы, 
«Қа зақ стан» қо нақүйі тә різ ді сәу лет өне рі ту ын ды ла ры хал-
қы мыз дың мақ та ны шы на ай нал ған. Ал осын дай зәу лім ғи ма-
рат тар ды тұр ғы зу ға күш сал ған сәу лет өне рі майт ал ман да ры 
жай ын да не бі ле міз? Қа зақ сәу лет өне рі нің та ны мал тұл ға ла-
ры ның бір не шеуі ту ра лы мә лі мет бе ре ке тейік.

Шот-Аман Уәли хан – Қа зақ стан мен шет мем ле кет тер ге 
та ны мал сәу лет ші, қо ғам қай рат ке рі, көп те ген ғы лы ми-та-
ным дық ең бек тер дің ав то ры. Оның төл ту ын ды сы, еге мен елі-
міз дің ел таң ба сы, Қа зақ стан ды әлем ге та ны тып ке ле ді.

Ақ мыр за Рүс тем бе ков – Қа зақ стан ның бас ты сим во лы на 
ай нал ған «Аста на-Бәй те рек» жо ба сы ның же тек ші сі әрі идея 
ав то ры. Ол – Ал ма ты қа ла сын да ғы «Silk Way» сау да ор та лы-
ғы ның, Ал ма ты мен Біш кек қа ла ла рын да ғы тұр ғын үй лер дің 
ав то ры, ха лы қа ра лық бай қау лар да бір не ше рет ма ра пат-
тал ған сәу лет ші.

Шо қан Ма тай бе ков 2005–2007 жыл дар ара лы ғын да Аста-
на қа ла сы ның бас ар хи тек то ры қыз ме тін ат қар ды. Ол – көп-
те ген та ны мал сәу лет ны сан да ры ның ав то ры. Со ның ішін де 
«Ті леп қо быз са райы» көп функ цио нал ды кон церт за лы, «Су-
лы-жа сыл буль вар» ке ше ні, «Сол түс тік шұ ғы ла сы» ат ты тұр-
ғын үй ке ше ні, Ми ни стр лік тер үйі, «Эта лон ор та лы ғы» ке ше-
ні 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 бе ков есі мі ше тел ге де та ны мал.

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 мет ат қар ды, қа ла ның бас АР
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сәу лет ші сі бол ды. Ол – Ал ма ты қа ла сын да ғы Пре зи дент ре зи-
ден ция сы, ор та лық ме шіт, Ал ма ты әуе жайы, «Нұр лы Тау» 
көп функ цио нал ды ке ше ні, Жам был Жа ба ев пен Абы лай хан 
ес ке рт кіш те рі жә не та ғы бас қа сәу лет ке шен де рі нің ав то ры.

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. Атал мыш тұл ға ның 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 Аста на қа ла сын да ғы «Хай вилл Аста 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, Ал ма ты да ғы «Apple Town» 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)
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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.

Ұлт тық рух – ха лық тың өзін-өзі та нуы мен ай қын да ла тын, өс ке лең 
ар ман-мұ рат та ры мен си пат та ла тын, ел дік тұ тас тық идея сы мен не гіз де-
ле тін өмір шең дік күш-қу аты.

Эт но ау ыл – қа зақи на қыш та ғы эт но-мә де ни ке шен.
Клише  – мәнмәтін мен белгілі бір қолданыстарда жыл     дам айтыла тын 

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.

«РАФТ» ст ра те гия сы бой ын ша оқу шы қан дай  да бір нысанның рө лі не 
еніп, өз ой ын жа за ды.

Тіл мә де ние ті – әде би тіл дің нор ма сы мен оның да му ын, сөй леу ті лі мен 
қа рым-қа ты на сын зерт тейт ін тіл бі лі мі нің са ла сы.

Әде би тіл – жал пы ха лық тық тіл дің жүйеге түс кен, ек ше ле ген, 
өң дел ген тү рі, сол тіл де сөй лейт ін адам дар дың бә рі не ор тақ, тү сі нік ті тіл.

Ин ду ст рия лан ды ру – ірі өнеркәсіпті, ең алдымен, ауыр өнеркәсіпті 
құру және дамыту, ірі өнеркәсіптік өндіріс негізінде бүкіл халық-
шаруашылығын қайта құру процесі. 

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, ке зек те гі бі лім мен ма те ри ал дық 
мүм кін дік тер ді пай да ла на оты рып, кө не ні өң деу, бар нәр се ні жақ сар ту, 
кем нәр се ні то лық ты ру, 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.

Ма ги ст раль (лат. magistralis – «үл кен», «не гіз гі») – жол қа ты на сы, 
электр, су, те лег раф, газ құ бы ры, ка на ли за ция жүй есін де гі не гіз гі, бас ты 
то рап.

Алпауыт – қомақты, үлкен.
Ин то на ция (лат. іntono – «қат ты дау ыс тай мын») – сөй лем дер ді, 

олар дың бөл шек те рін са зы на кел ті ріп сөй леу дің ыр ғақ ты әуені. Сөй-
лем нің ин то на ция сы на қа рап, біз оның ха бар лы, сұ рау лы, бұй рық ты 
еке нін ажы ра та мыз.АР
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Кә сі би сөз дер – бел гі лі бір ша руа шы лық қа, кә сіп ке бай ла ныс ты қол-
да ны ла тын, ха лық тың бә рі не бір дей тү сі нік ті бо ла бер мейт ін, қол да ны лу 
өрі сі шек теу лі сөз дер.

Ұлы Жі бек жо лы – Қы тай дың Ши-ан де ген же рі нен бас та лып, 
Шыңжан, Ор та лық Азия ар қы лы Еуро па ға ба ра тын ке ру ен дік жол 
ба ғы ты.

Жа һан да ну не ме се гло ба ли за ция (ағылш. global – «әлем дік», 
«дү ниежү зі лік») – жа ңа жал пыә лем дік сая си, эко но ми ка лық, мә де ни 
жә не ақ па рат тық тұ тас тық құ ры луы ның үр ді сі. Тер мин ді 1983 жы лы  
ен гіз ген – аме ри ка лық эко но мист Тео дор Ле витт.

Мә де ни жа һан да ну – мә де ни бай ла ныс тар дың да муы.
Ғы лы ми-тех ни ка лық ре во лю ция – ғы лым ды өн ді ріс тік да му дың 

же тек ші фак то ры на ай нал ды ру ар қы лы өн дір гіш күш тер ді тү бе гей лі 
өз гер тіп, са па лық жа ғы нан тү ле ту.

Сленг (ағылш. slang) – әде би тіл ге тән емес сөз дер.
Ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық тех но ло гия элект рон дық есеп теу іш 

тех ни ка сы мен жұ мыс іс теу ге, оқу ба ры сын да ком пью тер ді пай да ла ну ға, 
мо дель деу ге, элект рон дық оқу лық тар ды, ин те рак тив ті құ рал дар ды қол-
да ну ға, ин тер нет те 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 
жү йесі») – 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 жүй есі. 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 өң деу дің бір жүй есі нен екін ші сі не өту 
үде рісі.

Кан це ро ген дік зат тар, кан це ро ген дер (лат. cancer – «қа тер лі ісік» 
жә не грек. genes – «ту ды ру шы») – ағ за да қа тер лі жә не қа тер сіз ісік тер ді 
ту ғы зу шы хи мия лық қо сы лыс тар. Кан це ро ген дік зат тар ту ра лы ал ғаш қы 
тү сі нік ХVІІІ ға сыр да Анг лия да пай да бол ған.

Жар на ма – тау ар лар дың, қыз мет көр се ту дің тұ ты ну шы лық қа сие ті 
ту ра лы ақ па рат бе ру жә не оған де ген сұ ра ныс ты кө бей ту мақ са тын да 
та ра ты ла тын ха бар ла ма; бел гі лі бір адам дар, ұй ым дар, әде би ет пен өнер 
шы ғар ма ла ры ту ра лы ха бар та ра тып, олар ды әй гі леу. Жар на ма көп ші лік 
ақ па рат құ рал да ры ар қы лы жү зе ге асы ры ла ды.

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.АР
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Ин тер вью (сұх бат) – кө сем сөз жан ры, жур на лис тің бір не бір-
не ше адам мен қан дай да бір өзек ті мә се ле тө ңі ре гін де сұх бат жүр гі зуі. 
Ин тер вью ба ры сын да бел гі лі бір оқи ға ның, құ бы лыс тың мән-маз мұ ны 
ма ман ның тү сін ді руі, айт уы бой ын ша те рең ашы ла ды.

Архитектура гректердiң «аrchіtekton» деген сөзiнен алынған. Дәл 
аудармасы – «құрылыс өнерi» деген сөз.

Рельеф – мүсіндеу өнерінің кең тараған түрі, тек бір жағынан 
қарағанда жазықтық бетінен жақсы көрінетін мүсін.

Квадрига – төрт ат жегілген екі дөңгелекті арба.
Триумфалды арка – салтанатты безендірілген ірі арка түріндегі 

сәулет ескерткіштерінің  бірі. Триумфалды аркаларды қаланың, көшенің 
кіреберісіне, көпірлерде, ірі жолдарда жеңімпаздар немесе аса маңызды 
оқиғалар құрметіне орнатады. Алғаш триумфалды аркалар Ежелгі 
Римде пайда болып, жеңімпаздың салтанатты түрде қалаға кіруіне орай 
салынған. 

Ионикалық ордер – Ежелгі Грекияда көп тұрғызылған, әсемдік пен 
салтанатқа негізделген бағана. 

Дорилік ордер – ионикалық ордерден бұрын дамыған қарапайым 
бағана.

Травертин (Ежелгі Италиядағы Тибур, қазіргі Тиволи қаласы ның 
атымен аталған) – көмір қышқылды қайнарлардан кальций карбона-
ты ның тұнуы нәтижесінде түзілген кеуекті тау жынысы.

Менгир – тігінен орнатылған үлкен, өңделмеген тастар түріндегі 
археологиялық ескерткіш. Неолит және қола дәуірінің мегалиттік 
ескерткіштері қатарына жатады.

Дольмен – өлікті жерлеуге арналған құрылыс; бірнеше тонналық 
жақпар тастар тігінен қаланып, төбесі жалпақ тақта тастармен жабылған. 
Бұл – мегалит құрылыстардың бірі.

Стела –  бедерлі суреті немесе жазуы бар ұзын естелік баған.
Барельеф (фр. bas-relіef – «аласа бедер») – бедерлі мүсіннің бір түрі. 

Техникалық негіз әрі фон болып табылатын тегіс бетке салынады. Кес кін 
ком позициясы негіздің тұтастығын сақтай отырып, оның жарты қа лың-
ды ғындай мөлшерде шығыңқы тұрады.
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