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 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 
не ме се сіл те ме бой ын ша ға лам -
 тор ма те ри ал да рын тың дап, оны 
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. 

 Деңгейлік тапсырма. Қа ра пай ым 
дең гей ден бас тап, ізденімдік, 
шы ғар ма шы лық дең гей де гі тап-
сыр ма лар ды орын да.

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

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

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

Сөздік (глоссарий). Тү   сі -
ні гі қиын сөздердің түсін-
дір ме сі берілді. Сөздік 
қо рың ды кеңейтуге тырыс.
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 Алғы сөз

Қа зақ ті лі нің та ри хы мен да муы, ті лі міз де гі сөз дер дің жа са луы, 
ой дың жүй еле нуі өте қы зық құ бы лыс еке ні рас. Сол қы зық әлем нің 
сы ры на бір ге үңі лейік, ақыл ды ұландар!

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік ті лі – Қа зақ ті лі – 
түр кі тіл де рі нің ба тыс то бын да ғы қып шақ тар ма ғы на жа та тын 
тіл. Тіл бай лы ғы мен көр кем ді гі, ора лым ды ғы жа ғы нан әлем де гі 
тіл дер дің алдыңғы қатарынан орын алады. «Тіл сіз ру ха ни мә де-
ни ет би ік ке же те ал май ды, ха лық тың ру ха ни кү ші – тіл де», – деп 
ғұ ла ма М.Қаш қа ри айт қан дай, та мы ры те рең де жат қан қа зақ 
ті лі нің өр кен деуі не үлес қо су – әр ұр пақ тың мін де ті.

Бұл оқу лық та күл лі түр кі жұр ты на ор тақ мұ ра – Кө не түр кі 
жаз ба ес керт кіш те рі нен бас тап, ға лым А.Байт ұр сы нұлы түз ген 
«Қа зақ жа зуы» ту ра лы жә не қа зақ жа зуы ның да муы жай лы мә лі-
мет тер мен та ны су мен қа тар, сөз тір ке сі жә не жай сөй лем син так-
си сі әле мі не сая хат жа сай мыз. Ха лық тың асыл қа зы на сы – ті лі 
қо ғам мен бір ге да мып, жа сам паз хал қы мен бір ге өр кен деп, өсіп 
оты ра ды. Ба ла кез ден ес тіп өс кен ма қал-мә тел дерді, жұм бақ тар 
мен жа ңы лт паш тар ды әде би тіл дің нор ма ла ры на сай қол да на тын 
бо ла сың дар. Со ны мен қа тар әр та қы рып ты қы зық жат ты ғу лар мен 
тап сыр ма лар орын дау ар қы лы иге ру ге мүм кін дік мол. Өйт ке ні 
оқу лық тек пән дік бі лім бе ріп қа на қой май ды, кең ау қым ды дағ-
ды лар ды қа лып тас ты ру ға да жол аша ды.

Қа зір гі оқу шы за ман ағы мы на сәй кес із де нім паз, жан-жақ ты 
бо луы ти іс. Сон дық тан «Қа зақ ті лі» оқу лы ғы нан ал ған бі лім де -
рің ді күн де лік ті өмір де қол да на бі лу ге ты ры сың дар. Оқу ма те ри ал-
да ры сен дер  дің өмір лік қа же тте рі ңе, дү ни ета ны мдарың ды ке ңей-
ту ге, ойлар ың ды жүй елі құ ру ға, іс кер лік дағ ды қа лып тас ты ру ға, 
жал пы өмір де қа зақ ті лін дұ рыс қол да на бі лу ге ма шық тан ды ра ды. 
Кей бір тап сыр ма лар қо сым ша із де ніс ті, ша ғын зерт теу ші лік ті 
қа   жет ет се, кей бі рі қа зір гі ақ па рат тық тех но ло гия ның кең мүм  кін-
дік те рін пай да ла ну ды, шы ғар ма шы лық пен жұ мыс жа сау ды қа жет 
ете ді. Мұн да ғы мақ сат – 8-сы нып оқу шы сы ның қа зақ ті лі ту ра лы 
мол мағ лұ мат алуы мен қа тар, тіл құ ді ре тін се зі ніп, жан-жақ ты 
да мы ған же ке тұл ға ре тін де қа лып та суы на ық пал ету. Олай бол са, 
іс ке сәт, жас ұландар!
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•	 өз	заманының	шындығын	бейнелеген	 өне	түркі	жазбалары	мен	
танысып,	өркениетке	қол	жеткізген	ежелгі	түркілер	тари	хына	көз	
жібересіңдер;

•	 Дания	ғалымы	 .Томсен	ашқан	жаңалық	–	жұмбақ	жазудың	
сырымен	танысып,	адамның	рухани	байлығының	баға	жетпес	
жетістігі	–	жазу	мәдениетін	талқылайсыңдар;

•	 көне	түркі	ескерткіштері	мен	қазіргі	қазақ	тіліндегі	сөздердің	
ұқсастықтары	мен	айырмашылықтарына		үңіліп,		себебін	анықтап,	
талдау	жасайсыңдар;

•	 батыр	баба	–	 үлтегіннің	ерлік	рухтағы	жырымен	танысып,	тілдік	
талдаулар	жасайсыңдар;

•	 қазақ	жазуының	тарихы	туралы	мәлімет	алып,	ла	тын	әліп	биінің	
артықшылықтарын	талқылайсыңдар.

КӨНЕ ТҮРКІ  
ЖАЗБАЛАРЫ  
ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ЖАЗУЫ

ОРФОГРАФИЯ 
ЖАЛҚЫ ЕСІМ ЕМЛЕСІ

Түркі бектері мен халқы, мұны естіңдер! 
Қандай сөздерім бар болса, соларды мәңгі 
тасқа жаздырдым. Оларды көріңдер, 
ұғыңдар.

(Күлтегін)ААААААААРРРРРРРР

Қандай сөздерім бар болса, соларды мәңгі РҚандай сөздерім бар болса, соларды мәңгі 
тасқа жаздырдым. Оларды көріңдер, Ртасқа жаздырдым. Оларды көріңдер, тасқа жаздырдым. Оларды көріңдер, Ртасқа жаздырдым. Оларды көріңдер, 
ұғыңдар.Рұғыңдар.

М

ар

М

артықшылықтарын

М

тықшылықтарын

ММММТүркі бектері мен халқы, мұны естіңдер! МТүркі бектері мен халқы, мұны естіңдер! 
Қандай сөздерім бар болса, соларды мәңгі МҚандай сөздерім бар болса, соларды мәңгі 

А

ұқсастықт

А

ұқсастықт
алдау

А

алдау жасайсыңдар;

А

жасайсыңдар;
•	 батыр А•	 батыр АбабаАбаба –А– үлтегінніңАүлтегінніңалдауларАалдаулар жасайсыңдар;Ажасайсыңдар;•	 қазақ А•	 қазақ жазуыныңАжазуының тарихыАтарихы

тықшылықтарынАтықшылықтарын

Н

танысып,

Н

танысып,
жазу Нжазу мәдениетінНмәдениетінескерткіштеріНескерткіштері

ұқсастықт Нұқсастықтары Нары менНмен айырмашылықтарынаНайырмашылықтарынажасайсыңдар;Нжасайсыңдар;НүлтегінніңНүлтегіннің-

.Томсен -.Томсен ашқан-ашқанадамның-адамның
мәдениетін-мәдениетін

ППшындығын Пшындығын бейнелегенПбейнелегенөркениетке Пөркениетке қол Пқол жеткізгенПжеткізген ежелгіПежелгі

ашқанПашқан ВбейнелегенВбейнелеген

ОРФОГРАФИЯ 

В
ОРФОГРАФИЯ б
ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ЖАЗУЫ

б
ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ЖАЗУЫ

ба
ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ЖАЗУЫаЖӘНЕ ҚАЗАҚ ЖАЗУЫ

сп
ааассс
ы
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§1. Көне түркі жазбалары –  
 баға жетпес құнды байлық 

1. Мә тін ді тү сі ніп оқыңдар, су рет пен бай ла ны сын анық  тап, ой тұ жы-
рымын жа саң дар.

Ұр пақ тан ұр пақ қа мұ ра бол ған жаз ба ес ке рт кіш тер 
(VIII ғ.) – қа зақ жә не өз ге түр кі ха лық та ры ның кө не дәу ір де 
мә де ни дең гей інің өте жо ға ры бол ған ды ғын дә лел дей тін ба ға 
жет пес асыл қа зы на. Бү кіл әлем ге та ныл ған түр кі жаз ба ла ры 
атақ ты Еги пет пер ғау ын да ры ның қор ған да ры нан та был ған 
шу мер жа зу ла ры мен дәу ір лес бо лып ке ле ді.

Қа зақ стан мен Ор та лық Азия жә не Оң түс тік Сі бірді 
ме кен де ген түр кітіл дес ру-тай па лар бі рі гіп, VI ға сыр дың ор та 
ше нін де «Тү рік қа ға на ты» де ген ат пен өз ал ды на мем ле кет 
құр ға ны та рих тан бел гі лі. Осы қа ға нат тың құ ра мы на ен ген 
тай па лық одақ тар бір кез дер де өз елі мен же рі нің бос тан ды ғы, 
тәу ел сіз ді гі үшін ала пат қақ ты ғыс тар мен жой қын со ғыс-
тар ды ба сы нан кеш ті. Ұр пақ қа өне ге бо лар атақ ты Күл те гін, 
То ны көк, Біл ге, Бу мын қа ған дар әрі та ри хи, әрі әде би дас-
тан-жыр лар дың кей іп кер ле рі не, сом тұл ға ла ры на ай нал ды. 
Ар дақ ты есім дер ді ел жа дын да сақ тау үшін сол за ман ның 
да на гөй бі лім дар ла ры өр ке ни ет тің бел гі сі бо лып та бы ла тын 
түр кі лік сы на жа зу мен тас бе ті не тү сір ді.

Түр кі тай па ла ры нан қал ған бұл ес ке рт кіш тер кө не дә  уір -
 дің қо ғам дық-мә де ни әрі әде би өмі рі нен ха бар бе ре тін жә ді   гер 
қа зы на ре тін де бү гін гі кү ні бүкіл түр кі хал қы  на ор тақ мұ ра -
 ға ай нал ды. Түр кі нің сар да ла сы ның сы рын бо йы  на сі ңір ген 
таң ба лы тас тар қас ба тыр дың ер лі гін дей сан ға сыр ды ат тап, АА6А6 Р

дің қоРдің қо
қаРқа
ға айРға ай

М

тан-жыр

М

тан-жыр
Ар

М

Ардақ

М

дақты есім

М

ты есім
даМданаМнагөй біМгөй бі
түрМтүркіМкілік сыМлік сы

ТүрМТүр
дің қоМдің қо

А

лық одақ

А

лық одақ
сіз

А

сізді

А

дігі үшін ала

А

гі үшін ала
ды баАды басыАсынан кешАнан кеш

ны Аныкөк, БілАкөк, Білге, БуАге, Бу
тан-жырАтан-жырАларАлардың кейАдың кей

ты есімАты есім

Н

де «Тү

Н

де «Түрік қа

Н

рік қа
ны та Нны тарихНрихтан белНтан бел
лық одақНлық одақтар бір кезНтар бір кез

гі үшін алаНгі үшін ала
нан кешНнан кеш

-кітіл-кітілдес ру-тай-дес ру-тай
рік қа -рік қаға-ға П

на. Бү

П

на. Бү
пет пер Ппет перғауПғауынПын

ры Прымен дәуПмен дәуірПірлес боПлес бо
стан мен ОрПстан мен ОртаПталық Азия жәПлық Азия жә

дес ру-тайПдес ру-тай

В
қа мұ

В
қа мұ

не өз Вне өзге түрВге түркі хаВкі ха
інің өте жо Вінің өте жоғаВғары болВры бол

на. Бү Вна. Бүкіл әлемВкіл әлем
даВдарыВры

бббббра болбра болған жазбған жаз
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тап, ой тұатап, ой тұааасстап, ой тұстап, ой тұжысжы

ыы
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өз за ма ны ның шын ды ғы мен қай ғы-қа сі ре тін бей не  леп, еш 
өз гер мес тен кү ні бү гін ге же тіп отыр.

(Ер бо лат Сау ры қов)

1. Түр кі ха лық та ры де ген ұғым ды қа лай тү сі не сің дер?
2. Кө не түр кі жа зу ла ры ның тас қа жа зы луы ның мә ні не де?
3. Бұл мұ ра не лік тен бү кіл түр кі жұр ты на ор тақ қа зы на бо лып 

есеп те ле ді?

1.	 Адамның	өз	аты,	әкесінің	аты	және	фамилиясы,	сондай-ақ	лақап	
аты	(псевдонимі),	ныспысы	(туып-өскен	жеріне,	руына	т.б.	қарай	
аталған	тарихи	есімдер)	бас	әріппен	жазылады.	Мысалы:	Абай 
Құнанбаев, Қанжығалы Қабанбай, Шапырашты Наурызбай	т.б.

2.	 ісі	аттарының	алдынан	не	соңынан	адамның	белгілі	бір	қа	сие	тін,	
кемістік-жетістігін	т.б.	көрсететін	сын	есімдер	–	тұрақты	эпи	теттер	
қосылып,	жалқы	есімге	айналады.	Мысалы:	Ер Төстік, Қыз Жібек, 
Баян сұлу, Қамар сұлу, Қамбар батыр т.б.

3.	Жер-су,	мемлекет,	облыс,	өлке,	аудан,	ауылдық	кеңес	аттары	өзіне	
қатысты	жалпы	есіммен	тіркескенде,	бірінші	сөзі	ғана	бас	әріп		пен	
жазылады.	Егер	ол	күрделі	сөзден	жасалса,	әр	сөзі	бас	әріппен	
жа	зы		лады.	Мысалы:	 есей мемлекеті, Алтай өлкесі, Шығыс Қа
зақ стан облысы, Кеген ауданы, Кемербастау ауылдық кеңесі	т.б.

.	 Жеке	мемлекет	 ретіндегі	 республика,	мем		лекет	 одақтарының,	
географиялық	аймақтардың,	халықаралық	ұйым		дардың	атауларының	
әрбір	сөзі		бас	әріппен	жазылады.	Мыса	лы:	Қазақстан еспубли  ка
сы, Орта Азия, Біріккен лттар йымының Бас Ассамблеясы	т.б.

.	 Қысқарған	 күрделі	 атаулардың	әр	 сөзі	 бас	 әріппен	жазылады.	
Мыса	лы:	ТМ  (Тәуелсіз Мем лекеттер остастығы)	т.б.

2. Мәтіндегі күрделі атаулардың бас әріппен жазылу себебін түсін ді-
рің дер.

3. Аудиожазбаның (01. mp3) алғашқы бөлігін тыңдап, кө те рі ле тін 
мә селені бол жаңдар. Бас әріппен жазы латын күрделі атауларды 
анықтаң дар.АанықтаңАанықтаңАААААААР

3. Р3. Аудиожазбаның (01. mp3) алғашқы бөлігін тыңдап, көРАудиожазбаның (01. mp3) алғашқы бөлігін тыңдап, кө
мәРмәселені болРселені болРРРМ

Мәтіндегі күрделі ММәтіндегі күрделі 
рің Мріңдер.Мдер.

ААА

а Азия, Біріккен лттар йымының Бас Ассамблеясы

А

а Азия, Біріккен лттар йымының Бас Ассамблеясы
.	 Қысқарған

А

.	 Қысқарған к

А
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А

үрделі
лы: Алы: ТМ  (Тәуелсіз МемАТМ  (Тәуелсіз МемН

емлекет

Н

емлекет
ай

Н

аймақтардың,

Н

мақтардың,
ас Нас әріпНәріппенНпен жаНжаа Азия, Біріккен лттар йымының Бас АссамблеясыНа Азия, Біріккен лттар йымының Бас Ассамблеясы
үрделіНүрделі аНатаулардыңНтаулардыңТМ  (Тәуелсіз МемНТМ  (Тәуелсіз Мем

-тіндегі-тіндегі
мақтардың,-мақтардың,

П

есіммен

П

есіммен тірк

П

тірк
күр ПкүрделіПделі сөзПсөзМысалы: ПМысалы: Песей мемлекеті, Алтай өлкесі, Шығыс ҚаПесей мемлекеті, Алтай өлкесі, Шығыс Қа

ан облысы, Кеген ауданы, Кемербастау ауылдық кеңесіПан облысы, Кеген ауданы, Кемербастау ауылдық кеңесі
ресПрес В

налады.

В
налады.

Баян сұлу, Қамар сұлу, Қамбар батыр ВБаян сұлу, Қамар сұлу, Қамбар батыр 
өлк Вөлке, Ве, аВаудан,Вудан, аВа

ескенде,Вескенде,
денВден

б
әріппен

б
әріппен жа

б
жа

Құнанбаев, Қанжығалы Қабанбай, Шапырашты НаурызбайбҚұнанбаев, Қанжығалы Қабанбай, Шапырашты Наурызбай
оңынан боңынан адамныңбадамның ббб

есімдербесімдер
ысалы:бысалы:

афамилиясыафамилиясы
жеріне,ажеріне, раруынаауыназылады.азылады. Мысалы:аМысалы:Құнанбаев, Қанжығалы Қабанбай, Шапырашты НаурызбайаҚұнанбаев, Қанжығалы Қабанбай, Шапырашты Наурызбай

сссссфамилиясы сфамилиясы с ссондай-ақсондай-ақуынасуынаппп
ані не ані неде?аде?

тақ қа атақ қазы азына боана болып алып 

сры срықов)сқов)ылеп, еш ылеп, еш 

қов)ықов)
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4. Бас әріппен жазылатын күрделі атауларды жазың  дар.

Тарихи тұлғалар, кісі аттарының алдынан не 
соңынан сын есімдердің тіркесуі   
Жер-су, мемлекет, облыс, өлке, аудан, ауыл  дық 
кеңес аттарының өзіне қатысты атаумен тіркесуі
Республика, мемлекет одақ  та  рының, гео  гра   -
фиялық аймақтардың, ха  лықаралық ұйым  дар -
дың атаулары
Қысқарған күрделі атаулар

5. Мә тін мен та ны сып, «Жа зу ды тек таң ба лар жи ын ты ғы деп та ну 
дұ рыс па?» де ген та қы рып та сұх бат жүр гі зің дер. Түр кі жа зу ла ры 
ту ра лы тұ жы рым да рың ды клас тер ге тү сі рің дер.

Түр кі лер дің ал ғаш қы жа-
зуы – тас бе тін де гі пет рог лиф тер. 
Олар жа зу өне рі не ер те за ман нан 
қол жет кіз ді. Оған Ал тай тау жо-
та сы ның Сол түс тік Зең гір үң гі-
рін  де гі гра вю ра лар – то лық дә-
лел. Бұл – ежел гі түр кі қауым    ның 
ру ха ни дең гей інің қан ша лық ты  
жо ға ры бол ға нын көр се те ді. Мұн-
дай сыз ба лар шы ғыс та Са ры өзен нен (Хуан хэ) бас та лып, Ал-
тай, Сі бір, Тә ңір тау, Са ры ар қа, Үс тірт, Орал өңі рін көк тей 
өтіп, ба тыс та ғы Дон мен Ду найға дей ін та рал ған. Осы лай ша 
түр кі лер дің бу ын дық жа зуы ның 33 таң ба сы бү гін гі күн ге 
дей ін жет ті. Түр кі лер дің бі тік жа зуы ның жү  йесі шы ғыс та ғы 
қы тай, оң түс тік те гі пар сы лар мен ба тыс та ғы грек тер дің жа зу 
үл гі сі нен мүл дем бас қа ша. Бұл – түр кі эт но сы ның әлем өр ке-
ние ті не қо мақ ты үлес қос қа нын көр се те ді.

(Қар жау бай Сарт қо жа ұлы)

Шын мә нін де, еш бір ха лық та жа зу мә де ние ті қа лып тас-
па ған кез дің өзін де біз дің ба ба ла ры мыз өз та ри хын тас қа 
қа шап жа зып кет кен.

(Ол жас Сү лей ме нов)

(лат.	пет
ро	–	 тас 	жә	не	грек.	
гли 	–	 жа	зу )	–	тақ	та	тас	тар-
ға,	жар	тас	тар	ға	са	лын	ған	су-
рет	тер,	бей	не	лер.
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сссыыы
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6. Ол жас Сү лей ме новтің пікірін эпи  граф етіп алып, күр де лі атау лар-
  ды қол да на оты рып, ой ды жал ғас ты рың дар. Оқылым және тың да-
 лым мәтіндеріндегі деректерді пайдаланыңдар.

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Са бақ та ал ған бар лық ақ па рат қа син тез жа сап (жинақтап), мә-

тін ді жал ғас ты рың дар. Сөз саны – 80–100.

Мә де ни ет тің ең озық үл гі сі нің бі рі – жа зу-сы зу. Жа зу 
мә де ние ті – адам ның ру ха ни бай лы ғы ның ба ға жет пес үл кен 
же тіс ті гі. Жа зу дың мақ са ты – ақ па рат бе ру ші нің өз ой ын 
бас қа ға жет кі зу, бол мыс ты та ны ту, іс-әре ке тін мой ын да ту.

2. Су рет ті са бақ пен бай ла ныс ты рың дар, бе ріл ген дәй ек сөз ді қа-
тыс ты рып, ма қа ла жа зың дар. Сөз саны – 80–100. 

1) Су рет те не бей не лен ген? 
Қа  лай са лын ған?

2) Тас та ғы жа зу ды оқи ал ма-
 саң да, ондағы бей не лер 
ар қы лы қан дай ақ па рат 
алу ға бо ла ды?

3) Се нің ой ың ша, су рет не ше 
ға сыр бұ рын са лын ған?

4) Егер бұл таң ба лар тас қа 
қа шал ма са, бү гін гі күн ге 
же тер ме еді?

Қа жет ті дәй ек сөз: Бол ма сын деп бай лы ғы бас қа ға азық, 
Кет кен ба бам та ри хын тас қа жа зып.

(Б.Бәйітұлы)
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§2. Құпия таңбалар кілті –  
 ғылым жаңалығы

1. Мә тін дер ді тү сі ніп оқып, тап сыр ма лар ды орын даң дар.

1. Мә тін дер ді са лыс ты рып оқың дар. 
2. Тіл дік құ рал дары ар қы лы қай мәтіннің пуб ли цис ти ка лық, қай-

сы сының ғы лы ми стиль де жа зыл ға нын ажы ра тың дар.
3. Мә тін дер ді ре ті мен ор на лас ты рып, жүй елеп оқың дар.

ХІХ ға сыр дың ая ғы на та ман көп те ген шы ғыс  та ну шы ға-
лым дар Ор хон жа зуы ның сы рын ашу ға тал пы на ды. Өйт ке ні 
соң ғы екі ға сыр бойы бұл жұм бақ тың ше ші мі та был май кел-
ген еді. Да ния ға лы мы В.Том сен бұл іс ке бі лек сы ба на кі рі се-
ді. Ға лым бұ ған төрт жыл өмі-
рін сарп ете ді. Ақы рын да бұл 
жа зу дың фо не ти ка лық заң ды-
лы ғын аша ды.

Со дан кей ін ол құл пы-
тас тың жа зу жол да рын оң нан 
сол ға, сол дан оң ға қа рай оқып, 
бі раз ба сын қа ты ра ды. Ақы-
рын да бі рін ші жол дың ба сын-
да ғы жа зу ды оң нан сол ға қа рай 
ежік тей оты рып, ал ғаш қы төрт 
әр пі нен «ТҢРІ» де ген сөз ді 
шы ға ра ды. Бұл – «тә ңі рі» 
де   ген сөз еді. Ал одан кей ін гі 
әріп тер ге зер са лып, «түр кі» 
де ген сөз ді оқы ды. Сол-ақ екен, 
В.Том сен қу ан ған нан қо лын 
ша па лақ тап, ор ны нан атып 
тұ ра ды:

– Тап тым! Тап тым! – деп 
ай ғай лай ды ға лым. Бұл – 
1893 жыл ғы қа ра ша ның 25-і 
еді.

	сөз	дер	
тек	өзі	нің	не	гіз	гі	ма	ғы	на	сын-
да	жұм	са	ла	ды.	 өп	ма	ғы	на	лы,	
об	раз	ды	сөз	дер	мұн	да	аз	кез-
де	се	ді.	 ы	лым	са	ла	ла	ры	ның	
ерек	ше	лік	те	рі	не	қа	рай	әр	са-
ла	ның	ар	найы	тер	мин	сөз	де-
рі	бо	ла	ды.

  
ра	дио-те	ле	ха	бар	лар,	га	зет-
жур	нал	дар	ті	лі	жа	та	ды.	Қо	ғам-
дық-саяси	мә	се	ле	лер	қа	рас	ты-
ры	ла	ды,	көп	ші	лік	ха	лық	қа	тү	сі-
нік	ті	бо	ла	ды.

АА10А10
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Ол, шы нын да да, жұм бақ жа зу сы рын тап ты. Бір емес, екі 
сөз ді оқы ды, ен ді гі сі пә лен дей қи ын емес еді. Со ны мен, екі 
ға сыр бойы сы рын бү гіп кел ген таң ба лар «кө не түр кі жа зуы» 
бо лып шық ты.

(Мыр за бек Дүй се нов)

Сі бір жә не Моң ғо лия да ла ла ры на та рал ған жұм бақ жа зу-
лар дың бар екен ді гі ту ра лы ғы лы ми ор та ер те ден-ақ бі ле тін 
еді. Олар ды «Ру на жа зу ла ры», яғ ни скан ди на вия тіл де рі нен 
ау дар ған да «құ пия, сы ры ашыл ма ған таң ба лар» деп атай ды. 
Ал ғаш қы да бұл жа зу лар ды кө не угор тай па ла ры ның мұ ра сы 
деп, қа те бол жам жа сал ған еді.  Ре сей Ғы лым Ака де мия сы ның 
ар найы ұй ым дас тыр ған экс пе ди ция сы Ми ну си нск ой па-
тын да із дес ті ру жұ мыс та рын жүр гі зіп, 1721–1722 жыл дар 
ара лы ғын да көп те ген ма те ри ал дар жи нақ та ды. 1889 жы лы 
Н.М.Яд рин цев Моң ғо лия да ла сы нан кө не жа зу лар дың то лық 
сақ тал ған жә не кө лем ді үл гі ле рін ғы лы ми ор та ға әкел ді. Ен ді 
бұл жа зу лар ға қа рап, оның ды быс тық құ ры лы сы мен грам ма-
ти ка лық та би ға ты жө нін де қо ры тын ды жа сау ға бо ла тын еді.

(wikipedia.org/wiki)

Ке ле сі жы лы-ақ В.В.Рад лов Ор хон жа зу ла ры ның оқы-
лу ын жә не ау дар ма ла рын жа са ды, 1895 жы лы Ени сей жа зу-
ла ры ның да оқы луы мен ау дар ма ла ры жа рық қа шық ты. 
Ал ғаш қы да орыс ға лым да ры зерт те се, ХХ ға сыр да түр кі 
(та тар, өз бек, тү рік, қа зақ, әзір бай жан) ға лым да ры қо сыл ды.  
Бұл жа зу лар дың жал пы кө ле мі ұзақ. Қа зір гі өл шем мен ал -
ған  да ор та кө лем де гі кі тап ты құ рай ды. Көп те ген та ри хи, 
мә де ни, география лық, сая си де рек тер бар, сол кез де гі ха -
лық тың өмі рі нен, та ным-тү сі ні гі нен, дү ни ета ны мы мен салт-
дәс тү рі нен ха бар бе ре ді.

(kitaphana.kz)

1. Құ пия таң ба лар кіл тін із деу дің қан ша лық ты ма ңы зы бар?
2. Кө не түр кі таң ба ла ры на ұқ сас таң ба лар ды бі ле сің дер ме?
3. Жұм бақ жа зу лар дың та бы лу, зерт те лу жә не оқы лу ке зең де рі-

нен не ні аң ғар дың дар?АР
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рап, оның дыВрап, оның дыбысВбыс
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ал балдар жибдар жинақбнақ
сы бсынан көбнан көне жабне жа
рін ғыбрін ғылыблы
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не угор тай

а
не угор тай

сей Ғы асей Ғылым Акаалым Ака
ция ациясы Миасы Ми
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нақанақ

сди сдинасна
ған таң сған таңба сбалар» деп атайслар» деп атай

не угор тай сне угор тайпа спаласларысрының мұсның мұ
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абек Дүйабек Дүй
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бек Дүй сбек Дүйсе ссенов)снов)
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мен, екі ымен, екі 

зуы» ызуы» 
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1.	 р	алуан	мифологиялық	кейіпкерлердің,	Құдайлардың,	әулиелер	-
дің	аттары	бас	әріппен	жазылады.	Мысалы:	 еңгібаба, Ойсылқара, 
Қам   барата, Шопаната т.б.

2.	 Мал-құс,	ит	т.б.	аттары	бас	әріппен	жазылады.	Мысалы: Жолбарыс, 
Бөрібасар, Ақбоз, Көкжорға т.б.

3.	 Географиялық	атаулар	(жалқы	есімдер)	бас	әріппен	жазылады.	
Мысалы: Алатау, Кеңқияқ, Қосшағыл, Талдықорған т.б.

.	 Біріккен	астрономиялық	атаулар	бас	әріппен	жазылады.	Мысалы:	
Құсжолы, Жетіқарақшы, Темірқазық	т.б.

2. 1-топ. Оқы лым мә тін де рін де гі бас әріп пен жа зыл ған сөз дер ді те ріп 
жа зып, бас әріп тің қол да ны лу се бе бін тү сін ді рің дер.
 2-топ. Бас әріппен жазылатын біріккен жалқы есімдердің әр түріне 
5–6 мысалдан келтіріңдер.

3. Оқы лым жә не тың да лым (01. mp3) ма те ри ал да рын са бақ тас ты   рып, 
сұх бат құ рың дар. Тө мен де гі пі кір қай оқи ға ға бай ла ныс ты ай тыл-
 ған?

Төл та ри хы мыз дың ең кө не ес ке рт кіш те рі нің бі рі – түр кі 
жұр ты ның ор тақ мақ та ны шы, ұлы қол бас шы Күл те гін ес  -
керт    кі ші нің ту ған то пы рақ қа ора луы – өш ке ні міз жа нып, 
өл ге ні міз ті ріл ген дей зор қуа ныш.

(Иман ға ли Тас ма ғам бе тов)

4. Мәтінде кездесетін стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған 
сөз оралымдарын редакциялап, түзетіп жа зың дар.

Кө не түр кі жа зу ла ры ның сырт қы тү рі тас қа қа шал   ған 
түр де, «бас па әріп те рі» тү рін де жет ті біз ге. Оның жаз ба ша 
тү рі қан дай бол ға ны ту ра лы мә лі мет жоқ. Се бе бі ма талар ға, 
өң дел ген те рі лер ге жа зы луы мүм кін жаз ба әріп тер біз ге жет-
пе ді бұл ма те ри ал дар дың тө зім сіз ді гі не бай ла ныс ты.

Бұл жа зу лар ды қа зақ ру ла ры ның таң ба ла ры на ұқ са та ды 
ал ғаш көр ген адам.  «Же бе таң ба лар», «ай таң ба лар», «тұ-
мар таң ба лар» мен «көз таң ба лар», «аша таң ба лар», «ба лық АА12А12

РпеРпе

алРалғаш көрРғаш көр
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ген

кездесетін стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған Нкездесетін стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған 
сөз оралымдарын редакциялап, түзетіп жаНсөз оралымдарын редакциялап, түзетіп жа

-ған то-ған то
ген -гендей зор қуа-дей зор қуаПмыз Пмыздың ең көПдың ең кө
тақ мақПтақ мақтаПтаныПны

ған тоПған топыПпы

Влым (01. mp3) маВлым (01. mp3) ма
мен Вменде Вдегі піВгі пікір қай оқиВкір қай оқи
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таң ба лар» со сын «та рақ таң ба лар» мен «сыр ға таң ба лар дан» 
құ  ра  ла ды жа зу лар.

5. «INSERT» оқы ту ст ра те гия сы бой ын ша мә тін де гі ақ па рат ты қо ры-
тын ды лап жа зың дар.

V (бұ рын нан  
бі ле мін)

+ (жа ңа  
ақ па рат)

– (ме нің ой ла ға-
ны ма қай шы)

? (біл гім  
ке ле ді)

1998 жы лы Қыр ғызс тан ның Қош қар өңі рін де гі Қа ра су 
ауы лы ма ңы нан кө не түр кі ру на сы мен тас бе ті не қа ша лып 
жа зыл ған бір не ше құ пия жа зу лар та был ған. Тас бе тін де гі 
құ пия жа зу түр кі та ну шы ға лым дар та ра пы нан әлі күн ге 
дей ін жүй елі түр де оқыл ған емес. Ен ді осы таң ба лар жүй есі не 
көз ті гі ңіз.

Біз дің ой ымыз ша, бұл жа зу ды V–VІ ға сыр лар ға жат қы-
зу ға бо ла ды, се бе бі мұн да ер те де гі Талас жаз ба ес ке рт кіш-
те рі не тән таң ба лар бар. Тас та ғы 13 ру ни ка лық таң ба оң нан 
сол ға қа рай оқы ла ды. Құ пия таң ба лар дың же ке-же ке мән-ма-
ғы на сын тал дай ке ле мы на дай бол жам ға тоқ тал дық: er аtym 
sаgundа ayrsym – «Ер атым Са ғун нан айы рыл дым» не ме се 
«Ер атам Са ғын нан айы рыл   дым».

Ал ғаш қы сы қан дай да бір аза мат тың өзі не бе ріл ген 
ата ғы нан не ме се ше ні нен айы рыл ған ды ғын біл ді ре ді, 
ал екін ші нұс қа да ғы сөй лем нің мә ні бо  йын ша, ата сы 
Са ғын нан ай ыры лып қал ған деп тұ жы рым жа сау ға бо ла-
ды. Мұ ның өзі түр кі жа зуы жүй есі нің ер те ден қа лып тас-
қа нын, жа зу мә де ние ті міз дің та мы ры өте те рең де екен-
ді гін аң ғар та ды.

(kaznu.kz)АР
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§3. Түркі жазба ескерткіштері –  
 ортақ мұра

1. Мә тін дерді тү сі ніп оқып, стилін анықтаң дар. Кар та да ғы кө не түр   кі 
ес ке рт кіш те рі та был ған жер лер ді анық таң дар.

Атырау

Бахмут  

Кинк-коба 

Майкоп 

Қараоба 

Быковка Бесоба

Бөгет

Жыланды 

Айдабол

Тасмола 

Ұйғарақ 

Қараағаш

Анау 
қорғаны 

Қарабие 

Берел

Күлтегін 
бітіктасы 

Құтлық 
бітіктасы 

Тоныкөк 
бітіктасы 

Та мы ры бір тек тен та ра ған туыс қан түр кі ха лық та ры 
осы кү ні Еура зия құр лы ғы ның алып бөл ше гін де өмір сү ре-
ді. Қы рық тан ас там түр кі тек тес ха лық тар дың та ри хы ға на 
емес, тағ ды ры да ор тақ. Б.з.д. ке зең де кө не сақ тар дың, ғұн-
дар дың ата-ба ба ла ры са на ла тын тай па лар мен ру лар дың ді ни 
салт-жо рал ғы ла ры, әдет-ғұ рып та ры бір-бі рі не ұқ сас бол ған. 
Ол жайт ты түр кі ха лық та ры ның ми фо ло гиясы мен ар хео лог 
ға лым дар дың қаз ба жә ді гер ле рі дә лел деп отыр. Сақ тар мен 
ғұн дар көк тү рік тер мен ұқ сас жағ дай да кө сем де рін жер ле ген, 
олар дың ба сы на ұқ сас ес ке рт кіш бел гі қал дыр ған.

(Шә кір Иб раев)

Ежелгі дәуірлерде мәдениеті дамып, өркениетке қол 
жеткізген халық санаулы болған. Солардың бірі – ежелгі түр -
кілер. Түркілердің жоғарыдағы жетістіктерінен бөлек ауыз 
әдебиеті мен жазу мәдениетін мақтанышпен айтуымызға АА14А14

Ржеткізген халық санаулы болған. Солардың біріРжеткізген халық санаулы болған. Солардың бірі
кілер. Түркілердің жоғарыдағы жетістіктерінен бөлек ауыз Ркілер. Түркілердің жоғарыдағы жетістіктерінен бөлек ауыз 
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болады. Бүгінде «Орхон-Енисей жазуы», «руна жазуы» деп 
аталып жүрген жазуды бабаларымыз «түрік бітік» деп атаған. 
Қытайдың солтүстігінен Еуропаның шығысына дейінгі ұлан-
ғайыр жерді мекендеген туыстас тайпалар осы көне түркі 
тілінде түсінісіп, хат алмасқан. Оған дәлел – Еуразияның 
әр тарапынан табылып жатқан жазба ескерткіштер, он  да-
 ғы мағыналы жырлар мен дана  лық сөздер. Қазақ ғалым -
дарының қажырлы еңбектерінің нәтижесінде көне түркі 
тілінің мемлекеттік тіл болғандығы және тіліміздің сол 
дәуірлерде кеңінен таралғандығы, өзіндік алфавиті мен тілдік 
заңдылықтарының болғандығы дәлелденіп отыр.

Қазақстан Парламентінің шешімімен 18 мамыр «Түркі 
жазуы күні» болып белгіленді. Мұны Үкіметтің баба тілімізге, 
тарихымызға деген жанашырлығы, құрметі деп білеміз.

( Бау бек Сом жү рек, Нұр бо лат Бө ген ба ев)

1. «Тай па» мен «ұлт», сон дай-ақ « бау ыр лас ха лық» жә не «көр ші 
ха лық» ұғым да рын си но ним ре тін де қол да ну ға бо ла ма?

2. Түр кі жа зуы кү нін бел гі леу дің қан ша лық ты ма ңы зы бар?

2. 18 ма мыр – Түр кі жа зуы кү нін де қан дай ша ра лар ұй ым дас ты рар 
едің дер? Та қы ры бы мен жос па рын құ рып, топ та тал қы лаң дар. 
Үз дік жос пар ды анық таң дар.

1.	Агенттіктердің,	радио,	телекомпаниялардың	аттары	бас	әріппен	
жазылады.	Мысалы:	«Бибиси радиосы»,«Қазақ радиосы»	т.б.

2.	Мемлекеттік	мекемелердің	 күрделі	 атаула		рының	әрбір	 сөзі	 бас	
әріппен	 жазылады.	 Мысалы:	Жоғарғы Кеңес, Министрлер 
Кабинеті.

3.	Мемлекеттік	 біркелкі	мекемелердің,	 ұйымдардың,	 институттар	-
дың	 т.б.	 күрделі	 аттарының	бірінші	 сөзі	 бас	әріппен	жазы	лады.	
Мы	салы:	 ылым академиясы, Тіл білімі институты	т.б.

.	Осындай	атаулардың	алдында	солардың	қосалқы	анықтауыштары	
болуы	ықтимал.	Олардың	бірінші	сөзі	де	бас	әріппен	жазылады.	
Мыса	лы:	Мемлекеттік академиялық лкен театр ( лкен театр)  
Ахмет Бай тұр сынұлы атындағы Тіл білімі институты (Тіл білімі 
институ ты)	т.б.АААААААинституАинституРРРРР

.

Р

.
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П

зуы кү
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ним ре

В
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б
тарихымызға деген жанашырлығы, құрметі деп білеміз.

б
тарихымызға деген жанашырлығы, құрметі деп білеміз.

бек Сом ббек Сомжү бжүрек, Нұрбрек, Нұржүрек, Нұржү бжүрек, Нұржү

дай-ақ « бдай-ақ «бау ббауырбырлас хаблас ха
де қолбде қол

а
Қазақстан Парламентінің шешімімен 18 мамыр «Түркі 

а
Қазақстан Парламентінің шешімімен 18 мамыр «Түркі 

жазуы күні» болып белгіленді. Мұны Үкіметтің баба тілімізге, ажазуы күні» болып белгіленді. Мұны Үкіметтің баба тілімізге, 
тарихымызға деген жанашырлығы, құрметі деп білеміз.атарихымызға деген жанашырлығы, құрметі деп білеміз.

рек, Нұрарек, Нұрбоабо

сдәуірлерде кеңінен таралғандығы, өзіндік алфавиті мен тілдік сдәуірлерде кеңінен таралғандығы, өзіндік алфавиті мен тілдік 
заңдылықтарының болғандығы дәлелденіп отыр.сзаңдылықтарының болғандығы дәлелденіп отыр.

Қазақстан Парламентінің шешімімен 18 мамыр «Түркі сҚазақстан Парламентінің шешімімен 18 мамыр «Түркі 
жазуы күні» болып белгіленді. Мұны Үкіметтің баба тілімізге, сжазуы күні» болып белгіленді. Мұны Үкіметтің баба тілімізге, 

пдарының қажырлы еңбектерінің нәтижесінде көне түркі пдарының қажырлы еңбектерінің нәтижесінде көне түркі 
мемлекеттік тіл болғандығы және тіліміздің сол пмемлекеттік тіл болғандығы және тіліміздің сол 

дәуірлерде кеңінен таралғандығы, өзіндік алфавиті мен тілдік пдәуірлерде кеңінен таралғандығы, өзіндік алфавиті мен тілдік 

аЕуразияның аЕуразияның 
әр тарапынан табылып жатқан жазба ескерткіштер, онаәр тарапынан табылып жатқан жазба ескерткіштер, он

сөздер. Қазақ ғалымасөздер. Қазақ ғалым
дарының қажырлы еңбектерінің нәтижесінде көне түркі адарының қажырлы еңбектерінің нәтижесінде көне түркі 

сҚытайдың солтүстігінен Еуропаның шығысына дейінгі ұлан-сҚытайдың солтүстігінен Еуропаның шығысына дейінгі ұлан-
ғайыр жерді мекендеген туыстас тайпалар осы көне түркі сғайыр жерді мекендеген туыстас тайпалар осы көне түркі 

Еуразияның сЕуразияның 
әр тарапынан табылып жатқан жазба ескерткіштер, онсәр тарапынан табылып жатқан жазба ескерткіштер, ондасда

ыболады. Бүгінде «Орхон-Енисей жазуы», «руна жазуы» деп ыболады. Бүгінде «Орхон-Енисей жазуы», «руна жазуы» деп 
аталып жүрген жазуды бабаларымыз «түрік бітік» деп атаған. ыаталып жүрген жазуды бабаларымыз «түрік бітік» деп атаған. 
Қытайдың солтүстігінен Еуропаның шығысына дейінгі ұлан-ыҚытайдың солтүстігінен Еуропаның шығысына дейінгі ұлан-
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3. Бас әріппен жазылатын күрделі атауларға мысалдар жазыңдар.

Мемлекеттердің қысқарған атаулары  
Мемлекеттік мекемелердің, жоғарғы 
ұйымдардың күрделі атаулары
Агенттіктердің, радио, 
телекомпаниялардың аттары
Мекемелердің, ұйымдардың, акаде -
мия  лар  дың, институттардың, 
мұражайлар  дың т.б. атаулары
Қосалқы анықтауыштары бар меке-
ме, ұйым атаулары
Бас әріппен жазылатын біріккен 
жалқы есім  дер

4. Ғаламтор желісінен алынған үзінділерде кездесетін стильдік ауыт-
қу лар ды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын редакциялап, 
түзетіп жа зың дар.

1. Түркі қағандығының ел құраған қайраткерлері мен ел 
қорғаған қолбасылары Білге қаған, Тоныкөк, Күлтегіннің 
ерлік істері ескерткіш тілінде ерлікті, туған жер, атамекенді  
сүюді ұлығылайтын мол дүние деп есептейміз.

2. Сол дәуірдегі көптеген ғалымдар В.Томсеннің бұл 
еңбегін жоғары бағалады. Бұдан соң көп ұзамай В.Радлов 
бірқатар ескерткіштерді өзінше бұл игілікті дәстүрді одан әрі 
жалғастырды. Жазба ескерткіштер кейін көптеген ізденім  паз 
ғалымдардың зерттеу объектісіне айналды.

3. Осы нау ұлан-ғай ыр жер ге қо ныс тан ған ұлыс тың ті лі де 
бір-бі рі нен өз ге ше ле ніп кет кен. Жа қын ор на лас қан түр кі лер 
жақ сы бі рін-бі рі тү сін се, ке рі сін ше, алыс ор на лас қан дар 
ау дар ма шы сыз ұғы ны са ал май ды.

4. Күлтегін – түркі халықтарының ерлік туралы ұғымы-
 ның жиынтық бейнесі. Оның тұлғасында түркілерге тән 
ержүрек, өршіл, қайсар, қайтпас мінездер бар. «Сондай 
батырым болса» деген ел арманында Күлтегін ерліктерін 
сипаттау арқылы берілген.

АА16А16

Рсипаттау арқылы берілген.Рсипаттау арқылы берілген.М

4. Күлтегін – түркі халықтарының ерлік туралы ұғымы

М

4. Күлтегін – түркі халықтарының ерлік туралы ұғымы
ның жиынтық бейнесі. Оның тұлғасында түркілерге тән 

М

ның жиынтық бейнесі. Оның тұлғасында түркілерге тән 
ержүрек, өршіл, қайсар, қайтпас мінездер бар. «Сондай Мержүрек, өршіл, қайсар, қайтпас мінездер бар. «Сондай 
батырым болса» деген ел арманында КМбатырым болса» деген ел арманында КМсипаттау арқылы берілген.Мсипаттау арқылы берілген.
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4. Күлтегін – түркі халықтарының ерлік туралы ұғымыА4. Күлтегін – түркі халықтарының ерлік туралы ұғымы
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жалғастырды. Жазба ескерткіштер кейін көптеген ізденім
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жалғастырды. Жазба ескерткіштер кейін көптеген ізденім
ғалымдардың зерттеу объектісіне айналды.Нғалымдардың зерттеу объектісіне айналды.
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нен өз Ннен өзгеНгешеНше
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-бірқатар ескерткіштерді өзінше бұл игілікті дәстүрді одан әрі -бірқатар ескерткіштерді өзінше бұл игілікті дәстүрді одан әрі 
жалғастырды. Жазба ескерткіштер кейін көптеген ізденім-жалғастырды. Жазба ескерткіштер кейін көптеген ізденімП

ерлік істері ескерткіш тілінде ерлікті, туған жер, атамекенді  

П

ерлік істері ескерткіш тілінде ерлікті, туған жер, атамекенді  
сүюді ұлығылайтын мол дүние деп есептейміз.Псүюді ұлығылайтын мол дүние деп есептейміз.

2. Сол дәуірдегі көптеген ғалымдар В.Томсеннің бұл П2. Сол дәуірдегі көптеген ғалымдар В.Томсеннің бұл 
еңбегін жоғары бағалады. Бұдан соң көп ұзамай В.Радлов Пеңбегін жоғары бағалады. Бұдан соң көп ұзамай В.Радлов 
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В1. Түркі қағандығының ел құраған қайраткерлері мен ел В1. Түркі қағандығының ел құраған қайраткерлері мен ел 
қорғаған қолбасылары Білге қаған, Тоныкөк, Күлтегіннің Вқорғаған қолбасылары Білге қаған, Тоныкөк, Күлтегіннің 
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сүюді ұлығылайтын мол дүние деп есептейміз.Всүюді ұлығылайтын мол дүние деп есептейміз.

бҒаламтор желісінен алынған үзінділерде кездесетін стильдік ауытбҒаламтор желісінен алынған үзінділерде кездесетін стильдік ауыт
ды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын редакциялап, бды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын редакциялап, ааҒаламтор желісінен алынған үзінділерде кездесетін стильдік ауытаҒаламтор желісінен алынған үзінділерде кездесетін стильдік ауыт
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5. Мә тін ге та қы рып қой ып, ру ни ка лық жа зу лар ту ра лы мә лі мет   тер   ді 
тұ жы рым да ма   лық кес те ге тү сі рің дер.

Мә лі мет тер Өз тұ жы ры мым 

Кө не түр кі жаз ба ес ке рт кіш те рі ар қы лы қа зір гі түр кі 
ха лық та ры ның кө не ті лін, та ри хын, геог ра фия сын, ру ха ни 
мә де ние тін, жаз ба дәс тү рін, әдет-ғұ рып та ры мен дү ни ета-
ны мын бі лу ге бо ла ды.

Кө не түр кі жа зу ла ры – ды быс тық жа зу тү рі, сөз де гі ды быс-
тар ды таң ба лап жа за ды. Соң ғы 50–60 жыл ішін де Қа зақ стан 
же рін де де Кө не түр кі жаз ба ес ке рт кіш те рі нің бар екен ді гі 
анық тал ды. Талас бой ынан (Жам был обл.) төрт бұ рыш ты тас 
мөр мен дөң ге лек тас тың жар ты сы ны ғы на бе дер лен ген ру ни-
ка лық ой ма жа зу лар, Іле бой ынан (Ал ма ты обл.) жар тас тар ға 
қа шал ған ру ни ка лық жа зу үш жер ден та был ды. Осы өңір ден 
жү зік те гі ру ни ка лық жа зу да анық тал ды.

Сыр бой ын да ғы (Оңт. Қа зақ стан обл.) ес кі кент тер дің 
ор ны нан та был ған дөң ге лек ал қа ға, сазбал шық тан күй ді ріл -
 ген құ мы ра ға ой ылып жа зыл ған ру ни ка лық жа зу лар бел гі лі 
бол ды.

Ер тіс өңі рі нен (Шы ғыс Қа зақ стан обл.) екі қо ла ай на да ғы 
ру ни ка лық ой ма жа зу дың бі рін А.Н.Бернш там 1948 жы лы 
жа рия ла ды. Сон дай-ақ 1985 жы лы Шы ғыс Қа  зақ стан нан 
жар тас қа қа шал ған, ал 1987 жы лы бау ға та ғыл   ған мөр дің 
та ба ны на ой ыл ған ру ни ка лық жа зу лар та был ды.

Жай ық өңі рі нен (Ақ тө бе обл.) анық тал ған қо ла ай на да ғы 
ру  ни   ка лық жа зу 1986 жы лы жа рия лан ды.

(Ал тай Аман жо лов)
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§4. Көне мұра сырлары

1. Сыз ба ны мә тін де гі ақ па рат пен то лық ты рып оқың дар. Қолданыл-
 ған тілдік құралдары арқылы мәтіннің стилін анықтаң дар.

Орта Азия мен  
Қазақстан

Шығыс Еуропа мен 
Солтүстік Кавказ

Еура зия ке ңіс ті гін де гі 
жаз ба ес ке рт кіш тер

Шығыс Еуропа мен 

гі 
рт

Орта Азия мен  Орта Азия және 
Оңтүстік Сібір

Орта Азия және 

Түр кі лер ме кен ет кен бар лық ай мақ тан жаз ба ес ке рт-
кіш тер та был ды. Жаз ба ес ке рт кіш тер дің та ра лу ай ма ғын 
3 топ қа бө ле міз.

1. Ор та Азия мен Оң түс тік Сі бір ден анық тал ған ес ке рт-
кіш тер дің та ра лу ай ма ғы на Моң ғо лия, Ал тай, Ени сей жә не 
Ха ка сия, Бай кал ма ңы, Ле на өзе ні аң ға ры кі ре ді. Атал ған 
ай мақ тар да ғы түр кі жа зу ла ры бір ша ма те рең зерт тел ген. 
Бұл ай мақ тар дан та был ған жа зу лар тас тар ға, жар тас бет-
те рі не, ағаш тар мен тұр мыс тық бұй ым дар ға жә не қа ғаз ға 
жа зыл ған.

2. Қа зақ стан жә не Ор та Ази яның әр же рі нен та был ған 
жаз ба ес ке рт кіш тер ге Талас өңірінен; Же ті су, Сыр да рия, 
Ақ тө бе, Та раз дан; Ор та Азия дан, яғ ни Фер ға на, Бат кен, Сол-
түс тік Ау ғанс тан, Ән ді жан жә не Аму да рия ай мақ та ры нан 
та был ған жа зу лар кі ре ді. Мұн да ғы жа зу лар кө бі не се тас-
тар ға, тұр мыс тық бұ  йым дар ға, құ мы ра лар дың тұт қа сы мен 
тос та ған түп те рі не жә не қа быр ға су рет те рі не жа зыл ған.

3. Шы ғыс Еуро па жә не Сол түс тік Кав каз тү рік бі тік жа зу-
ла ры на Дон ға жа қын жер де гі Маяцк қа ла сы ның ор ны нан 
та был ған тас та таң ба лан ған 21 ес ке рт кіш; Ку бань да ғы 
12 ес ке рт кіш; Ху ма ри нск қа ла сын да сақ тал ған ал ты кө не 
түр кі жа зуы; Са мар об лы сын да, Ма рий Эл рес пуб ли ка сы мен 
Уд мур тия жер ле рін де сақ тал ған жа зу лар жа та ды. Мұн да ғы 
жа зу лар дың ба сым көп ші лі гі қыш ыдыс тар мен қа мал қа быр-
ға ла ры на жә не тас тар ға жа зыл ған, са дақ пен ыдыс жап сыр-
ма ла рын да таң ба лан ған.

(Нұр бо лат Бө ген ба ев)АА18А18
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1. Кө не түр кі ес ке рт кіш те рін анық тау да та ри хи не ме се геог ра-
фия лық фак тор дың рө лі қан дай?

2. Кө не түр кі ес ке рт кіш те рі нің алып аумақты қам туы не ні біл ді-
ре ді?

1.	 ісі	аттарының	алдынан	не	соңынан	келетін	сын	есімдер	сол	кісінің	
атына	 тіркесіп,	 жалқы	 есімге	 айналады.	Ондай	 сөздер	жалқы	
есімнің	алдынан	келсе,	бас	әріппен	жазылады,	соңынан	келсе,	кіші	
әріппен	жазылады.	Мысалы:	Ер Төстік, Ақсақ Темір, Шықбермес 
Шығайбай, Жиренше шешен, Ақан сері	т.б.

2.	 өше,	алаң,	сая	бақ,	шос	се,	көпір,	канал,	жол,	тарихи	ғимарат	ат-
та	ры	ның	бірінші	сөзі	бас	әріппен	жазылады.	Мысалы:	Жібек жолы 
көшесі, Қызыл алаң, ан иловшылар саябағы	т.б.

3.	Жоғары	дәрежелі	қызмет	аттары	мен	құрметті	атақтардың	әрбір	
сөзі	бас	әріппен	жазылады.	Мысалы:	Кеңес Одағының Батыры, 

алық Қа арманы	т.б.

2. Тіркесті жалқы есімдердің әр түріне мысалдар жазып, емле ереже-
 сін түсіндіріңдер.

Ор хон-Ени сей ес ке рт кіш те рі ті лін де қа зір гі қа зақ ті лі не 
тұл ға лық әрі ма ғы на лық жа ғы нан ұқ сас сөз дер са ны – 130, 
ал қа зір гі қа зақ ті лі мен са лыс тыр ған да, кей бір фо не ти ка лық 
ерек ше лі гі бар сөз дер са ны – 397, тұл ға лық та, ма ғы на лық та 
жа ғы нан ұқ сас тық тап пай тын сөз дер са ны – 311.

(Әб жан Құ рыш жа нов, Мар ха бат То ма нов)

3. Ор хон-Ени сей жаз ба ла рын да кез де се тін сөз дер ді топ тас ты рып, ста-
тис ти ка лық есе бін шы ға рың дар. Өз тұ жы рым да рың ды жа   зың   дар.

Ай ыр ма шы лы ғы  
жоқ сөз дер 
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бар сөз дер

Ұқ сас ты ғы 
 жоқ сөз дер 

Ата, ... Қа тун, ... Сү, ...

Са ны – Са ны – Са ны –

Өз тұ жы ры мым:АААӨз тұАӨз тұРРРРРРРРАта, ...РАта, ...

СаРСаны –Рны –

Өз тұРӨз тұ

М

хон-Ени

М

хон-Ени
тис

М

тисти

М

тика

М

калық есе

М

лық есе

МММММАйМАйырМырмаМма
жоқ сөзМжоқ сөз

Ата, ...МАта, ...

А

гі бар сөз

А

гі бар сөз
нан ұқ

А

нан ұқсас

А

сас

хон-Ени Ахон-Енисей жазАсей жаз
лық есеАлық есе

Н

лық әрі ма

Н

лық әрі мағы

Н

ғы
гі қа Нгі қазақ тіНзақ тіліНлімен саНмен са

гі бар сөзНгі бар сөздер саНдер са
сас Нсастық тапНтық тап

(ӘбН(Әб

-ке-керт-рт
на -налық жа-лық жаП

жалқы есімдердің әр түріне мысалдар жазып, емле ережеПжалқы есімдердің әр түріне мысалдар жазып, емле ереже

ртПрткішПкіш

ВВВжалқы есімдердің әр түріне мысалдар жазып, емле ережеВжалқы есімдердің әр түріне мысалдар жазып, емле ереже

б
зылады.

б
зылады.

көшесі, Қызыл алаң, ан иловшылар саябағыбкөшесі, Қызыл алаң, ан иловшылар саябағы
мен бмен құрмебқұрметтібттіМысалы: бМысалы: КеңебКеңес Одағының Батыры, бс Одағының Батыры, 

ажо ажол,ал, татарихиаарихизылады. азылады. МысааМысалы:алы:көшесі, Қызыл алаң, ан иловшылар саябағыакөшесі, Қызыл алаң, ан иловшылар саябағы т.б.ат.б.с

оңынансоңынан
Төстік, Ақсақ Темір, Шықбермес сТөстік, Ақсақ Темір, Шықбермес 

арихисарихи

псімдерпсімдер спсолполсөз псөздерпдер жалқпжалқоңынан поңынан кпкелсе,пелсе,ааакісіакісініңанің

сні білсні білдісдісы

ра ыра-ы-ді ыді-ы-
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



20

Ор хон-Ени сей жаз ба ла рын да кез де се тін сөз дер:
1) адам дар ға жә не ту ыс тық қа ты нас тар ға бай ла ныс ты сөз-

дер: ата, қа тун, қыз, іні, сің лі, ке лін, йе гін (жиен), оғул 
(ұл);

2) та би ғат құ бы лыс та ры на қа тыс ты сөз дер: йер, тағ, қар, 
таш, йыл, күн, суб (су), құм;

3) әлеу мет тік қа ты нас тар ға бай ла ныс ты сөз дер: ел, іл, йурт, 
қан (хан), қа ған, бек, бай, күң, чы ғай (ке дей), тө рү (тө ре, 
заң);

4) ана то мия лық атау лар: баш, бас, адақ, көз, қаш, құл ғақ, 
йү рек, сач, тіл, өд (өт);

5) зат тар дың сы нын көр се те тін сөз дер: ақ, қы зыл, са ры, йег-
рен (жи рен), йа шыл, көк, қа ра, улуғ, бе дүк, (би ік), йуйқа 
(жұ қа), йінйіч ке, қа лун (қа лың);

6) есім дік тер: бен, мен, сен, сін, ол, біз, сіз, не, қа ны, бу, кім;
7) сан есім дер: бір, екі, үч, төрт, беш, ал ты, йеті, се кіз, 

то қуз, он, йі гір мі, отуз, қы рық, еліг, йуз, мың, бің, тү мен;
8) етістіктер: ет, олур (отыр), йат, йарат, көр, біл, тұт, 

са қын (ойлан).
(Рә би ға Сыз дық)

4. Оқылым мәті нін де гі ақпа  рат тың 
баян дау желі сін сақ тап (ком прес сия 
жасап), жи на қы мә тін жа зың дар. 
Сөз саны – 60–70. Бас әріп пен жазы-
ла тын тір кес ті жал қы есім дер ді 
қатыс  ты  рыңдар.

Жинақы мәтін жазуға арналған кеңес:
1. Мәтінді мұқият оқып, негізгі және қосымша ақпарат  тар -

  ды анықтаңдар. Қосымша ақпараттарды сызып тастаңдар. 
2. Негізгі ойды білдіретін тірек сөздерді, сөйлемдерді бел -

гілеңдер.
3. Автор ойын, баяндау желісін сақтай отырып, мәтіндегі не -

гізгі ойды ықшамдаңдар. 
4. Кей сөздерді синонимдерімен алмастырыңдар.

5. Түр лі де рек көз дер ден Ени сей, Талас, Ор хон ес ке рт кіш те рі ту ра лы 
із де нім дік зерт теу жұ мы сын жүр гі зің дер. Өз бол жам да рың мен 
тұ жы рым да рың ды жинақы мәтін түрінде жа зың дар.

	–	(ла	тын.	
  i 	–	 сы	ғым	дау ,	

қы	су )	мә	тін	өң	деу	дің	не	гіз	гі	
тү	рі.	Бас	тап	қы	мә	тін	де	гі	не	гіз-
гі	ой	ды,	бас	ты	идеяны	сақ	тап,	
комп	рес	сия	жа	сау	ба	ры	сын	да	

	пай	да	бо	ла	ды.

АА20А20АААР

4.Р4.

5.Р5. ТүрРТүр
ізРізРРРРРМ

2.

М

2. Негізгі ойды білдіретін тірек сөздерді, сөйлемдерді бел

М

Негізгі ойды білдіретін тірек сөздерді, сөйлемдерді бел
гілеңдер.

М

гілеңдер.
3. М3. Автор ойын, баяндау желісін сақтай отырып, мәтіндегі неМАвтор ойын, баяндау желісін сақтай отырып, мәтіндегі не

гізгі ойды ықшамдаңдар. Мгізгі ойды ықшамдаңдар. 
4. М4. Кей сөздерді синонимдерімен алмастырыңдар.МКей сөздерді синонимдерімен алмастырыңдар.

А

Жинақы мәтін жазуға арналған кеңес:

А

Жинақы мәтін жазуға арналған кеңес:
Мәтінді АМәтінді мұқият оқып, негізгі және қосымша ақпаратАмұқият оқып, негізгі және қосымша ақпарат
ды анықтаңдар. Қосымша ақпараттарды сызып тастаңдар. Ады анықтаңдар. Қосымша ақпараттарды сызып тастаңдар. 
Негізгі ойды білдіретін тірек сөздерді, сөйлемдерді белАНегізгі ойды білдіретін тірек сөздерді, сөйлемдерді бел
гілеңдер.Агілеңдер.

Н

кес

Н

кесті жал

Н

ті жал
рыңдар.Нрыңдар.

Жинақы мәтін жазуға арналған кеңес:НЖинақы мәтін жазуға арналған кеңес:
мұқият оқып, негізгі және қосымша ақпаратНмұқият оқып, негізгі және қосымша ақпарат

-Сөз саны – 60–70. Бас әріп-Сөз саны – 60–70. Бас әріп
ті жал-ті жал П

де Пдегі Пгі ақпаП ақпа
сін сақ Псін сақтап (комПтап (компресПпрес

қы мә Пқы мәтін жаПтін жа
Сөз саны – 60–70. Бас әріпПСөз саны – 60–70. Бас әріп

В
ет, олур (отыр), йат, йарат, көр, біл, тұт, 

В
ет, олур (отыр), йат, йарат, көр, біл, тұт, 

 ақпаВ ақпаратВрат

б
лун (қа

б
лун (қалың)

б
лың)

бен, мен, сен, сін, ол, біз, сіз, не, қаббен, мен, сен, сін, ол, біз, сіз, не, қа
бір, екі, үч, төрт, беш, алббір, екі, үч, төрт, беш, ал

мі, отуз, қы бмі, отуз, қырық, еліг, йуз, мың, бің, түбрық, еліг, йуз, мың, бің, түмі, отуз, қырық, еліг, йуз, мың, бің, түмі, отуз, қы бмі, отуз, қырық, еліг, йуз, мың, бің, түмі, отуз, қы
ет, олур (отыр), йат, йарат, көр, біл, тұт, бет, олур (отыр), йат, йарат, көр, біл, тұт, 

а
дер: 

а
дер: 

ра, улуғ, беара, улуғ, бе
лың) алың); а;

бен, мен, сен, сін, ол, біз, сіз, не, қаабен, мен, сен, сін, ол, біз, сіз, не, қа
бір, екі, үч, төрт, беш, алабір, екі, үч, төрт, беш, ал

сбаш, бас, адақ, көз, қаш, құлсбаш, бас, адақ, көз, қаш, құл

дер: сдер: ақ, қысақ, қызыл, сасзыл, са
ра, улуғ, бесра, улуғ, бедүк, (бисдүк, (би

пдей), төпдей), тө

баш, бас, адақ, көз, қаш, құлпбаш, бас, адақ, көз, қаш, құл

айер, тағ, қар, айер, тағ, қар, 

дер: адер: ел, іл, йурт, аел, іл, йурт, 
дей), төадей), төрү (төарү (төдей), төрү (төдей), төадей), төрү (төдей), тө

сгін (жиен), оғул сгін (жиен), оғул 

йер, тағ, қар, сйер, тағ, қар, 

ыты сөзыты сөз-ы-гін (жиен), оғул ыгін (жиен), оғул 
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§5. Батыр баба – Күлтегін және  
 патриоттық рух

1. Мә тін дерді тү сі ніп оқың дар. Құрылымы мен рәсімделуі арқылы 
екі мәтіннің жанрлық ерекшеліктерін анықтаңдар.

 Күл те гін – Құт лық (Ел те ріс) 
қа ған ның екін ші ұлы, Біл ге 
қа ған ның (Мо ги лян) ту ған іні сі. 
Ше ше сі – Ел біл ге қа тун. Же ті 
жа сын да әке сі Құт лық (680–
692 жж. би лік құр ған) қай тыс 
бо ла ды. Қа ған та ғы на оның іні сі 
Қа па ған (692–716 жж.) оты ра ды. 
Күл те гін мен Біл ге еке уі Қа па-
ған ның іні сі Бө гү ні (716 ж.) тақ-
тан тай ды рып, қа ған дық би лік 
Біл ге нің қо лы на (716–734 жж.) 
өте ді.

Та ри хи де рек тер ге қа ра ған-
да, Күл те гін нің он жа сын да ер ата нып, ал ғаш көз ге түс кен 
со ғы сы – 694 жыл ғы Жау жыу жә не Дин жыу ай мақ та рын-
да бол ған со ғыс. Мі не, осы дан бы лай Күл те гін нің ер лік жо лы 
бас тала ды. Та ри хи де рек тер сол кез де гі ел тәу ел сіз ді гін сақ-
тап қа лу жо лын да бол ған қыр ғын со ғыс тар дың бір де-бі реуі-
нің Күл те гін сіз өт пе ге нін аң ғар та ды. Ба тыр 47 жас қа же тіп, 
қа за тап қан да, төрт күл дү ние ден тү гел ел ші лер ке ліп, ру хы-
на тағ зым етіп ті. Ба сы на ел та ри хын жа зып, алып ес ке рт кіш 
ор на тып ты. Сол ес ке рт кіш тің ғы лы ми кө шір ме сі бұл күн де 
тәу ел сіз елі міз дің ас та на сын да, Еура зия Ұлт тық уни вер си те-
ті нің бас ғи ма ра тын да тұр.

 Жаяу лы ны құ ма лақ тай
Най за сы ның ұшы на іліп,
Ат ты лы ны қуа лап жү гі ріп,
Бө рік тей тү сір ген.
Бас ты ны
Бас та ры жер ге ти ген шеАР
М

нің бас ғи

М

нің бас ғиА

қан

А

қан

А

зым етіп

А

зым етіп
тып Атыпты. Сол есАты. Сол ес

ел Аелсіз еліАсіз елімізАміздің асАдің ас
нің бас ғиАнің бас ғимаАмараАра

Н

лын

Н

лында бол

Н

да бол
гін Нгінсіз өтНсіз өтпеНпегеНге

қан Нқан Нда, төртНда, төрткүл дүНкүл дү
зым етіп Нзым етіпті. БаНті. БасыНсы

ты. Сол есНты. Сол ес

-хи де -хи дерек-рек
да бол-да бол П

ге қа

П

ге қа
нің он жа Пнің он жасынПсында ер атаПда ер ата

жыл Пжылғы Жау жыу жәПғы Жау жыу жә
ғыс. Мі Пғыс. Міне, осыПне, осыдан быПдан бы

рекПректер сол кезПтер сол кез

В
дық би

В
дық би

на (716–734 Вна (716–734 жж.) Вжж.) 

ге қа Вге қараВрағанВған-В-да ер атаВда ер ата

бды. бды. 
па бпа- б-

ж.) тақ бж.) тақ- б- ббба
спппп
адар. Құрылымы мен рәсімделуі арқылы адар. Құрылымы мен рәсімделуі арқылы ааассдар. Құрылымы мен рәсімделуі арқылы сдар. Құрылымы мен рәсімделуі арқылы 

ыы
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Идір ген.
Ті зе лі ні –
Ті зе ле рін ді ріл де тіп,
Түйе дей ба қыр тып
Шө гер ген.
Қал ған да ры
Оқ ти ген ма құ лық тай қа шып,
Тау ме нен тас тар дан асып,
Ал ды-ар ты на қа ра май
Жө нел ген.

(adebiportal.kz)

1. Күл те гін жы ры қан дай мағ лұ мат бе ре ді?
2. Жыр дың жа зыл ған ке зе ңі қан дай ой ту ды ра ды?
3. Қа зақ тың қан дай жы ры мен ұқ сас тық бай қа дың дар?

2. «Күл те гін жы ры нан» үзін ді (02. mp3) тың дап, көтерілген мәселе  ні, 
астарлы ойды анықтаңдар.

1.	Жеке	сөздердің	басқы	әріптерінен	құралып	қысқарған	сөздер	бас	
әріптермен	жазылады,	ол	әріптердің	арасына	ешқандай	 тыныс	
белгісі	қойылмайды.	Мысалы: Б  (Біріккен лттар йымы), АҚШ 
(Америка Құрама Штаттары), А ( ылым академиясы).

2.	 Алғашқы	сөздің	басқы	буынынан,	соңғы	сөздердің	бас	әріптерінен	
қысқарып	жасалған	сөздің	алғашқы	қысқарған	буынының	бірінші	
әрпі	бас	әріппен,	қалғандары	кіші	әріппен	жазылып,	кейінгі	әріптер	
бас	әріппен	жалғастырылып	жазылады.	Мысалы:	ҚазТА  (Қазақ 
телегра  агенттігі), ҚазМ  (Қазақ мемлекеттік университеті).

3.	 Адамның	аты-жөні	(көбінесе	есімі	мен	әкесінің	аты)	қысқартылып,	
бас	әріппен	белгілегенде,	сол	әріптен	кейін	нүкте	қойылады.	Мы-
салы:	А.С. ушкин, М. ор кий, М.Әуезов, С.Мұқанов.

3. Бас әріппен жазылатын күрделі атауларды қатыстырып, көне 
түркі ескерткіштерінің зерттелуі, жиналуы туралы жинақы мәтін 
(5–6 сөйлем) жазып көріңдер.АА22А22

Р3.Р3. Бас әріппен жазылатын күрделі атауларды қатыстырып, көне РБас әріппен жазылатын күрделі атауларды қатыстырып, көне 
түркі ескерткіштерінің зерттелуі, жиналуы туралы жинақы мәтін Ртүркі ескерткіштерінің зерттелуі, жиналуы туралы жинақы мәтін 
(5–6 сөйлем) жазып көріңдер.Р(5–6 сөйлем) жазып көріңдер.РРРММММ

3.	 Адамның

М

3.	 Адамның
б

М

бас

М

ас әріппен

М

әріппен
салы:Мсалы: А.С. ушкин, М. ор кий, М.Әуезов, С.МұқановМА.С. ушкин, М. ор кий, М.Әуезов, С.Мұқанов

А

ас

А

ас әріп

А

әріп
әріппенАәріппен жалғастырылыпАжалғастырылыптелегра  агенттігі), ҚазМ  (Қазақ мемлекеттік университеті).Ателегра  агенттігі), ҚазМ  (Қазақ мемлекеттік университеті).

3.	 АдамныңА3.	 Адамның аАаты-жөніАты-жөніәріппенАәріппен
А.С. ушкин, М. ор кий, М.Әуезов, С.Мұқанов

А

А.С. ушкин, М. ор кий, М.Әуезов, С.Мұқанов

Н

(Америка Құрама Штаттары), А ( ылым академиясы).

Н

(Америка Құрама Штаттары), А ( ылым академиясы).
с НсөздіңНөздің бНбасқыНасқықысқарып Нқысқарып жасалғанНжасалған сөзНсөз
әріп Нәріппен,Нпен, қНқалғандарыНалғандарыжалғастырылыпНжалғастырылып

-Мысалы:-Мысалы:(Америка Құрама Штаттары), А ( ылым академиясы).-(Америка Құрама Штаттары), А ( ылым академиясы).ППасқы Пасқы әріптПәріптеріненПеріненазылады,Пазылады, оПолПл әріпПәріпМысалы:ПМысалы:
(Америка Құрама Штаттары), А ( ылым академиясы).П(Америка Құрама Штаттары), А ( ылым академиясы).

В
астарлы ойды анықтаңдар.

В
астарлы ойды анықтаңдар.

ВВВеріненВерінен
б

ңі қан

б
ңі қандай ой ту

б
дай ой ту

мен ұқ бмен ұқсасбсастық байбтық бай

ді (02. mp3) тыңбді (02. mp3) тыңдап, көтерілген мәселебдап, көтерілген мәселе

аре ареді?аді?
дай ой туадай ой тудыадыраара

тық байатық бай

с(adebiportal.kz)с(adebiportal.kz)п(adebiportal.kz)п(adebiportal.kz)

ас
ы
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Күл те гін ес ке рт кі ші – түр кі ха лық та ры ның ба ға жет пес 
мә де ни бай лы ғы. Бұл құн ды дү ние ге түр кі тек тес ха лық тар 
ға на емес, со ны мен қо са әлем ға лым да ры на за рын ау да ру да. 
Қа зір гі уа қыт та та рих жә не тіл бі лі мі са ла сы зерт те лу де, әлі 
талай ғы лы ми жа ңа лық тар туары дау сыз.

(Мыр за тай Жол дас бе ков)

Күл те гін жа зуы –  Моң ғо лия да ғы  Қа ра ба ла са ған қа ла-
сы ның қи ра ған ор ны нан сол түс тік ке қа рай 40 км жер ге, Ор хон 
өзе ні  бой ын да ғы Эр де ни Цзу мо нас ты ры ның (VІІІ ға сыр) 
жа ны на ор на тыл ған. Ес ке рт кіш тің би ік ті гі – 3,15 м, ені – 
1,34 м, қа лың ды ғы – 0,41 м. Түр кі елі нің даңқ ты әс ке ри қол-
бас шы сы Күл те гін нің жау ын гер лік жо рық та рын ма дақ тап, 
жыр лау ға ар нал ған қаhар ман дық дас тан дар жазылған. Ав -
то ры – өз дәу ірі нің аса да рын ды ақы ны, көр нек ті қо ғам қай-
рат ке рі Иол лығ те гін. 

(wikipedia.org/wiki)

4. Екі топ қа бө лі ніп, «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да рын да бе ріл ген 
мә тіндер мен оқы лым ма те ри алын са бақ тас ты ра оты рып, сұх бат 
құ рың дар.

5. Cөз дер дің Күл те гін ес ке рт кі шін де гі нұс қа сы мен қа зір гі қа зақ 
ті лін де гі қол да ны сын са лыс ты рып, жинақы мәтін (7–8 сөйлем)
жа зың дар.

 Күл те гін ес ке рт кі шін де гі  
нұс қа сы 
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6. Күл те гін жы ры нан алын ған үзін ді ні қа тыс ты рып, «Күл те гін жы -
рын   да ғы жә не қа зір гі за ман да ғы ел бір лі гі мен пат рио тизм» та қы-
ры бын да эссе жа зың дар.

Қы рық же ті рет
Жо рық қа шық қан
Қа ған әкем
Ас-суын
Аты нан тү сіп іш пе ген,
Қы лы шы қы ны на түс пе ген,
Жи ыр ма рет со ғыс қа кір ген.
Бет пе-бет ке ліп,
Шөптер дей қыр қып,
Ағаш тар дай ке се тін
Ша быс қа кір ген.  
Ел ді бол ған ды
Ел ді гі нен ай ыр ған,
Қа ған ды бол ған ды
Қа на ты нан қай ыр ған.
Бай лық қа бат қан,
Ба қыт қа ке нел ген.
Бұлық сын ға нын
Бұ та дай сын ды рып,
Ті зе лі сін
Түйе дей шө гер ген.
Қат ты сын
Бал шық тай илеп,
Бас ты сын
Ба сы жер ге ти ген ше
Идір ген.
Та ба нын жа ла тып,
Та бал ды ры лы ғын сүй дір ген.

(Ер кін ау дар ма жа са ған  
Те мір хан Ме дет бек)

АА24А24
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§6. А.Байтұрсынұлы түзген  
 «Қазақ жазуы»

1. Кес те де бе ріл ген ақ па рат ты мә тін нің кі ріс пе бө лі мі ре тін де алып, 
мә тін мен бай ла   ныс ты рып оқың дар. Мәтіннің стилін анықтаңдар.

1929 жыл ға дей ін Араб жа зуы жә не А.Байт ұр сын-
ұлы ның тө те жа зуы

1929–1940 жыл дар ара лы ғын да Ла тын гра фи ка сы на не гіз дел ген  
қа зақ жа зуы

1940 жыл дан қа зір ге дей ін Орыс гра фи ка сы на не гіз дел ген  
қа зақ жа зуы

ХХ ға сыр дың 10-жыл да ры на дей ін қа зақ тың өз жа зуы 
бол ма ған еді. Өз ге көр ші лес түр кі ха лық та ры си яқ ты қа  зақ-
 тар да араб таң ба ла рын қол да нып кел ді. Араб әліп биі қа зақ 
ті лі нің ды быс тық жүй есі не сай кел мей тін ді гін, бұл таң ба-
лар мен қа зақ сөз де рін дұ рыс, сау ат ты жа зу ға мүм кін дік тің 
аз ды ғын, оқы ту ісін де кел ті ре тін қи ын ды ғын анық бай қа ған 
қа зақ зия лы ла ры ана ті лі міз дің өз жа зу ын жа сау ке рек ті гін 
сөз ете бас тай ды.  Әлеу мет тік пі кір ге «Ай қап» жур на лы мен 
«Қа зақ» га зе ті де үн қо сып, ма қа ла лар жа рия лай ды.

Ах мет Байт ұр сы нұлы қа зақ мек теп те рін ашып, оқу ды 
қа зақ ті лін де жүр гі зу үшін, ең ал ды мен, ұлт тық жа зуы –
әліп биі бо луы қа жет деп біл ді. Ға лым өз жо ба сын ұсы нып, 
оған «қа зақ жа зуы» де ген ай дар тақ ты. Бұл әліп би дің не гі зі 
араб таң ба ла ры бол ға ны мен, қа зақ ті лі нің ды быс тық жү  йе -
сі не сәй кес тен ді рі ліп, жа ңа ша тү зіл ген. Қа зақ ті лін де жоқ 
ды быс тар дың таң ба ла ры шы ға ры лып тас тал ған, араб әліп -
биін де жоқ кей бір таң ба лар қо сыл ған мүл де жа ңа әліп би 
бол ды. 1912 жыл дар дан бас тап қол да ны ла бас та ған әліп би ді 
қа зақ жұрт шы лы ғы, әсі ре се мұ ға лім дер қа  уымы еш талас сыз, 
бір ден қа был да п, іс жү зін де қол да н ды.

«Қа зақ жа зуы» Қа зақ стан да 17–18 жыл дай жақ сы қол-
да ны лып, ен ді тұ рақ тай бас та ған да, күш пен та рих сах на-
сы нан түс ке ні мен, мүл де құр дым ға кет кен жоқ, бұл жа зу мен 
қал ды рыл ған мол мұ ра қа зір гі мә де ние ті міз ге де ора сан зор 
қыз мет етіп отыр. Қы тай да ғы, Иран мен Ау ғанс тан да ғы АР
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қан дас та ры мыз кү ні бү гін ге дей ін Бай  тұр сы нұлы жа зу ын 
қол да нып отыр.

(Рә би ға Сыз дық)

1. Қа зақ жа зуы ның бас тау ар на сы қай жа зу бо лып са на ла ды?
2. «Жа зу», «гра фи ка», «әліп би» ұғым да ры ның ара сын да қан дай 

бай ла ныс бар?

2. Ах мет Байт ұр сы нұлы ның жа ңа қа зақ әліп биін жа сау да сі ңір ген 
ең бе гі ту ра лы мә тін ді (03. mp3) тың дап, не гіз гі ой ды «Түр тіп алу» 
әді сі мен жа зып алың дар. Осы мә се ле ту ра лы ой ла рың ды дә лел ді, 
жүй елі жет кі зу ге ты ры сың дар.

1.	 Дефис	арқылы	жазылатын	екі	сөзден	құралған	фамилиялар	дың	
екеуі	 де	 бас	 әріптен	 басталып	жазылады.	Мысалы:	 ан ейк, 
Сем новТян шанский	т.б.

2.	 Орыс	тілі	арқылы	енген	географиялық	атаулар	(жалқы	есімдер)	
орыс	тіліндегі	түрінде	жазылады.	Мысалы:	Орехово уево, ос
Анжелос, иодеЖанейро, Куала умпур т.б.

3.	 Орыс	және	шетел	қалалары	көшелерінің,	алаңдарының	т.б.	ат	та	ры	
орыс	тіліндегі	түрінде,	бірақ	орыс	тіліндегі	сын	есім	көрсет	кі	шін	сіз	
жазылады.	Мысалы:	СадовоКудринск көшесі, оллстрит, айд
парк т.б.

3. Қосарланған күрделі атаулардың жазылуына 5–6 мысал кел  ті  рің  дер.

Ах мет тің жа ңа ал фа ви ті мен жа ңа әліп пе сі біз дің мә де ни 
өр кен деу міз ге зор пай да сын тигіз ген құ бы лыс еді. Жа ңа 
ал фа вит тіл дің та за сақ та лу ына мүм кін дік ту ғыз ды, әлем дік 
мә де ни ет пен ара лас тыр ды (Тел жан Шо на нов).

Араб әріп те рі нің өз гер ге ні рас. Олар дың 14-і ға на бұ рын-
ғы ша бол са, өз ге ой дан шық қан да ры жұрт қа жат бо луы ке рек 
қой. Ой дан шы ға рыл ған әріп тер ді жұрт қа үй ре тіп, оқы тып 
жа ту ке рек еді ғой. Он дай нәр се бол ды ма? Бол ған жоқ, ен де-
ше, бұ ны өз гер ту ші нің ше бер лі гі деп бі лің дер (Міржақып 
Ду   ла   тов).АА26А26
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ның ара аның арасынасында қанада қансға Сызсға Сыздық)сдық)

ла слады?сды?
да қансда қан

ызуызуын ыын 

дық)ыдық)
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4. Тө мен де берілген сөз дер ді А.Байт ұр сы нұлы ұсын ған әліп би   мен 
жа зып кө рің дер. Тө те жа зудың өзіндік ерекшелігі туралы «Төрт 
сөйлем» (пікір, дәлел, мысал, қорытынды) жазыңдар.

№ 1912 1927 Латынша Кирилше Айтылуы
1 2 3 4 5 6

16. n ң ың/ің

17. l л ыл/іл

18. m м мы/мі

19. n н ны/ні

20. o о о

21. ö ө ө

22. u ү ү

23. ü, w у, ұ у, ұ

24. e е е

25. ы ы ы

26. j і і

27. ü и й

28. e е ие

дәйекше

№ 1912 1927 Латынша Кирилше Айтылуы
1 2 3 4 5 6

1 a a a

2. ә ә ә

3. b б бы/бі

4. p п пы/пі

5. t т ты/ті

6. c ж жы/жі

7. d д ды/ді

8. r р ыр/ір

9. z з ыз/із

10. s с сы/сі

11. c, c ш шы/ші

12. Q ғ ғы

13. q қ қы

14 k к кі
15 g г гі

дәйекше

Ар, тал, тас, ор, нан, ар лан, жаз, жұл дыз, шаң, ал ғыс, сән.

5. Мә тін ді мұқият оқып, бүгінгі сабақтан ойларыңды қорытын ды лап, 
«Бұ рын қол да ныл ған араб жа зу ын А.Бай  тұр  сы нұлы не үшін ре  фор -
ма ла ды?» де ген сұ рақ бой ын ша эссе жа зың дар. Сөз саны – 80–100.

Осы күн гі жұрт тар дың бә рі де өзі шы ғар ған әліп биін 
тұ ты нып отыр ған жоқ. Бә рі ні кі де өз ге ден ал ған әліп би. 
Еуро па жұр  ты ның тұ тын ған әліп биі нің тү бі – кө не се мит 
әліп биі. Кө не се мит әліп биін өз ті лі не үй лес ті ріп фи ни кий 
жұр ты ал ған, онан грек, грек тен ла тын, Еуро па жұр ты 
ал ған. Түр кі әліп биі нің тү бі де кө не се мит әліп биі, олар дан 
ку фа лық тар, ку фа лық тар дан араб өз ті лі не үй лес ті ріп 
ал ған. Араб тан иран, тү рік жә не бас қа мұ сыл ман дар ал ған. 
Со лар дың қай сы сы да бі рі нің әліп биін бі рі ал ған да, тұр ған 
қал пын да ал ма ған. Өз тіл де рі нің ды быс та ры на қа рай өз ге ріс 
кір гі зіп ал ған. Ті лі не әліп би дің ар ты ғы бол са, алып тас та ған, 
кем ті гі бол са, әріп қо сып то лық тыр ған.

(Ах мет Байт ұр сы нұлы)АР

СоРСоларРлар
қалРқалпынРпын
кірРкіргіРгіРзіп алРзіп ал
кемРкем

М

жұр

М

жұрты 

М

ты 
ал

М

алған. Түр

М

ған. Түр
ку МкуфаМфалықМлықтар, куМтар, ку
ал Малған. АрабМған. Араб

ларМлардың қайМдың қай

А

Осы күн

А

Осы күн
нып отыр

А

нып отыр
па жұрАпа жұртыАтының тұАның тұ

биі. КөАбиі. Көне сеАне семит әліпАмит әліпАты Аты ал Аалған, Аған, 
ған. ТүрАған. Түркі әліпАкі әліп

Н

ген сұ

Н

ген сұрақ бой

Н

рақ бой

Осы күн НОсы күнгі жұртНгі жұрттарНтар
нып отыр Ннып отырған жоқ. БәНған жоқ. Бә

ның тұНның тұ

-ған араб жа-ған араб жа
рақ бой-рақ бойП

Ар, тал, тас, ор, нан, арПАр, тал, тас, ор, нан, арлан, жаз, жұлПлан, жаз, жұл

мұқият оқып, бүгінгі сабақтан ойларыңды қорытынПмұқият оқып, бүгінгі сабақтан ойларыңды қорытын
ған араб жаПған араб жа

ВВВВВВВВВВВВВВ
28.

В
28.

ВВВВВВВлан, жаз, жұлВлан, жаз, жұл

бббббббббббббббббббббббббббббббаааааааааааааааа
ü, w у, ұ у, ұаü, w у, ұ у, ұü, w у, ұ у, ұаü, w у, ұ у, ұаe е еаe е еаы ы ыаы ы ы

ссссссссссссссссo о осo о о

ö ө өсö ө өö ө өсö ө ө

u ү үсu ү үu ү үсu ү ү

ü, w у, ұ у, ұсü, w у, ұ у, ұü, w у, ұ у, ұсü, w у, ұ у, ұ

пппппппппппппппппm м мы/міпm м мы/мі

n н ны/ніпn н ны/ніn н ны/ніпn н ны/ніn н ны/ніпn н ны/ні

o о опo о о

ö ө өпö ө ө

аааааааааааааааааа

№ 1912 1927 Латынша Кирилше Айтылуы

а

№ 1912 1927 Латынша Кирилше Айтылуы

n ң ың/іңаn ң ың/іңn ң ың/іңаn ң ың/ің

l л ыл/ілаl л ыл/ілl л ыл/ілаl л ыл/іл

m м мы/міаm м мы/міm м мы/міаm м мы/мі

сссссссс№ 1912 1927 Латынша Кирилше Айтылуыс№ 1912 1927 Латынша Кирилше Айтылуы№ 1912 1927 Латынша Кирилше Айтылуыс№ 1912 1927 Латынша Кирилше Айтылуы
6с6n ң ың/іңсn ң ың/ің

ымен ымен 
ерекшелігі туралы «Төрт ыерекшелігі туралы «Төрт 
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§7. Қазақ жазуының дамуы

1. Мә тін ді оқып, стилін анық таң дар.

Бү гін де еге мен ді елі міз дің бо-
ла ша ғы үшін, әлем дік шең бер де 
да муы үшін ла тын жа зуы на кө-
шуі ма ңыз ды бо лып отыр. Сон-
дық тан бұл іс те бар ша мыз «бір 
жең нен қол, бір жа ға дан бас» 
шы ға руы мыз ке рек.

Ла тын әліп биі б.з.д. VІІ ға  -
сыр да пай да бо лып, б.з. 100 жы-
лы қа зір гі қол да ны лып жүр ген 
23 әріп қа был дан ған. Ең ал  ғаш 
ла тын ға кө шу мә се ле сін XIX ға-
сыр да иран ға лы мы Мал ком-
хан ұсын ған мен, иран же рін де мұ ны іс ке асы ру мүм кін емес 
еді. Оны әзір бай жан жа зу шы сы Мир за Ахун дов қол да ған, 
1924 жы лы Ба ку де өт кен кон фе рен ция дан кей ін Әзір бай жан 
елі ла тын ға көш ті. Қа зақ стан ла тын ға 1929 жы лы көш ке-
ні мен, ара гі дік то лық ты ру лар мен өз ге ріс тер бо лып тұр ды. 
Мә се лен, 1930 жы лы бас әріп те рі бе кі тіл се, 1938 жы лы әріп 
са ны 29-дан 34-ке жет ті. Де ген мен ла тын әліп биі тә жі ри бе-
де бұ рын да қол да ныл ған. Ор та ға сыр жаз ба мұ ра сы «Ко декс 
Ку ма ни кус» ат ты қып шақ ті лі нің жиі лік сөз ді гі кө не ла тын 
әр пі мен жа зыл ған.

1940 жы лы 10 қа ра ша да Ке ңес Ода ғын да ғы ха лық тар дың 
бә рі дер лік бі рың ғай ки рил ли ца ға көш кен еді. Бұл жа зу ға 
да то лық ты ру лар мен тү зе ту лер ен гі зі ліп, 1957 жы лы ға на 
42 әріп бо лып нүк те сі қой ыл ды. 

Кө не грек жа зуы ның нұс қа сы на не гіз дел ген ки рил-
ли ца – сла вян әліп биі, яғ ни бар лық сла вян ха лық та ры на 
тие сі лі. Ки рил ли ца деп ата луы осы жа зу дың не гі зін сал ған 
Конс тан тин-Ки рилл есі мі мен бай ла ныс ты екен ді гі бел гі лі. 
Ки рил ли ца әліп биі Ре сей ге X–XI ға сыр лар да хрис тиан 
ді ні ар қы лы ен гі зіл ді. Ал түр кі ха лық та ры на бұл әліп би ді 
ен гі зу мә се ле сі 1861 жы лы кө те ріл ген. Сол жы лы мис сио нер АА28А28

РКиРКирилРрил
діРдіні арРні ар
енРен

М

42

М

42 әріп 

М

әріп 
Кө

М

Көне грек жа

М

не грек жа
лиМлицаМца – М– слаМсла
тиеМтиесіМсілі. КиМлі. Ки
КонсМКонстанМтан

А

1940 жы

А

1940 жы
рі дер Арі дерлік біАлік бірыңАрың

да то Ада толықАлықтыАтыруАру
әріп Аәріп боАболып нүкАлып нүк

не грек жаАне грек жа

Н

рын да қол

Н

рын да қол
кус» атНкус» атты қыпНты қып

мен жа Нмен жазылНзылған.Нған.
1940 жы Н1940 жылы 10 қаНлы 10 қа

рыңНрың

-ны 29-дан 34-ке жет-ны 29-дан 34-ке жет
да -даныл-нылП

де өт

П

де өт
ті. ҚаПті. ҚазақПзақ

дік то Пдік толықПлықтыПтыруПру
жы Пжылы бас әріпПлы бас әріп

ны 29-дан 34-ке жетПны 29-дан 34-ке жетті. ДеПті. Де

В
мы Мал

В
мы Мал

мен, иран же Вмен, иран жерінВрінде мұВде мұ
жан жа Вжан жазуВзушыВшысы МирВсы Мир

кен конВкен конфеВфе
зақВзақстан лаВстан ла

б
жы

б
жы

лып жүр блып жүрген бген 
ған. Ең ал бған. Ең ал  б  ғаш бғаш 

сін XIX бсін XIX ға бға- б- бббаааа
сп
ааааассссс
ыы
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Н.И.Иль минс кий қа зақ ті лі мен әде бие тін ки рил ли ца мен 
жаз ды. Кей ін В.Рад лов, Ы.Ал тын са рин дер де қол дап, ең бек-
те рін осы әліп би мен жаз ға ны бел гі лі.

(Қа си ет Мол ғаж да ров)

1. Қол да ныс та ғы қа зір гі жа зуы мыз қа лай атала ды?
2. Жа зу дың өз ге руі не не ық пал ете ді деп ой лай сың дар?
3. Жа зу ға бай ла ныс ты қа зір қо ғам да қан дай мә се ле бар?

2. Мә тін де гі бас әріп пен жа зы луы ти іс ті сөз дер ді табыңдар, ере-
жесімен бірге кестеге түсіріңдер.

Үл гі:

 Бас әріп пен жа зы ла тын сөз дер Ере же сі 
Қа зан ғап Бай бо лұлы Адам ның аты, те гі бас әріп пен 

жа зы ла ды

Қа зан ғап бай бо лұлы 1891 жы лы қа зір гі тө ле би ау да ны 
ұзы на рық ауы лын да дү ние ге ке ліп ті. Ал ды мен араб ша 
са  уат аш қан. Кей ін нен ла тын ша ны, одан соң ки рил ли ца ны 
мең ге ріп, өмі рін ба ла оқы ту ға ар на ған. Дү ние ден оз ған ша 
мек теп те мұ ға лім бо лып ең бек ет ті, ай тыс ақы ны ре тін де 
та ныл ды. Оның нар тай бе ке жа нов пен сөз сай ысы таң дау лы 
ай тыс ре тін де сақ тал ды.  Ол өзінің «ең се гей бой лы ер есім», 
«тө ле би дің та ри хы» ең бек те рін де есім хан, тө ле би тұл ға-
ла рын та ну ға үлес қос ты. Әлі де зерт тел ме ген қол жаз ба ла ры 
бар. Сон дық тан қа зан ғап есі мі әлі де талай зерт теу ші ге азық 
бо ла ры анық.

(Нұр ма хан Кен же хан)

3. Бас әріппен жазылатын күрделі атаулардың жазылу ережесін, 
мысалдарын кестеге жазыңдар. 

Бас әріппен жазылатын  
күрделі атаулар

Ережесі Мысалы

Тіркесті жалқы есімдер

Біріккен жалқы есімдер

Қысқарған жалқы есімдер

Қосарланған жалқы есімдер

АРРРРРРРРРРРР

Тіркесті жалқы есімдер

Р

Тіркесті жалқы есімдер

Біріккен жалқы есімдерРБіріккен жалқы есімдер

Қысқарған жалқы есімдерРҚысқарған жалқы есімдер

Қосарланған жалқы есімдерРҚосарланған жалқы есімдер

М

мысалдарын кестеге жазыңдар. 

М

мысалдарын кестеге жазыңдар. 

МММММБас әріппен жазылатын  МБас әріппен жазылатын  
күрделі атауларМкүрделі атаулар

Тіркесті жалқы есімдерМТіркесті жалқы есімдер

Біріккен жалқы есімдерМБіріккен жалқы есімдер

А

ры анық.

А

ры анық.

әріппен жазылатын күрделі атаулардың жазылу ережесін, Аәріппен жазылатын күрделі атаулардың жазылу ережесін, 
мысалдарын кестеге жазыңдар. Амысалдарын кестеге жазыңдар. ААБас әріппен жазылатын  АБас әріппен жазылатын  

Н

ға үлес қос

Н

ға үлес қос
дық Ндықтан қаНтан қазанНзан

ры анық. Нры анық.
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лұлы 1891 жы
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нен ла Внен латынВтыншаВшаны, одан соң киВны, одан соң ки
ла оқы Вла оқытуВтуға арВға ар

лып еңВлып еңбек етВбек ет

ббббббббАдам бАдамның аты, тебның аты, те
жа бжазы бзылабладыбды

лы қаблы қа
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ның аты, теаның аты, те
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4. Мә тін ді оқып, «Қай әліп би ге көш кен дұ рыс?» та қы ры бын да  
ой   тал қы өт кі зің дер. Қо ры тын ды жа саң дар.

Со ны мен, «қа зақ жа зу ын ре фор ма лау қа жет пе, жоқ па? 
Қа жет бол са, ла тын ға көш пей-ақ ки рил ше нің өзін де ре фор-
ма лау ға бол май ма?»; «Әліп би ау ыс тыр сақ, бұ рын ғы ру ха-
ни құн ды лық ты ры мыз дың бі рі – Ор хон әліп биіне кө шейік»; 
«Тө те жа зу ға қай та ора лай ық» де ген ұсы ныс тар дың тө ңі ре-
гін де гі пі кір талас ты қай та өр біт кен нен гө рі, шешім қабыл-
дай тын кез кел ді. Ел ба сы айт қан дай, ла тын ға кө шу ді қа рас-
ты ра тын уа қыт бол ды. Таң дау, тал ғау ке зе ңі нен өт кен си яқ-
ты мыз. Ен ді гі ке зек те ла тын әліп биіне кө шу дің амал да рын 
са ра лап, қо ғам дық пі кір мен жо ба лар ды ғы лы ми тал дау дан 
өт кі зу, әліп би ре фор ма сы ның Қа зақ стан үшін ти ім ді мо де лі 
мен мем ле кет тік бағ дар ла ма сын жа сау мін де ті тұр.

(Нұр гел ді Уәли)

5. Ойталқыдан түйген ойларыңды қорытындылап, қазақ жазуының 
болашағы туралы жинақы мәтін жазыңдар. Тақырыбын өздерің 
қойыңдар.

6. Ойларыңды жинақтап, «Ла тын гра фи ка сы на кө  шу – за ман тала-
бы» де ген та қы рып та эссе (сөз саны – 80–100) жа зың дар. Ғалымдар 
мен қоғам қайраткерлерінің пікірлерін қатыстырыңдар.
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•	 сақтардың	өзіндік	қайталанбас	мәдениетімен	танысып,	қазақ	
тарихына	орныққан	көріністеріне		көз	жеткізесіңдер;

•	 билер	сөздеріне	тілдік	талдаулар	жасап	үйренесіңдер;
•	 әкәрім	Құдайбердіұлының			даналық	ойларын	оқып,	жақсы	және	

жаман	қасиеттер	туралы	ой	түйесіңдер;
•	 қазақтың	киіз	үйі,	домбырасы	мен	күйлерінің	құдіретін	таныта-

тын	деректермен	танысып,	ұлттық	құндылықтар	туралы	тәлім	
аласыңдар;

•	 әлемдік	өркениет	–	 лы	Жібек	жолы	туралы	тарихи	деректермен	
таныс	боласыңдар;

•	 әлемнің	жеті	кереметі	жайлы	қызықты	ақпараттарды	тілдік	
бірліктерді	танумен	ұштас	тыра	отырып	оқисыңдар;

•	 түркілердің	ислам	тарихына	араласуы	жайлы	тарихи	
мәліметтермен	танысасыңдар;

•	 тілдік	тұрғыдан	талдаулар	жасап,	грамматикалық	білімді		
меңгересіңдер.		

АДАМЗАТТЫҚ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАР  
ЖӘНЕ ӘЛЕМ МӘДЕНИЕТІ

ФОНЕТИКА 
СӨЙЛЕУ АҒЫМЫНДАҒЫ ӘУЕН, ӘУЕЗ,  

ТЕМБР, ҚАРҚЫН, КІДІРІС

Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, 
ар, мінез деген нәрселермен озады.
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§1. Сақтар және олардың мәдениетінен  
 не білеміз?

1. Мә тін  ді тү сі ніп оқып, тап сыр ма лар ды орын даң дар.

1. Мә тін де гі ең бас ты мә се ле ні анық таң дар.
2. Мә тін  түрін (әңгімелеу, сипаттау, тал қы лау) анықтаңдар.
3. Ті рек сөз дер ге қа тыс ты 4 ашық сұ рақ құ раң дар.

Сақ тар – қа зақ тай па ла ры ның ежел гі ата-ба ба ла ры. Оны 
Ал ма ты қа ла сы ның тө ңі ре гін де гі сақ тар дың қо ныс та ры, қор-
ған да ры мен мо ла-бейіт те рі ай ғақ тай ды. 1969 жы лы Ал ма ты 
об лы сы ның Есік қа ла сы ма ңын да ғы қор ған дар дың ор ны на 
жүр гі зіл ген ар хе оло гия лық қаз ба жұ мы сы ке зін де екі мо ла 
та был ды. Оның бі рін ші сі то нал ған, ал екін ші мо ла да ғы мүр-
де тұ тас тай бү лін бей сақ тал ған. Ант ро по лог-ға лым дар дың 
анық тау ын ша, та был ған сақ кө се мі нің жа сы 17–18 ша ма  сын-
да, бойы – 1 м 65  см. Сақ кө се мі нің үс тін де гі киі мі те рі ден 
жа са лып, 4 мың ға жу ық ал тын әше кей лер мен бе зен ді ріл ген. 
Бас киі мі би ік, шо шақ тө бе лі, ұзын ды ғы – 70 см. Мой нын-
да дөң ге лек жү зік си яқ ты ал тын    ал қа, сау са ғы на екі ал тын 
жү зік тақ қан, қам зо лы ау ыр бел беу мен бу ыл ған. Бел беу ге 
қы зыл қы нап ты ұзын сем сер, қын ға са лын ған те мір қан жар 
ілін ген. Мой нын да ғы ал тын ал қа сын да жол ба рыс тың ба сы, 
қа нат ты жә не мүй із ді жыл қы лар, тау те ке, ба рыс, ар қар лар 
мен түр лі құс тар бей не лен ген.

Бұл та ри хи ес ке рт кіш киі мі нің ал тын мен сон ша лық ты 
бай бе зен ді рі луі нен «Ал тын адам» де ген ат қа ие бо лып, әлем 
ғы лы мы та ри хы на ен ді.

Сақ тар өзін дік қай талан бас мә де ние тін, жаз ба сын, аңыз 
әң гі ме ле рі мен қо лө не рін қа лып тас тыр ды. 1969–1970 жыл-
да ры Есік қор ға ны нан та был ған кү міс тос та ған да ру на 
тә різ дес 26 таң ба мен екі жол ға жа зыл ған жа зу анық тал ды. 
Бұл жа зу дың құн ды лы ғы – сақ тай па ла ры ның ті лі кө не түр кі 
ті лі бол ған ды ғы. Сақ тар дың сән дік-зер гер лік қо лө не рі «аң 
сти лін де гі өнер» де ген ат пен әлем та ри хы на бел гі лі бол ды.

Әлем мә де ние тін де гі жар қын мы сал дар дың бі рі – сақ 
мә де ние ті.

(Ах мет Тоқ та бай)АА32А32
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1. Ар хе оло гия лық қаз ба жұ мы сы ның же міс ті ең бе гін қа лай ба ға-
лау ға бо ла ды?

2. «Ал тын адам нан» не ні бай қа дың дар?
3. Сақ тар не мен ай на лыс қан?
4. Тос та ған да ғы жа зу лар ар қы лы қан дай ой түй дің дер?

  
	көр	кем	мә	тін	ді	бей	не	леу	қыз	ме	тін	ат	қа	ра	ды,	мә	тін	ді	

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

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

2. Оқылым мәтінінің алғашқы азатжолын мәнерлеп оқып көріңдер. 
Сызықшаның, үтірдің т.б. тыныс белгілерінің қойылу мәніне 
үңіліңдер. Тыныс белгілерінің интонацияға қатысы бар-жоғын 
анық  таңдар

3. Сақ пат шай ымы ту ра лы дра ма дан алын ған үзін ді ні сөй леу мә не-
рі не сай рөл ге бө ліп оқың дар.

Кир. Со ны мен, «атым – Шұ ғы ла» де ші. То ми рис хан ша 
етек ті нің көр ке мі деу ші еді. Бі рақ кө рік жа ғы нан се ні мен 
тең де сер ме екен?

То ми рис. Екеу міз бір ана ның 
сү тін іш кен ту ыс пыз. Со   нан да 
бо лар, бір-бі рі міз ге ұқ  сай   мыз.

Кир. Пат шай ым ға ай та бар: 
пат ша лар дың пат ша сы на бас 
исін, же рін сау ға ға бе ріп, елі ете-
гі ме ке ліп ты ғыл сын!

То ми рис. Жер көш пей ді. 
Ха лық өш пей ді. Бай тақ жер, 
бай тақ ел се нің ете гі ңе сыя қо яр 
ма екен?! Ама екен?! Ама екен?! Р
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Кир. Біз Құ дай дың сүй ік ті құ лы мыз. Қа ны мыз қа си ет ті, 
ді лі міз та за. Та ғы тай па ның игі жақ сы ла ры біз ге қыз мет 
ет сін. Сар баз да ры сап қа тұр сын. Қой шы-қо ла ңы құл бо лу ға 
жа ра са же тіп жат қан жоқ па?!

То ми рис. Бұл – се нің ой ың. Оған То ми рис пат шай ым кө не 
қо яр ма екен?

Кир. Жа рат қан ның бұй ры ғы – осы. Жаз мыш тан еш кім 
қа шып құ тыл май ды.

То ми рис. Жа рат қа ның Тә ңір ге тән шы ғар. Ғұ мыр лық -
 тың Құ дайы бір бас қа, зұлым дық тың Құ дайы бір бас қа.  
Ен   де ше, То ми рис пат шай ым ның таң дау ға ер кі бар екен ғой... 
Де мек, біз дің ел ге зұлым дық пен кел сең, се ні зұлым дық 
қар   сы ала ды.

(Шахи мар ден Құ сайы нов)

4. Мә тін ді осы үл гі де гі қы зық мә лі мет тер мен то лық ты рың дар.

Грек та рих шы сы Кте си: «...Сақ 
әй ел де рі ер жү рек ке ле ді. Со ғыс та 
ер ле рі мен бір дей қай рат көр се те ді, 
ер ле рі не кө мек те се ді», – де се, екін ші 
бір ав тор А.Алек сандр: «...Со ғыс та 
ер лер мен бір дей са дақ тан оқ ата тын 
сақ әй ел де рін бі ле мін», – деп жаз ды.

(Ах мет Тоқ та бай)

Есік қор ға ны нан Ал тын адам 
та был ған нан бе рі оның бір не ше рет 
кө шір ме сі жа сал ған бо ла тын. Ал тын 
адам ның сүй ек те рін жи нап, ки ім-
де рін, әше кей бұй ым да рын қал пы на 
кел ті ру ге үш жы лын сарп ет кен 
ға лым Ке мел Ақы шев тің жа са ған 
ал ғаш қы ре ко нст рук ция сы көп те ген 
ше тел дер де гі көр ме лер ге апа рыл ған 
бо ла тын. Ал қа зір елі міз де гі мұ ра-
жай лар ға Ал тын адам ның Қы рым 
Ал тын бе ков жа са ған кө шір ме ле рі 
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қой ыл ған. Түп нұс қа ның ал ғаш қы кө шір ме сін ар найы тех-
но ло гия мен сыр тын ал тын ға ұқ са тып алю ми ний ден істеген. 
Ал Қы рым Ал тын бек тің екін ші кө шір ме сі түс ті ме тал дан 
жа са лып, ал тын жа ла тыл ған.

(alashainasy.kz ) 

5. Екі топ қа бө лі ніп, екі түр лі көз қа рас ты жақ тап, ойт ал қы өт кі-
зің дер.

Елі міз де гі мұ ра жай лар да Ал тын адам ның кө шір ме ле рі 
қой ыл ған. Мет ро по ли тен де, Лувр да, Эр ми таж да мұн дай 
құн ды дү ние лер дің түп нұс қа сы қо  йы  ла ды. Ру ха ни, пат-
риот тық мә ні зор, құн ды мұ ра ның түп нұс қа сын ха лық 
кө зі мен кө ріп жүр ге ні жөн бе, әл де кө шір ме нің қой ылу ын 
құп тай сың дар ма? 

6. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 
орынды қолданып, оқылым мәтінінің тезисін жазыңдар.

Тезистік жоспар құруға арналған кеңес:
1. Мәтінді бірнеше рет оқып шығыңдар.
2. Негізгі ой желісін үзбей беретін сөздер мен сөйлемдерді,  

азат  жолдарды жазып алыңдар. 
3. Негізгі ақпараттан  қосымша ақпаратты ажырата білің-

 дер. Қосымша ақпараттың маңызы аз. Тезистік жоспар 
құ  ру да әдеби көркем сөздердің де қажеті жоқ. 

4. Мәтін мазмұнын қысқаша баяндап, тезистерді ретімен 
нө мір леп шығыңдар. 

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Алтын адамның суретіне қарап, тілдік құралдарды орынды 

пай да  ланып, сипаттама мәтін жазыңдар. Сөз саны – 50–60.
2. Сабақтан ал ған ақ па рат тарың бой ын ша «Ұлы Дала өркениеті» 

тақырыбында эссе жазыңдар. Сөз саны – 80–100.
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ланып, сипаттама мәтін жазыңдар. Сөз саны – 50–60.
2. М2. Сабақтан МСабақтан 

тақырыбында эссе жазыңдар. Сөз саны – 80–100.Мтақырыбында эссе жазыңдар. Сөз саны – 80–100.
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Мәтінді бірнеше рет оқып шығыңдар.ВМәтінді бірнеше рет оқып шығыңдар.

б
ні жөн бе, әл

б
ні жөн бе, әлде кө

б
де кө

Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды бЖанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 
а

йы

а
йыла

а
ла

ның түпаның түпнұсанұс
де кө аде көшірашірмеаме

сның көсның кө
да, Эр сда, Эрмисмитажстажда мұнсда мұн

ла слады. Русды. Ру
нұсснұсқасқа

пның көпның көшірпшір
да мұнпда мұн

а(alashainasy.kz ) а(alashainasy.kz ) 

тап, ойт атап, ойтал аалқы өтақы өт

сталсталдан сдан 

(alashainasy.kz ) с(alashainasy.kz ) 

ынайы тех ынайы тех-ы-ден істеген. ыден істеген. 
дан ыдан 

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



36

§2. Билер сөзі – нақылдың көзі

1. Мә тін ді оқып, би лер ге тән қа си ет тер ді «Клас тер» әді сі мен тал даң -
 дар. Мәтіннің тақырыбын, түрін (әңгімелеу, сипаттау, тал қы лау), 
жанрын анықтаңдар. 

Қа зақ елі нің мың да ған жыл дан бе рі ға сыр дан ға сыр ға ұла-
сып ке ле жат қан мем ле кет тік би лі гін де би лер со ты ның алар 
ор ны ерек ше. Ұл ты мыз дың өзі не тән құ қық тық мә де ние ті, 
оның ха лық ал дын да ғы бе де лі мен рө лі нің жо ға ры бо лу ына 
би лер дің сі ңір ген ең бе гі өл шеу сіз.

Хат қа түс кен та ри хи жыл на ма лар мен ау ыз ша жет кен 
де рек тер ге зер са лып көр сек, ел бас қа ру да ха лық қа ете не 
жа қы ны, бі лік ті лі гі мен сұң ғы ла шық қан да ры – би лер ға на. 
Көш пе лі тір ші лік кеш кен ата-ба ба ла ры мыз та би ғат тың өзі 
сый ға тарт қан та за лық ты, адал дық ты ар-ұж дан ның сер ті деп 
біл ген. «Та би ғат ты Құ дай жа рат қан» де ген қа ғи да ны ұс тан ған 
олар Құ дай ал дын да жа ма нат ты бол мау үшін иман ды лық тан 
ат тап кет пе ген, ары мен на мы сы на сы зат тү сір ме ген.

Би лер – бір тұ тас мем ле кет тік би лік ісі не қос қан үле сі мен, 
ел бас қа ру да ғы кө ше лі іс, кө сем сөз, да на лы ғы мен та ныл -
 ған құр мет ті тұл ға лар. Ел ба сы на күн ту ған қи ын сәт те хал-
қы на па на бо ла біл ген қор ғау шы сы әрі қол дау шы сы. Ха лық 
жа дын да «Ел ге бай құт емес, би – құт» не ме се «Қа быр ға дан 
қар жау са – атан ме нен нар ға күш, ел ше ті не жау кел се – 
қа быр ға лы би ге күш» де ген ерте за ман нан ке ле жат қан 
да на   лық сөз дер би лер дің мем ле кет ал дын да ғы бе де лі нің тым 
жо ға ры ба ға лан ға нын көр се те ді. Би дің бой ынан та бы ла тын АА36А36
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асыл қа си ет тер ге иман ды лық, әділ дік ке қы лау тү сір мей тін 
ту ра шыл дық, өмір ден көр ге ні көп бі лік ті лі гі, май дан қыл 
су ыр ған дай тау ып сөй лей тін ше шен ді гі жа та ды. Би лер – ұлт-
тың ға сыр лар бойы қа лып тас қан дәс түр-сал тын, әдет-ғұр пын, 
ше жі ре лі та ри хын, ша руа шы лы ғын, жер-су дың қа дір-қа-
сие тін, бі тім-бол мы сын же тік бі ле тін, ой-өрі сі өз ге ден жо ға ры 
жан дар. Қы зыл сөз ді су дай са пыр ған ның бә рі бір дей би ата на 
бер ме ген. Бой ын да ғы мұн дай асыл қа сие тін ха лық қа та ны та 
ал ған, дау ға түс кен де топ ал дын да ал мас тай жар қыл дап, 
қа бі лет-да ры нын көр се те біл ген адам ға на «би» деп та ныл ған.

(Қай рат Мә ми)

1. Ха лық тың би ге ға на се нуін де қан дай сыр жа тыр?
2. Би деп та ну үшін адам да қан дай асыл қа си ет тер бо луы ке рек?
3. Сөз ге ше шен адам ның барлығы бірдей би бо ла ал май ты нын 

бай  қа дың дар ма?
4. «Май дан қыл су ыр ған дай», «қы зыл сөз ді су дай са пыр ған» тір-

кес те рі нің ас тар лы мә нін ұғын ды рың дар.

2. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на бер ген жау ап та рың ды «Бес тар мақ» («Синк-
вейн») тә сі лі ар қы лы тия нақ тап, «Би» сө зі не қа тыс ты өзін дік тү сі-
нік те рің ді нақ ты сөз дер мен кел ті рің дер.
Бі рін ші тар мақ (жол) – 1 зат есім.
Екін ші тар мақ – 2 сын есім.
Үшін ші тар мақ – 3 етіс тік.
Төр тін ші жол – 4 сөзден тұратын сөйлем.
Бе сін ші жол бір синоним сөз ден тұ ра ды.

3. «Қа зы бек би мен Бұ қар жы рау» жаз ба сын да ғы (www.youtube.com) 
ше шен дік сөз дер ді тың дап, ас тар лы ой ды анық таң дар, өза ра ой бө -
лі   сің дер.

н	то	на	ция	ның	бас	ты	құ	рам	дас	бө	лі	гі	–	 .	Ау	ызе	кі	сөй	леу	ті	лін-
де	гі	сөй	лем	әуен	сіз	еш	бір	тия	нақ	ты	ой	ды	біл	ді	ре	ал	май	ды.	Сөй	леу	
ті	лі	нің	ағы	сын	бөл	шек	тер	ге	мү	ше	леп	жік	тей	тін	де,	олар	дың	ба	сын	
қо	са	тын	да	әуен	мен	кі	ді	ріс.	 уен	ар	қы	лы	ой	ымыз	ды	ха	бар	лы,	сұ	рау-
лы,	бұй	рық	ты,	леп	ті	етіп	жет	кі	зе	міз,	тың	дау	шы	оны	дұ	рыс	қа	был	дау	
мүм	кін	ді	гі	не	ие	бо	ла	ды.АААААААмүмАмүмРРРРР
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4. Тө ле би дің ба та сын әуені мен сөй леу мә не рі не сай оқың дар. Кім  нің 
мәнері ұнады? Неге? Пікірлеріңді дәлелдеп жазыңдар. Өлең  нің 
мәнін түсіндіріңдер.

То ғыз жа сар Же тес тоқ сан да ғы Тө ле би ге сә лем бе ре 
ба рып ты, сон да Тө ле би бы лай де ген екен:

– «Ба та – бас қа, қы на – тас қа, ақыл – жас қа», не қа лай -
 сың, ба лам? – деп ті.

Же тес ба ла:
– О, қа си ет ті, ба ба! Ат бер се ңіз, өліп қа ла ды, тон бер се ңіз, 

то зып қа ла ды. Ат пен тон ға бер гі сіз, өл мей тін, өш пей тін, 
өмі рі ес тен кет пей тін бір өси ет айт са ңыз, со ған ри за мын, – 
деп ті.

– Он да қо лың ды жай, ба лам, – деп, Тө ле би бы лай ба та 
бер ген екен: 

Бір үй дің ба ла сы бол ма,
Көп үй дің са на сы бол!
Бір ел дің ата сы бол ма,
Бар ел дің да на сы бол!
Бір тон ның жа ға сы бол ма,
Көп қол дың аға сы бол!
Ақ ты ақ деп ба ға ла,
Қа ра ны қа ра ла.
Өзе гің тал са, өзен бой ын жа ға ла,
Ба сы ңа іс түс се, көп ші лік ті са ға ла.
Өзі ңе-өзің кә міл бол,
Хал қы ңа әділ бол,
 Жауыңа қа тал бол,
До сы ңа адал бол!

(«Ше шен дік сөз дер»)

5. «Ғиб рат ты сөз» ай да ры мә ті нін де гі да на лық сөз дерге «Қос жаз ба 
күн де лі гін» тол ты ру ар қы лы тү сі нік те ме бе рің дер.

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

6. Би лер дің ше шен дік сөз де рі нен хал қы мыз дың құ қық тық мә де-
ние  тін ай ғақ тай тын мы сал дар тау ып жа зың дар. Сы нып тас та ры ңа 
әуенімен оқып бе рің дер.АА38А38АААР

6.Р6. БиРБи
ниеРниеРРРРРМ

«Ғиб

М

«Ғиб
күн

М

күнде

М

делі

М

лігін» тол

М

гін» тол

ММММММА

«Ғиб А«Ғибрат Аратты сөз» айАты сөз» ай
гін» толАгін» тол

Н

Өзі

Н

Өзі
ХалНХалқыНқы
Жауыңа қаНЖауыңа қа
ДоНДосыНсы

-ңа іс түс-ңа іс түс
ңе-өзің кә-ңе-өзің кәП

Көп қол

П

Көп қол
ты ақ деп баПты ақ деп ба

Қа ПҚара Праны қаПны қараПрала.Пла.
Өзе ПӨзегің талПгің талса, өзен бойПса, өзен бой

ңа іс түсПңа іс түс

В
дің ата

В
дің атасы бол

В
сы бол

дің да Вдің данаВнасы бол!Всы бол!
ның жаВның жағаВғасы болВсы бол
дың ағаВдың ағасы бол!Всы бол!

ты ақ деп баВты ақ деп бағаВға

б
лам,

б
лам,

ла бласы болбсы болма,бма,
сы бол!бсы бол!

ма,бма,
а

са

а
саңыз, со

а
ңыз, со

– деп, Төа– деп, Тө

сңіз, өліп қа сңіз, өліп қаласла
сіз, өлссіз, өлмейсмейтін, өшстін, өш

ңыз, сосңыз, соған рисған ри

пла плады, тон берпды, тон бер
тін, өшптін, өш

аге сәаге сә

қа», не қаақа», не қа

сге сә сге сәлем беслем бе

ыдар. Кім ыдар. Кімнің ынің 
мәнері ұнады? Неге? Пікірлеріңді дәлелдеп жазыңдар. Өлең ымәнері ұнады? Неге? Пікірлеріңді дәлелдеп жазыңдар. Өлеңнің ынің 

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



39М А АМЗА Ы ҰН Ы Ы А Н М М Н Н А

§3. Асыл сол – ақыл-білім бойда барлық

1. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Жағымды жә не жағымсыз қа си ет тер 
ту ра лы не гіз гі ой ды анық тап, өзін дік ой тұ жы ры мын жа саң дар. 

Адам да екі түр лі мақ сұт бар, оның бі рін – тән мақ сұ ты, 
бі рін – жан мақ сұ ты дей міз. Қа ра ба сы ның қа мын ой лап, 
өзім шіл дік, мақ тан көк сей тін – тән мақ сұ ты. Адам шы лық ар 
мен адал ең бек із дей тін – жан мақ сұ ты. Бас тап қы ны көк се ген 
адам зұлым дық, қия нат пен бол са да, мал, ман сап, мақ тан 
та бу ға құ мар бо ла ды. Соң ғы ны көк се ген адам ның адал ең бек, 
ақ ни ет тен бас қа із дей ті ні жоқ, ол адам ба ла сын ала кө ру ді, 
қия нат қы лу ды тіп ті ұнат пай ды. Осы ны бі ле тұ ра адам ның 
қия нат шыл, мақ тан құ мар бо ла ты ны ның се бе бі: адам жас 
кү нін де тә жі ри бе сіз ба ла лық пен сән ді ки ім ге, ке ңес шіл кер-
дең дік ке қы зы ғып, со ған құ мар бо ла ды. Бір адам сай тан ға 
ма хаб бат кө зі мен қа рап әдет тен се, аз дан соң сай тан ды бір жо-
ла та пе ріш те деп бі ліп, өз қы лы ғын өзі сы най ал май қа ла ды...

Мі не ки, дос тар! Зұлым дық, қия нат қы лып әдет тен ген-
дер     дің қоя ал май ты ны да, адам шы лық ар ды бұз бау ға құ мар-
лан   ған дар дың адал ең бек, ақ ни ет тің жо лын да құр бан бо ла-
тын   да ры да әдет ке ай на лып, шын құ мар бо лып кет кен дік тен 
бо   ла   ды. Адам ның бә рі ба ла бо лып, ақы лы жай то ла тын дық -
 тан, сән қой лық, көр се қы зар, мақ тан құ мар лық ты бі рі нен-бі рі 
кө ріп, тә лім ала ды. Өзін-өзі тек се ріп, ол әдет ті қал ды рып, та за 
ақыл ға би ле ту әл де не ше мың нан бі реу дің-ақ қо лы нан ке ле ді.

(Шә кә рім Құ дай бер діұлы)

1. Жан мақ сұты мен тән мақсұтын қал ай тын дар дың іс-әре кет  те рі 
сендерге қан  дай ой салды?

2. Соңғы азатжолдағы пікірге қалай қарайсыңдар?

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

АйРАйтРтаРалық,Рлық,қынРқынменРмен деРде
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Соңғы азатжолдағы пікірге қалай қарайсыңдар?

М

Соңғы азатжолдағы пікірге қалай қарайсыңдар?

ММММсөйМсөйлық,Млық, бірМбір А
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Соңғы азатжолдағы пікірге қалай қарайсыңдар?АСоңғы азатжолдағы пікірге қалай қарайсыңдар?
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2. Абай дың «Кө зі нен бас қа ойы 
жоқ» (04. mp3) өле ңін тың дап, 
автор көзқарасын, эмо цио нал дық 
мә ні бар сөз дерді анық таң дар. 
Өлең де кө те ріл ген мә се ле қа зір де 
ма ңыз ды ма? 

3. Тыңдау барысында Абай өле ңі нің есте қалған 4 жолын жазып  
алып, өте жылдам қарқынмен, орташа және баяу қарқынмен 
түрленді  ріп оқып көріңдер. Тыңдаушыға әсерін анықтаңдар.

4. Шә кә рім нің өси ет сөз де рін мә нер леп оқың дар. Ин то на ция ның 
құ рам дас бө лім де рін тау ып, тү сін ді рің дер.

• Орын сыз ұм ты лу дан сақ тай тын ал ты түр лі ноқ та бар: 
олар – ын сап, ра қым, ар, ұят, са быр, сақ тық. Ең әді лі – 
ын сап, өз ге лер дің тіз гі ні сон да бо луы ти іс.

• Са быр, сақ тық, ой, талап бол ма ған жан,
Анық тө мен бол май ма хай уан нан?!
Ын сап, ра қым, ар, ұят та был ма са,
Өл ген ар тық дү ние ні был ға ған нан.

(Шә кә рім Құ дай бер діұлы)

5. Жақ сы жә не жа ман қа си ет тер ді са лыс ты рып, «Т кес те сі» бой ын ша 
тү сін ді рің дер.

 Жақ сы қа си ет тер Жа ман қа си ет тер 

6. Екі топ қа бө лі ніп, топ тық жұ мыс ты орын даң дар.
1-топ. Ын сап, ра қым, ар, ұят, са быр қа си ет те рі нің мә нін тү сін ді-
ріп, пос тер құ рың дар жә не қор ғаң дар.
2-топ. Сақ тық, ой, талап, на мыс қа си ет те рі нің мә нін тү сін ді ру пос-
те рін құ рың дар жә не қор ғаң дар.

7. Тың да лым бө лі мін не гіз ге алып, «Адам зат тың асыл қа си ет те рі» 
та қы ры бын да мақала жа зың дар. Сөз саны – 100–120. Жаз ған де -
рек  те рің нің ав тор ла ры на сіл те ме жа саң дар.

	не	

	–	сөй	леу	ші	нің	бір	зат	қа	не-
ме	се	құ	бы	лыс	қа	эмо	ция	сын,	көз-
қа	ра	сын	біл	ді	ре	тін	сөз	дер	.
М 	–	арман,	мүдде,	мақсат.
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§4. Қазақтың киіз үйі

 1. Мә тін ді оқып, тақырыбын, стилін, мәтін түрін (әңгімелеу, сипат-
 тау, талқылау) анық таң дар. 

Ки із үй – көш пен ді тұр-
мыс тың төл ту ын ды сы. Хал-
қы мыз дың ше бер үй ші ле рі, 
ша ңы рақ  шы ла ры, үй дің ағаш 
мү кәм ма лын, ағаш ыдыс-ая ғын 
жас ай тын ағаш ше бер ле рі нің 
өне рі өзін дік ұлт тық ерек ше-
лі гі мен бү гін ге жет ті. Ки із үй 
мал ша руа шы лы ғы са ла сын да 
қа зір де пай да ла ны лу да. Ки із 
үй көш пен ді тұр мыс тың сим-
во лы тә різ ді бол ған дық тан, мал 
өсі ру ші қа зақ, қыр ғыз, тә жік, 
өз бек, моң ғол т.б. ұлт тар «ки із туыр лық ты лар» атан ды.

Грек та рих шы сы Ге ро дот б.з.д. V ға   сыр да ар ғы ата-ба ба-
ла ры мыз – сақ тар дың ки із үй лер де оты ратын ды ғын жаз ған. 
Сол кез ден бе рі сан мың да ған ше бер лер дің қо лы нан шық қан 
6 қа нат тан 10, 12, 18 қа нат қа дей ін ті гіл ген ақ ор да лар ды 
хал қы мыз қа зір гі дәу ір ге дей ін жет кіз ді.

Та рих та 30 қа нат қа дей ін гі ал тын ор да ны хан дар тік кен. 
Оның уық, ке ре ге, ша ңы рақ та ры ал тын да лып жа сал ған. 
Ал тын ор да лар да хан-қа ған дар, бек тер мен би лер, тө ре лер мен 
уаң дар, бо лыс-би лер оты рып, би лік жүр гі зіп, ел бас қар ды. Ел 
ішін де гі іс тер ге ке сім айт ты. 

Қа зақ хал қы ки із үй сал та на ты ның бі рін – тор қа лы то -
йын да, бі рін то пы рақ ты өлі мін де көр сет ті. Той өт кі зі ле тін 
яки ас бе рі ле тін жер ге жүз деп үй ті гі ле ді. Той да үй лер шең бер 
не ме се бір не ше тү зу сы зық бой ына қа тар лап, кө ше леп ті гі ле ді.

(Әли ма Ыс қақ)

1. Ки із үй дің қа зақ тан бас қа да ұлт тар да бо лу ынан не ні аң ғар-
дың дар?

М 	–	байлық,	дәулет,	
игілік,	қазына.

	–	қытай сөзі:	әмірші.
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2. Грек та рих шы сы Ге ро дот тың зерт теу ле рі нен қан дай ой түй дің-
дер?

3. Ор та ға сыр да мем ле кет тер дің Ал тын ор да, Ақ ор да, Көк ор да 
ата луы не ні аң ғар та ды?

4. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті ре зи ден ция сының Ақор -
да аталуының себебі неде?

–	 сөй	леу	 ағы	мын	да	бо	ла	тын	 үзі	ліс.	 і	ді	ріс	 акус	ти	ка	лық	
жа	ғы	нан	ды	быс	та	лу	дың	тоқ	та	ға	нын	біл	ді	ре	ді.	Сөй	лем	де	гі	кі	ді	ріс	тің	
ор	ны	на	бай	ла	ныс	ты	сөз	дер	дің	өза	ра	қа	рым-қа	ты	на	сы	мен	ма	ғы	на	сы	
өз	ге	ріп	оты	ра	ды.	Мы	са	лы:	Ән ші ба ла лар мен кез дес ті	сөй	ле	мін	де	
кі	ді	ріс	ті	түр	лен	ді	ру	ар	қы	лы	екі	түр	лі	ой	алу	ға	бо	ла	ды:	Ән ші // ба ла
лар мен кез дес ті.	 ім	кез	дес	ті?	Ән ші ба ла лар мен // кез дес ті.	Қан	дай	
ба	ла	лар	мен	кез	дес	ті?

2. Кідіріс жасап оқудың ойды дұрыс түсінуде қаншалықты маңызы 
бар? Үлгідегідей мысалдар келтіріп көріңдер. 

Үл гі:

Екі // қой қора салып жатыр. Екі қой // қора салып жатыр.

3. Топ қа бө лі ніп жағ даят тық тап сыр-
ма ны орын даң дар.  Шар ты: ки із 
үй дің жаб дық та рын дұ рыс тау ып 
ор на лас ты рың дар. Туыр лық, түн-
дік, үзік, сықыр лауық, ки із есік ки із 
үй дің қай же рін де тұ ра ды?

Ки із үй ге ши ді қан дай мақ сат та пай да лан ған? Ке ре ге мен 
туыр лық ара сы на ай нал ды ра ши тұ тылады. Ол туыр лық ты 
ке ре ге кө гінің жыр   туы нан қор ғап, ки із үй дің сырт пі ші нін 
жұ мыр лай тү се ді. Алу ан түр ге боял ған қой жү нін орау 
ар қы лы то қыл ған ши ді «шым ши» деп атай ды. Ши кей де 
туыр лық тың сыр ты нан да ұс тала ды. Со ны мен бір ге ши та мақ 
қоя тын сол жақ бо са ға ға да тұ ты ла ды.

(wikipedia.org/wiki)АА42А42
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4. Дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мә ті нін ин то на ция ның 
құ рам дас бө лік те рін сақ тап оқың дар.
2-дең гей. Бе ріл ген ил лю ст ра ция лар бойынша диа лог жа зың дар.
3-дең гей. Дра ма жан рын да ғы көр кем шы ғар ма дан үзін ді алың дар. 
Әуен, қар қын, кі ді ріс, ин то на ция ның не гіз гі құ рам дас бө лік те рін 
түр лен ді ре оқып, жат ты ғың дар. 

5. Топ  тарға бөлі ніп, әр топ киіз үйді ғы лы ми тұр ғы дан си пат тап, сұх-
бат құ рың дар.

1. Та рих шы лар то бы киіз үй дің шы ғу та ри хы, киіз үй дің 
ат қар ған қыз ме ті ту ра лы та ра тып айтады.

2. Ма те ма тик тер то бы киіз үй дің сәу лет өне рі нің туын ды сы 
еке нін, оның күр де лі гео мет рия лық бөл шек тер ден тұ ра-
тын ды ғын дә лел дей ді.

3. Фи зик тер то бы киіз үйде гі фи зи ка лық заң ды лық тар 
ту ра лы сөз қоз ғай ды.

4. Аст ро ном дар то бы киіз үйде гі аст ро но мия заң ды лық та ры 
ту ра лы айтады.

5. Этнографтар тобы киіз үйдегі қолөнер бұйымда ры на тү сі -
 нік береді.

6. Ойларыңды тұжырымдап, «Киіз үй – ата-бабадан қалған ұлттық 
құнды  лық» тақы ры бын да ғы мақаланың тезисін жазыңдар.

7. Өздерің ізденіп, «шаңырақ» және «қара шаңырақ» ұғымдарына 
түсінік беріңдер. Киіз үй бөліктеріне  байланысты айтылатын бата-
тілектерді жазыңдар.

АР
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§5. Күй құдіреті

1. Мә тін ді тү сі ніп оқып, cтилін анықтаң дар.

Қа зақ күй інің та ри хы әрі де жа тыр. Күй ді ел та ри хы нан 
бө ліп қа рау мүм кін емес. Күй де ха лық тың қай ғы-қа сі ре ті, 
азат өмір ге ұм ты лы сы, әді лет сіз дік пен кү ре сі кө рі ніс тап ты.

 Біз «Күй ата сы – Қор қыт» де ге ні міз бен, өнер зерт теу ші-
ле рі Қор қыт қа дей ін де күй дің «өмір сүр ген ді гін» дә лел-
дей ді. Кө не күй лер дің әуен-са ры ны ер те де гі сақ, ғұн, үй сін, 
қаң лы, көк тү рік тер жә не бас қа да тай па лар өмі рі нен бас тау 
ала ты нын ал ға тар та ды. Бұ ған мы сал ре тін де ха лық күй ле рі 
ата лып жүр ген «Ақ қу», «Ке ңес», «Бозай ғыр», «Са рыөзен», 
«Шұ бар ат» жә не бас қа да ту ын ды лар ды кел ті ре ді.

Күй – қа зақ тың жан се рі гі, мұң да сы, сыр ла сы. Күй дің 
ға жап ты ғы сол: адам боп өмір сү ру ге, жақ сы лық қа, із гі-
лік ке ұм тыл ды ра ды. Күй тың дап, күй ді тү сін ген пен де жа -
ман дық қа, арам дық қа ба ра ал май ды. Күй құ ді ре ті де   ген – 
осы.

Елі міз дің ба тыс өңі рін де төк пе 
күй ке ңі нен қа нат жай ды. Құр-
ман ға зы ның «Са ры ар қа сы» мен 
«Ада  йын» алай ық. На ғыз төк пе 
күй лер – осы лар. Атал ған шы ғар-
ма лар ды тың да ған да бой ды ерек ше 
се зім кер ней ді. Ұлан-ғай ыр қа зақ 
да ла сы көз ал ды ңа елес тей ді: жел-
мен жа ры са жүйт кі ген жыл қы лар, 
ат үс тін де гі қо лын сер мей, жү зі 
жай нап ба ра жат қан ба ла. Құр ман-
ға зы ны ха лық тың мұ ңы, ар ман-   
ті ле гі бейжай қал дыр ма ды. Отар шыл дар дың қия на тын, зом-
бы лы ғын көр ді. Қа зақ қа азат тық тың, бос тан дық тың те зі рек 
ке луін күт ті. Оның «Кі сен аш қан», «Кө бік шаш қан», «Аман 
бол, ше шем, аман бол», «Кіш кен тай» т.б. күй ле рі сол уа қыт-
та ғы за ман ты ны сын паш ете ді. Иса тай бас та ған ха лық кө те-
рі лі сін өзек ет кен «Кіш кен тай» күйі нен өр лік, өжет тік ек пі ні 
се зі ле ді. Ке дер гі лер ден қай мық пай тын ха лық кү шін, ха лық 
қу атын аң ғар та ды.АА44А44
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 Шерт пе күй ел дің шы ғы сы нан, 
Ар қа же рі нен бас тау алып, оң түс тік-
ке та рай ды. Шерт пе күй сөз бол ған-
да, ал ды мен, ау зы мыз ға Тәт тім бет 
тү се ді. Тәт тім бет күй ле рі сыр лы се-
зім ге, те бі ре ніс ке, тол ға ныс қа то лы. 
Тәт тім бет күй ле рі нің та қы рып та ры 
сан қыр лы. «Қаш қан қал мақ», «Но-
ғай – қа зақ», «Аза мат Қо жа», «Бес 
тө ре» ел ішін де гі нақ ты оқи ға лар ға 
ар нал са, «Боз тор ғай», «Қа ра жор-
ға», «Сал қо ңыр», «Ал ша ғыр» күй-
ле рі не құс тар ды, жа ну ар лар ды ар қау ете ді. «Был қыл дақ», 
«Са рыөзен», «Шай ыр қал ды», «Са рықа мыс» ту ын ды ла ры та-
би ғат құ бы лыс та рын си пат тай ды. Тәт тім бет күйлері үл кен 
тол ға ныс пен, шы найы се зім мен өмір ге кел ген. Со лар дың бі рі 
«Бес тө ре» – адамдар арасындағы теңсіздікті көр сет кен ма ғы-
на сы те рең күй. «Сыл қыл дақ» күйі бей не бір ма хаб бат жы ры 
іс пет ті. «Қос ба сар да» да әде мі лік, сұ лу лық үй ле сім тап қан.

«Күй – өмір, күй – тағ дыр» де ген пі кір дің ай қын дә ле лі – 
осы.

(Нұр пер зент Дом бай)

1. Құр ман ға зы күй ле рі нің құ ді ре тін се зі не ал дың дар ма?
2. Тәт тім бет тің күй ле рі нен не ні аң ғар дың дар?
3. Күй өне рі нің қа сие ті ту ра лы қан дай ой түй дің дер?

2. Оқы лым мә ті ні бой ын ша жал қы есім сөз дер дің жа зы луы ту ра лы 
жаз ба ша ана лиз жа сап, кес те ге тү сі рің дер.

Үл гі:

Бас әріп пен жа зы ла тын сөз дер Ере же сі 

«Айт тым сә лем, қа лам қас», «Кө зім нің қа ра сы», «Жел сіз 
түн де жа рық ай» се кіл ді жү рек ке жа ғым ды әсем ән дер дің 
ав то ры – ұлы Абай өзін дік мә не рі мен ерек ше ле не тін күй лер ді 
де өмір ге әкел ген. Бұ ған куә – «Май тү ні», «То ры жор ға», 
«Май да қо ңыр», «Абай жел дір ме сі» күй ле рі.
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ар	қы	лы	дау	ыс	ыр	ға	ғын	өз	гер	те	оты	рып,	се	зім-күй	ді	
(қуа	ныш,	ре	ніш	т.б.)	біл	ді	ру	ге	бо	ла	ды.

Сөй	лем	де,	сөз	ағы	мы	бө	лік	те	рін	де	гі	әуен,	әуез,	кі	ді	ріс,	да	уыс	қар-
қы	ны	ның	үй	ле	сі	мі	ин	то	на	ция	ны	құ	рай	ды.

3. «Адай» күй ін тың даң дар (www.youtube.com). Тың да ған кез де көз 
ал да ры ңа не ні елес тет тің дер? Пай ым дау ар қы лы жет кі зің дер.

4. Күйден алған әсерлеріңді 5–6 сөйлеммен жазыңдар. Әуен, әуез, 
қар  қын, кідірісті сақтап, бір-біріңе оқып беріңдер. 

5. Оқылым мә ті ні бой ын ша тө мен де гі сұ рақ тар ға жұп та ке зек пен 
жауап бе ріп, сұх бат та сың дар.

 Сан дар Мәтін де неше күйшінің есімі атала ды? 

 Сөз дер Мәтіннен 4 тірек сөзді ата.

Адам дар  Мәтін кім дер ге ар нал ған?

Се зім дер Күй өнерін сипаттаған сөздер қа лай әсер ет ті?

Та би ғат Әң гі ме нің та би ғат қа қа тыс ты қан дай тұс та ры бар?

Әре кет тер Күйшінің қимылын 3 сөзбен сипатта.

Ды быс тар Домбыра үнін 3 сөзбен сипатта.

 Көз қа рас тар  Күйшілік өнер туралы көзқарасыңды 3 сөйлеммен 
жеткіз. 

6. Та қы рып бой ын ша мең гер ген мә лі мет тер ді не гіз ге алып, оңай жә не 
қи ын сұ рақ тар құ рас ты рың дар. «Т кес те сі не» тү сі рің дер.

Оңай сұ рақ тар Қи ын сұ рақ тар 

7. Әде би тіл нор ма ла рын сақ тап, бір күйдің шығу тарихы ту ра лы 
(120–130 сөз) мақала жа зың дар. Та қы ры бын өз де рің қо  йың дар. 
Әуен, әуез, кі ді ріс, да уыс қар қы ны ның үй ле сі мін сақтай отырып, 
сыныпта бір азатжолын оқып беріңдер.
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§6. Ұлы Жібек жолы – әлемдік өркениет

1. Мә тін ді тү сі ніп оқып, тапсырмаларды орын даң дар. 

1. Мә тін  де гі ең бас ты мә се ле ні анық таң дар.
2. Мә тін нің сти лін анық таң дар. Бел гі лі бір стиль де жа зыл ға ны на 

3 дә лел кел ті рің дер.
3. Ті рек сөз дер ге қа тыс ты 4 ашық сұ рақ құ раң дар.
4. Кар та да ғы қа ла лар мен ел дер дің қа зір гі атау ла рын атаң дар. 

Ұлы Жі бек жо лы – әлем дік өр ке ни ет та ри хын да ғы не -
ғұр    лым елеу лі же тіс тік тер дің бі рі. Ке ру ен жол да ры ның та  -
рам   дал ған жүй есі Же рор та те ңі зі нен Қы тай ға дей ін Еуро па 
мен Азия  ны ке сіп өтіп, ер те дү ние мен ор та ға сыр да Ба тыс 
пен Шы ғыс мә де ни ет те рі нің ара ла суы ның, сау да бай ла-
ныс та ры ның ма ңыз ды құ ра лы қыз ме тін ат қар ды. Жол дың 
не ғұр лым ұзақ бө лі гі Қа зақ стан мен Ор та Азия ар қы лы өт ті.

Та ри хи жол дың жі бек сау да сы на бай ла ныс ты «Жі бек 
жо лы» атан ға ны тү сі нік ті. «Ұлы» сө зі нің қо сы луы – жол дың 
кең-бай тақ Шы ғыс өл ке ле рі мен Ба тыс өл ке ле рін бай ла ныс-
ты рып жа туы нан. Сон дық тан «Ұлы Жі бек жо лы» бо лып, 
та рих қа ен ді. АтаАтаРжоРжолы» атанРлы» атан
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Ұлы Жі бек жо лы Ча ңан нан (қа зір гі Ши-ан) бас та лып, 
Та рым ой па ты нан өтіп, Па мир үс тір ті нен асып, Ор та лық 
Азия  ны, Ба тыс Ази яны ке сіп өтіп, Же рор та те ңі зі нің шы ғыс 
жа ға ла уы на дей ін ба ра ды, жал пы ұзын ды ғы 7000 ша қы-
рым нан аса ды. Шы ғыс та Қы тай им пе рия сы нан бас та лып, 
ба тыс та Рим им пе рия сын да аяқ тал ды.

Ұлы Жі бек жо лы ның бой ын да еура зия лық көш пе лі лер  
бір тін деп өр ке ни ет те ну ді бас та ры нан өт кіз ді, олар өз ор да ла -
 рын, қа ла ла рын, ке ру ен са рай ла рын са лып, сау да ға ба қы лау 
жүр гіз ді. Оты рық шы өр ке ни ет көш пе лі лер дің қа ру-жа рақ, 
ат әб зел де рі мен, әр түр лі бұй ым да ры мен та ны сып, өз де рі не 
қа был да ды. Қа зір гі жа һан да ну дың алыс үл гі сі ре тін де Ұлы 
Жі бек жо лы Ұлы геог ра фия лық ашу лар ға дей ін өмір сүр ген. 
Өр ке ни ет тің ин ду ст рия лық тол қы ны на түр лі се беп тер мен 
іле се ал ма ды. 

(Аида Са пар ба ева)

1. Жол дың «Ұлы Жі бек жо лы» ата нуы не лік тен?
2. Мәтінде кездескен күрделі атаулардың жазылу ережесін дәлел-

дей аласыңдар ма?
3. Ұлы Жі бек жо лы ның та ри хы қан дай ой сал ды?

Осы дан жи ыр ма жыл дан ас там уа қыт бұ рын Қа зақ стан өз 
тәу ел сіз ді гін алып, дер бес мем ле кет ре тін де же ке ша ңы рақ 
құр ған кез ден бас тап, Ел ба сы мыз Нұр сұл тан На зар ба ев сол 
кө не Жі бек жо лын жа ңа қы ры нан қай та ті ріл ту мә се ле сін 
ал ды на ст ра те гия лық мақ сат тар дың бі рі ре тін де қой ған-ды... 
Қа зақ стан өз тәу ел сіз ді гі не ие бо лы сы мен, қос құр лық тың 
ор та сын да ғы ал тын кө пір ге ай на лу мақ са тын да ав то кө лік 
жә не те мір жол да рын са лып, мұ най мен газ құ быр ла рын 
тар та бас та ды. Біз дің бо ла ша ғы мыз үшін өте зор ма ңы зы 
бар бұл іс тің ту ын дау се бе бін Ел ба сы мыз өзі нің ха лық қа 
Жол дау ын да бы лай ша атап көр сет ті: «ХV ға сыр дың со ңы на 
дей ін Ор та лық Азия әлем дік эко но ми ка ның ма ңыз ды өңі рі 
бо лып кел ді. Біз дің өңі рі міз Шы ғыс пен Ба тыс ты жал ғап 
жат ты. Жі бек жо лы ның сая быр тар туы Ор та Ази яны ме шеу 
шет ай мақ қа ай нал дыр ды. Тәу ел сіз дік ал ған нан кей ін біз дің 
өңі рі міз соң ғы 500 жыл да ал ғаш рет әлем дік эко но ми ка үшін 
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қай та дан ма ңыз ға ие бол ды. Біз өзі міз дің тран зит тік мүм-
кін дік те рі міз ді нығ ай тып ке ле міз. Әлем дік на рық қа ба ға лы 
тау ар лар – мұ най, газ, кен, ау ылша руа шы лы ғы ши кі за тын 
шы ға ра тын өңір ге ай на ла бас та дық. Қа зір дің өзін де ша ма мен 
кө не Жі бек жо лы ның бой ымен өте тін ХХІ ға сыр дың жа ңа 
мұ най-газ құ быр ла ры ның, ав то жә не те міржол да ры ның сұл-
ба ла ры ай қын да ла бас та ды».

(«Еге мен Қа зақ стан» га зе ті нен)

2. Ел ба сы пікіріндегі не гіз гі ұғым дар ға «Қос жаз ба күн де лі гі» ар қы -
 лы тү сін дір ме жа зың дар.

Үзін ді Тү сін дір ме (ком мен та рий)

3. Мәтіндердегі тыныс белгілерінің сөйлеу ағымына әсері бар ма? 
Жаз  баша талдау жасап, кестеге түсіріңдер.

Тыныс белгілері Түсінік

Бастауыштан кейін қойылатын сызықша

Бірыңғай мүшелер арасындағы үтір

Сөйлем ішіндегі қос нүктенің қойылуы

4. Қа зір гі Қа зақ стан ның әлем нің 
дамы ған ел дері мен сая си жә не 
эко но ми ка лық қарым-қатынасын 
«ЭКСПО-2017» көрмесімен бай-
ла  ныс тыра әңгі мелең дер. Ой ла-
рың ды тұ жы рым даң дар.

5. Әде би тіл дік нор ма ны сақ тай 
оты рып, «Ұлы Жі бек жо лы – 
әлем дік өр ке ни ет» та қы ры бын да 
ар гу мен та тив ті эс се (100–120 сөз) 
жа зың дар.

А 	дау	лы	 
та	қы	рып	қа	жа	зы	ла	ды.	Ав	то	ры	 
қо	сы	ла	мын 	не	ме	се	 қар	сы	мын 	 
де	ген	көз	қа	ра	сын	қор	ғай	ды.	
М 	–	ауди	то	рия	ны	бел	гі-
лі	бір	көз	қа	рас	қа	сен	ді	ру,	бас	қа	
емес,	тек	сол	ұс	та	ным	ның	ти	ім	ді	
еке	нін	ай	қын	тұ	жы	рым	дап,	қо	ры-
тын	ды	жа	сау.	
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§7. Әлемнің жаңа жеті кереметі

1. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Екі топ қа бө лі ніп, бір-бі рі ңе мә тін бо -
йын ша сұ рақ тар да  йын   дап, жау ап бе ру ар қы лы әлем нің же ті ке ре-
ме тін тал даң дар.

1. Ұлы Қы тай қор ға ны – әлем-
де гі ең ұзын қор ған. Оның ұзын-
ды ғы 8850 ки ло ме тр ден аса ды. 
Қор ған құ ры лы сы б.з.д. ІІІ ға -
сыр да са лы на бас та ды, екі мың 
жыл бойы қы тай хал қы қор-
ған ды жал ғас ты рып, оны одан 
әрі ұзарт ты. Қы тай қор ға ны ның 
кей жер ле рі эро зия ға ұшы рап, қи ра тыл ды. Кей жер ле рі Мао 
Цзе Дун за ма нын да күр де лі жөн деу ден өт кен. Қор ған ға 
Қы тай ас та на сы нан те мір жол жә не ав то бус ар қы лы қа ты-
нау ға бо ла ды.

2. Тәж-Ма хал ке се не сі Үн діс-
тан ның Аг ра қа ла сын да ор на-
лас қан. Бұл ке се не ні VІІ ға  сыр -
 дың ор та сын да Жа һан шах 
сүй ік ті жа ры Мүм таз-Ма хал дың 
құр ме ті не сал дыр ған. Мүм таз-
Ма хал 14-ба ла сын дү ние ге алып 
кел ген кез де өмір ден өте ді. Ай на-
ла сында су бұр қақ тар ға то лы 
саяба ғы бар, ақ мәр мәр тас тар дан қа шал ған ғи ма рат жыл 
сай ын бірнеше мил лион сая хат шы ны қа был дай ды. Үн діс-
танның ас та на сы Нью-Де ли қа  ла  сы нан ав то бус пен не ме се 
те мір жол кө лі гі ар қы лы Аг ра 
қа ла сы на ба рып, Тәж-Ма хал ды 
кө ру ге бо ла ды.

3. Ко ли зей – Рим қа ла сын да 
б.з.д. І ға сыр да са лын ған әлем де гі 
ең үл кен ам фи театр. 50 мың нан 
ас там ор ны бар Ко ли зей де бір-
не ше ға сыр бойы гла диа тор лық АА50А50
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ай қас тар мен Рим тұр ғын да ры на ар нал ған ме ре ке лік іс-ша-
ра лар өт кен.

Ко ли зей – тек Рим қа ла сы ның ға на емес, күл лі Ита лия 
елі нің та ри хи ес керт кі ші, мақ та ны шы.

4. Пет ра – Иор да нияда би ік 
үй ін ді тас жар тас та ор на лас қан 
қа ла. Қа ла әр ке зең де әртүр лі 
шап қын шы лар ға тие сі лі бол ды. 
Әр шап қын шы қа ла да ғы сәу лет 
өне рі не өзін дік жа ңа ай шық-
та рын әкел ді. Қа ла шөл да ла ны 
ке зіп жүр ген ке ру ен ші лер ге ар -
нал  ған де ма лыс ор ны бо ла тын. 
Тар кань он да ке ру ен ші лер шөл де рін қан ды рып, ұзақ са пар ға 
ат та на тын дар өз де рі не мо лы нан су тол ты рып ала тын. Кө не 
қа ла қа зір де сая хат шы лар ды өзі нің сәу ле ті мен таң ғал ды-
ру да. 

5. Рио-де-Жа ней ро қа ла-
сын да бой кө тер ген Хрис тос 
мү сі ні те мір бе тон мен са бын ды 
тас тан қа шал ған. Қол да рын екі 
жақ қа қа рай жай ған Хрис тос 
мү сі ні нің би ік ті гі – 38 метр. 
Мү сін құ ры лы сы 1922 жы  лы бас-
та лып, 9 жыл ға со зыл ды. Жыл 
сай ын бұл мү сін ді кө ру үшін Бра зи лия елі не 300 000 адам 
ке ле ді. Кор ка ва ду тау ын да ор на лас қан Хрис тос мү сі ні не кіш-
кен тай поезд ар қы лы не ме се эс ка ла тор ар қы лы кө те рі лу ге 
бо ла ды.

6. Оң түс тік Аме ри ка ның 
Пе ру елін де ас қар тау бау ра  йын-
  да Ма чу-Пик чу қа ла сы ор на лас -
 қан. Те ңіз дең гейі нен 2,5 ки   ло-
метр би ік тік те ор на лас қан бұл 
қа ла 400 жыл ға жу ық өмір сүр ді. 
1532 жы лы инк тер бізге бей  мә-
 лім се беп тер мен қа ла ны тас тап 
кет  ті. 1911 жы лы Аме ри ка ға  -
лым  да ры кө не қа ла ны та ба ды. АР
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Ғи ба дат ха на ның қи ра ған үйін   ді ле рі, екі қа бат ты үй лері мен 
қой ма лары сақ тал ған Ма  чу-  Пик чу ға же ту оңай емес. Агуас-
Каль ен тес қа ла шы ғы на те мір жол кө лі гі ар қы лы жет кен соң, 
ав то бус пен Ма чу-Пик чу ға же ту ге бо ла ды.

7. Чи чен-Ица – Мек си ка-
 ның Юка тан тү бе гін де ор на-
лас қан кө не қа ла. Бұл қала 
майя өр  ке ние ті нің да му ын да 
мә де ни жә не сая си рөл ат  қар-
  ды. Бі рақ Чи  чен-Ица қа ла сы да 
ие   сіз қал ды. Оның се бебі әлі 
ашылған жоқ. Ис пан шап қын-
шы  ла  ры құ пия қа ла ға бай ла-
ныс  ты бар лық қол  жаз ба  лар   ды 
жой ып жі  бер ген. Би ік ті гі 
30 метр  ге же  те тін 9 са ты лы 
Ку куль ка на пи  ра ми да сы – Чи -
чен-Ица қа   ла    сы ның бас ты ны -
ша ны. Мы сыр елі нің пи ра ми-
да ла ры мен са  лыс   тыр ған  да 
Ку  куль  ка на пи   ра ми да сы ай -
тар  лық тай кі  ші.

(massaget.kz)

1. Кө не қа ла лар дың та ри хы нан не бай қа дың дар, олар дың ат қар-
ған қыз ме ті қан дай ой сал ды?

2. Мәтінде бас әріппен берілген  күрделі атаулар қандай ережеге 
сәйкес жазылған?

3. Адамзаттың қолынан шыққан бұл кереметтерге қандай баға бе-
рер едіңдер?

4. Не ге бұ лар ды «Әлем нің жа ңа же ті ке ре ме ті» дей міз?

2. Же ті топ қа бө лі ніп, оқы лым мә ті нін ин то на ция ның құ рам дас 
бө лік те рін сақ тап оқың дар.

Біз дің за ма ны мыз ға дей ін III ға сыр да Ес кен дір Зұл қар-
най ын Кі ші Азия, Ор та Азия, Мы сыр, Оң түс тік Үн діс тан 
ау мақ та рын жау лап алып, ұлы им пе рия құр ған нан кей ін, 

	–	су	не	желдің	
әсерінен	бұзылу.
А 	–	ойын-сауық	
көрсетілетін	орын.

	–	адамдарды	та-
сымалдайтын	жылжымалы	
баспалдақ.
М 	–	халық,	үндістердің	бір	
тайпасы.
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сая хат шы лар ды қы зық ты ру үшін осы өңір лер де гі 7 сәу лет 
ес  ке рт кі шін таң да ған.

Олар әлем нің же ті ке ре ме ті бо лып са нал ды.
1. Мы сыр пи ра ми да ла ры  – ежел гі Мы сыр пер ғау ын да ры ның 

өзін дік үл гі де гі ма зар ла ры. Б.з.д. ХХVІІІ ға сыр да са лы на 
бас та ды.

2. Ба был дың ас па лы ба ғы . Б.з.д. VI ға сыр да Ва ви лон әмір-
ші сі кі ші әй елі не ар нап жа сат қан. Бақ ерек ше тә сіл мен 
ас па лы бас пал дақ ты сә кі-алаң ша лар үс ті не са лын ған.

3. Эфес те гі Ар те ми да ғи ма ра ты. Ке зін де әлем де гі ең үл кен 
ғи ба дат ха на  бол ған, б.з.д. IV ға сыр да со ғыс ала па ты нан 
қи ра ған.

4. Олимп тау ын да ғы Зевс тің мү сі ні . Б.з.д. V ға сыр да кө не 
грек мү сін ші сі Фи дий піл сүйе гі нен ал тын да тып жа са ған.

5. Га ли кар нас та ғы Мав сол пат ша ның та быт ха на сы . Б.з.б. 
IV ға сыр да са лын   ған.

6. Же рор та те ңі зі нің Ро дос ара лын да ғы Күн Құ дайы Ге ли-
ос тың мү сі ні , би ік ті гі 45 метр. Б.з.д. 285 жы лы жа сал ған, 
б.з.д. 224 жы лы жер сіл кі ні сі  ке зін де қи ра ған.

7. Алек санд рия шам шы ра ғы . Б.з.д. III ға сыр да жа сал ған, 
мұ на ра сы ның би ік ті гі – 160 метр.
Бұ лар –  «Әлем нің ал ғаш қы же ті ке ре ме ті».

(kk.wikipedia.org /wiki)

3. Өз де рі ңе ұна ған әлем нің бір ке ре ме ті ту ра лы мақаланың тезистік 
жоспарын құрың дар.

4. «Қа зақ тың же ті ке ре ме ті» жаз ба сын (www.youtube.com) кө рің дер. 
Дәп тер ле рі ңе жа зып алың дар. Пунк туа ция лық, стиль дік тү зе-
ту лер жа саң дар.

5. Тың да лым бө лі мін де ба ян дал ған Қа зақ стан ның же ті ке ре ме ті нің 
бі рі ту ра лы зерт теу жа саң дар. Өза ра ақ па рат та рың мен бө лі сің дер.

6. Грам ма ти ка лық, тіл дік нор ма лар ды сақ тап, Қа зақ стан ның же ті 
ке ре ме ті ту ра лы ар гу мен та тив ті эс се (120–140 сөз) жа зың дар.
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§8. Ислам өркениеті және түркілер

1. Мә тін дерді тү сі ніп оқың дар. Тақырыбы ұқсас ғылыми және публи-
цис тикалық стильдегі мәтіндердің тілдік құрылымы мен стилі жағы-
 нан айырмашылығын анықтаңдар. 

І
Ис лам әле мін де VIII–XV ға сыр лар ара лы ғын да дү ние ге 

кел ген ғы лы ми жа ңа лық тар мен әде би ту ын ды лар әлем 
мә де ние ті мен өр ке ние ті нің да му ба ры сы на жа ңа ша қар қын 
мен ба ғыт бер ді. Со ның ішін де түр кі нің ұлы ға лым да ры мен 
ақын да ры ның ту ын ды ла ры ис лам өр ке ние ті не мол үлес қос-
ты. Түр кі лер дің ис лам та ри хы на ара ла суы VIII ға сыр ая ғын да 
бас тала ды. Бұ дан кей ін гі ке зең де  түр кі та ри хын ис лам та ри-
хы нан бө ле-жа ра қа рас ты ру  мүм кін емес.

Ис лам та ри хын да Мұ хам мед Мұс та фа ның пай ғам бар лық 
ке зе ңін (610–632) ру ха ни би лік деп ата сақ, пай ғам бар дан 
кей ін гі сая си би лік тің төрт ке зе ңі бар.

Бі рін ші ке зең – ис лам та ри хын да ғы ең ма ңыз ды ке зең. 
Мұ хам мед пай ғам бар қай тыс бол ған соң, са ха ба лар ке ңе-
сін де мұ сыл ман дар дың тұң ғыш ха ли фа сы бо лып Әбу бә кір 
та ға йын дал ды. Екі жыл ха ли фат та ғын да отыр ды. Әбу-
бә кір дің қа за сы нан кей ін екін ші ха ли фа Омар (634–644), 
үшін ші ха ли фа Ос ман (644–656), төр тін ші ха ли фа Әли 
(656–661) сай лан ды. Олар бар лы ғы жи ыр ма то ғыз жыл 
ис лам әле мін би ле ді. Атал ған төрт ха ли фа «Ра ше дин ха ли-
фа лар» (ту ра шыл ха ли фа лар) атау мен ис лам та ри хын да 
та ныл ды.

Екін ші ке зең Үмеийе әу ле ті би лік құр ған 660–750 жыл-
дар ара лы ғын қам ти ды. Бұл ке зең ха ли фат әс ке рі нің түр кі 
да ла сы на қа дам ба суы мен ерек ше ле не ді. Құ тей бе ибн Мүс лім 
(669–715) Хо ра сан өл ке сі нің (Иран ның шы ғы сын да ғы об лыс) 
әкі мі бол ған соң, Араб ха ли фа ты түр кі да ла сы на еп теп ене 
бас та ды. Оның бұл бас та ма сы Хо ре зм нен бас тал ды. Құ тей бе 
ибн Мүс лім 712 жы лы би лік ке қар сы топ тар дың кө ме гі мен 
еш бір қи ын дық сыз Хо ре зм ді жау лап ал ды. Со дан соң Бұ ха ра, 
Са мар қан, Соғды, Шаш, Фер ға на және та ғы бас қа уә лаят тар-
  ды жау лап ал ды. Құ тей бе нің жо рық та ры же ңіс ті нә ти же-
лер ге қол жет кіз ген соң, «Тұ ран», «Түр кі елі» ата лып кел ген АА54А54
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ңапңа

атикалық стильдегі мәтіндердің тілдік құрылымы мен стилі жағыатикалық стильдегі мәтіндердің тілдік құрылымы мен стилі жағысТақырыбы ұқсас ғылыми және публисТақырыбы ұқсас ғылыми және публи
тикалық стильдегі мәтіндердің тілдік құрылымы мен стилі жағыстикалық стильдегі мәтіндердің тілдік құрылымы мен стилі жағы

ыы
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ел «Түр кіс тан» аты мен та рих қа ен ді. Бі рақ Құ тей бе де түр кі-
лер ді то лық ба ғын ды ра ал ма ды.

Үшін ші ке зең де Аб бас те гі нен шық қан Аб дол ла Сәф фаһ 
(722–754) Аб ба си ха ли фа тын (750–1258) құр ды. Осы ке зең де 
Түр кіс тан да жа ңа өз ге ріс тер дің куәсі бол ды. 751 жы лы 
бір лес кен ха ли фат пен түр кі қо сы ны қы тай әс ке рі не қар сы 
Ат лақ ме ке нін де ұлы же ңіс ке қол жет кіз ді. Сол оқи ға дан 
кей ін түр кі лер ис лам ді нін  са на лы түр де  мой ын дай бас та ды.

Төр тін ші ке зең Ос ман ибн Ер тұғ рол (1258–1326) не гі зін 
қа ла ған Ос ман лы ха ли фа ты ның (1299–1323) бү гін гі Стам бұл 
қа ла сын жау лап алуы мен ерек ше ле не ді.

Ис лам ның сая си ха ли фа ты әлем өр ке ние ті не, бі лі мі 
мен ғы лы мы на ай тар лық үлес қо сып, адам зат тың дү ни ета-
ным дық жә не ру ха ни өрі сін ал ға жыл жыт ты.

(Ис лам Же ме ней)

ІІ
Әбу Насыр әл-Фараби – ислам философиясының негізін 

қалау шылардың бірі, үлкен ойшыл, энциклопедист ғалым. 
Оның қалам түртпеген саласы кемде-кем. «Қайырымды қала 
тұрғындарының көзқарасы» сынды трактаты бүгінгі күнге 
дейін өзектілігін жоғалтқан емес. Қазіргі таңда Әбу Насыр 
әл-Фараби мұрасы өзінің тарихи Отанына оралып, егемен елі-
міз дің ұлттық брендіне ай налып отыр.

Орта Азия мен қазақ даласында ғылым мен мәдениет 
қоса дамып, әлемдік өр кениеттің іл гері ле уі не үлесін қосқан. 
Ислам дінін то лыққанды түсініп, тағылым дарына дұрыс амал 
етудің арқа сында ешқандай діни теке тірес орын алмаған... 

Рухани жаңғыруы мыздың кілтін алыстан емес, төл тари-
хымыздың қойнауынан іздеуге тиіс екенімізді жады мыздан 
шығармағанымыз абзал. Ислам дінінің құнды лық тары мен 
әдептерін бұқара ха лыққа таныстыру тәуелсіз Қазақ станның 
рухани жаңғыруының кепілі екен дігін нық сеніммен айта 
аламыз.

(Есдәулет Ергелді)

1. Ис лам та ри хы ке зең де рі нен не ні бай қа дың дар?
2. Түр кі лер ис лам ді ні мен мә де ние тін қа лай қа был да ды?
3. Әл-Фараби мұрасының ұлттық брендке айналуын «Рухани 

жаң ғыру» бағдарламасы аясында қалай түсіндіруге болады?АР

1.Р1. ИсРИс
2.Р2. ТүрРТүр
3.Р3.РРРМ

әдептерін бұқара ха

М

әдептерін бұқара ха
рухани жаңғыруының кепілі екен

М

рухани жаңғыруының кепілі екен
аламыз.Маламыз.

А

етудің арқа

А

етудің арқа
Рухани жаңғыруы

А

Рухани жаңғыруы
хымыздың қойнауынан іздеуге тиіс екенімізді жадыАхымыздың қойнауынан іздеуге тиіс екенімізді жады
шығармағанымыз абзал. Ислам дінінің құндыАшығармағанымыз абзал. Ислам дінінің құнды
әдептерін бұқара хаАәдептерін бұқара ха
рухани жаңғыруының кепілі екенАрухани жаңғыруының кепілі екен

Н

қоса дамып, әлемдік өр

Н

қоса дамып, әлемдік өр
дінін то Ндінін толыққанды Нлыққанды 

етудің арқа Нетудің арқасында ешқандай діни текеНсында ешқандай діни теке
Рухани жаңғыруыНРухани жаңғыруы

хымыздың қойнауынан іздеуге тиіс екенімізді жадыНхымыздың қойнауынан іздеуге тиіс екенімізді жады

-Орта Азия мен қазақ даласында ғылым мен мәдениет -Орта Азия мен қазақ даласында ғылым мен мәдениет 
қоса дамып, әлемдік өр-қоса дамып, әлемдік өрП

тұрғындарының көзқарасы» сынды трактаты бүгінгі күнге 

П

тұрғындарының көзқарасы» сынды трактаты бүгінгі күнге 
дейін өзектілігін жоғалтқан емес. Қазіргі таңда Әбу Насыр Пдейін өзектілігін жоғалтқан емес. Қазіргі таңда Әбу Насыр 

мұрасы өзінің тарихи Отанына оралып, егемен еліПмұрасы өзінің тарихи Отанына оралып, егемен елі
дің ұлттық брендіне айПдің ұлттық брендіне айналып отыр.Пналып отыр.
Орта Азия мен қазақ даласында ғылым мен мәдениет ПОрта Азия мен қазақ даласында ғылым мен мәдениет 

В
Әбу Насыр әл-Фараби – ислам философиясының негізін 

В
Әбу Насыр әл-Фараби – ислам философиясының негізін 

шылардың бірі, үлкен ойшыл, энциклопедист ғалым. Вшылардың бірі, үлкен ойшыл, энциклопедист ғалым. 
Оның қалам түртпеген саласы кемде-кем. «Қайырымды қала ВОның қалам түртпеген саласы кемде-кем. «Қайырымды қала 
тұрғындарының көзқарасы» сынды трактаты бүгінгі күнге Втұрғындарының көзқарасы» сынды трактаты бүгінгі күнге 
дейін өзектілігін жоғалтқан емес. Қазіргі таңда Әбу Насыр Вдейін өзектілігін жоғалтқан емес. Қазіргі таңда Әбу Насыр 

б
ға жыл

б
ға жыл

ІІ бІІ
Әбу Насыр әл-Фараби – ислам философиясының негізін бӘбу Насыр әл-Фараби – ислам философиясының негізін 

а
ты әлем өр

а
ты әлем өр

сып, адамасып, адам
ға жыл аға жылжытажытты.аты.

(Иса(Ис

сның (1299–1323) бүсның (1299–1323) бү

ты әлем өр сты әлем өркескениесниетісті
сып, адам ссып, адамзатсзат

пын пындай баспдай бас
рол (1258–1326) непрол (1258–1326) не

ның (1299–1323) бү пның (1299–1323) бүгінпгінгі Стампгі Стам

ады. 751 жыады. 751 жы
рі аріне қаране қар

ді. Сол оқиаді. Сол оқиғаағадан адан 
дай басадай бастаата

сла Сәфсла Сәффаһ сфаһ 
ды. Осы ке сды. Осы кезеңсзеңде сде 
ды. 751 жысды. 751 жылы слы 

не қарсне қарсы ссы 

ыкі ыкі-ы-фаһ ыфаһ 
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2. Оқылым мәтіндері бойынша топ тық жұ мыс ты орын даң дар.
1-топ. Түр кі да ла сы на тән жер-су атау ла рын те ріп жа зың дар. Ор-
фог ра фия лық заң ды лы ғын тү сін ді рің дер.
2-топ. Кісі есім де рін те ріп жа зың дар. Жа са лу мә нін тү сін ді рің дер.

3. Екі топ қа бө лі ніп, 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 се беп те рі 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. Кідіріс белгісін (//) қойып, өле ң ді көшіріп жазыңдар.

Ал ла ның өзі де рас, сө зі де рас,
Рас сөз еш уа қыт та жал ған бол мас.
Көп кі тап кел ді Ал ла дан оның төр ті
Ал ла ны та ны ту ға сө зі ай ыр мас...
Ма хаб бат пен жа рат қан адам зат ты,
Сен де сүй ол Ал ла ны жан нан тәт ті.
Адам зат тың бә рін сүй бауы рым деп,
Жә не хақ жо лы деп әді лет ті.

(Абай Құ нан бай ұлы)

5. Әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы» 
трак  таты мен Елбасы Жолдауында айтылған «Смарт-сити» 
(«Ақылды қала») жобасы арасында байланыс бар ма? Зерттеу 
жүргізіңдер. 

6. Абай Құ нан ба ев тың 26-қа ра сө зін оқып, өз ойла рың ды жа зың дар.АА56А56

6.А6.АААААР

(«Ақылды қала») жобасы арасында байланыс бар ма? Зерттеу Р(«Ақылды қала») жобасы арасында байланыс бар ма? Зерттеу 
жүргізіңдер. Ржүргізіңдер. 

6.Р6. Абай РАбай РРМ

5. М5. Әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы» МӘл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы» 
тракМтрактаты мен Елбасы Жолдауында айтылған «Смарт-сити» Мтаты мен Елбасы Жолдауында айтылған «Смарт-сити» 
(«Ақылды қала») жобасы арасында байланыс бар ма? Зерттеу М(«Ақылды қала») жобасы арасында байланыс бар ма? Зерттеу 

А

Адам

А

Адам
ЖәАЖәне хақ жоАне хақ жоН

Ал

Н

Алла

Н

ланы та

Н

ны та
Ма НМахабНхаббатНбат
Сен де сүй ол АлНСен де сүй ол Ал
АдамНАдамзатНзаттың бәНтың бә

не хақ жоНне хақ жо

-тап кел-тап кел
ны та -ны таны-ныП

Кідіріс белгісін (//) қойып, өле

П

Кідіріс белгісін (//) қойып, өле

ның өзі де рас, сөПның өзі де рас, сө
ас сөз еш уаПас сөз еш уақытПқытта жалПта жал

тап келПтап келді АлПді Ал

ВКідіріс белгісін (//) қойып, өлеВКідіріс белгісін (//) қойып, өлеңВңді көшіріп жазыңдар.Вді көшіріп жазыңдар.

бба
де ой бө

а
де ой бө

ас

гі бө сгі бөліслі
зы сзыласлады. Бір-бісды. Бір-бі

де ой бө сде ой бөлі слісіңссіңдер.сдер.

пқы пқырыпрыбы, депбы, де
лі плігі пгіне сепне се

ды. Бір-біпды. Бір-бі

аға «Фишаға «Фишссін ссінді сдіріңсріңдер.сдер.

ға «Фишсға «Фишбоун» сбоун» 

ыдар. Орыдар. Ор-ы-
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57З

 Өзіңді тексер

1. Сөй леу ағы ны на сай сөй лем құ ра мын да ғы сөз дер дің бай-
ла ны сын қам та ма сыз ете ді.
А) Ин то на ция
В) Сөй лем
С) Сөз
D) Тір кес

2. Жалқы есімге айналған  эпитетті күрделі атауды анық-
таң дар.
А) Шапырашты Наурызбай
В) Қыз Жібек
С) Мұхтар Әуезов
D) Ойсылқара

3. Интонацияның құрамдас бөліктері не үшін қажет?
А) Сөй лем нің ма ғы на лы әрі мән ді бо луы үшін 
В) Сөз дер ді дұ рыс жа зу үшін
С) Сөй ле ген де дұ рыс ой лау үшін
D) Тір кес тер ді дұ рыс ор на лас ты ру үшін

4. Жалқы есімдердің қайсысы бас әріппен жазылады?
А) Сын есімдер кісі есімінің алдынан келіп жалқы есім 

болғанда, тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазы-
лады.

В) Сын есімдер кісі есімінің соңынан келіп жалқы есім 
болғанда, тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазы-
лады.

С) Кісі атынан соң үстеулер келіп жалқы есім болғанда, 
тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазылады.

D) Кісі атынан соң есімдіктер келіп жалқы есім болғанда, 
тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазылады.

5. Кі ді ріс не ні біл ді ре ді?
А) Акус ти ка лық ды быс та лу дың тоқ та ға нын біл ді ре ді
В) Ой дың аяқ тал ға нын біл ді ре ді
С) Ке ле сі сөз дің жал ғас қа нын біл ді ре ді
D) Сөз тір кес те рі нің оқы лу ын біл ді ре діАР

В)РВ)
С)РС)

М

D)

М

D)
тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазылады.

М

тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазылады.

5. М5. КіМКідіМдіріс неМріс не
А)МА) АкусМАкус

А

болғанда, тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазы

А

болғанда, тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазы
лады.

А

лады.
Кісі атынан соң үстеулер келіп жалқы есім болғанда, АКісі атынан соң үстеулер келіп жалқы есім болғанда, 
тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазылады.Атіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазылады.
Кісі атынан соң есімдіктер келіп жалқы есім болғанда, АКісі атынан соң есімдіктер келіп жалқы есім болғанда, 
тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазылады.Атіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазылады.

НСын есімдер кісі есімінің соңынан келіп жалқы есім НСын есімдер кісі есімінің соңынан келіп жалқы есім 
болғанда, тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазыНболғанда, тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазы

Кісі атынан соң үстеулер келіп жалқы есім болғанда, НКісі атынан соң үстеулер келіп жалқы есім болғанда, 

-болғанда, тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазы-болғанда, тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазыП

рыс ор

П

рыс ор

Жалқы есімдердің қайсысы бас әріппен жазылады?ПЖалқы есімдердің қайсысы бас әріппен жазылады?
Сын есімдер кісі есімінің алдынан келіп жалқы есім ПСын есімдер кісі есімінің алдынан келіп жалқы есім 
болғанда, тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазыПболғанда, тіркескен сөздің барлығы бас әріппен жазы

В
лы әрі мән

В
лы әрі мән

рыс жа Врыс жазу үшінВзу үшін
рыс ой Врыс ойлау үшінВлау үшін
рыс ор Врыс орнаВналасВластыВты

бИнтонацияның құрамдас бөліктері не үшін қажет?бИнтонацияның құрамдас бөліктері не үшін қажет?
лы әрі мән блы әрі мәнді бобді бо

ас

Жалқы есімге айналған  эпитетті күрделі атауды анықсЖалқы есімге айналған  эпитетті күрделі атауды анықпЖалқы есімге айналған  эпитетті күрделі атауды анықпЖалқы есімге айналған  эпитетті күрделі атауды анық

ас

дің байсдің бай ыыдің бай ыдің бай-ы-
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6. Дұрыс жазылған жалқы есім ді анықтаңдар.
А) Шекшек ата
В) Шек-шек ата
С) Шекшеката
D) Шекшек Ата

7. Бас әріппен жазылатын тіркесті жалқы есімдердің ере-
жеге сай келетін дерін айқындаңдар.
А) Өнер академиясы, Ғылыми кеңес, Мемлекеттік орта-

 лық мұражай
В) Өнер Академиясы, Ғылыми Кеңес, Мемлекеттік Орта-

 лық Мұражай
С) Өнер Академиясы, Ғылыми кеңес, Мемлекеттік Орта-

 лық мұражай
D) Өнер академиясы, Ғылыми Кеңес, Мемлекеттік Орта-

 лық мұражай

8. Кі ді ріс не ні қа жет ете ді?
А) Ты ныс бел гі ні
В) Жал ғау лық ты
С) Шы лау ды
D) Ой жал ғас ты ру ды

9. Тыныс белгісі қойылмай берілген мәтіндегі сөйлемдер 
жігін ажыратып, бас әріппен жазылуға тиісті сөздерді 
анықтап, тиісті тыныс белгілерін қойыңдар.

...қалдан серен абылайды пенде қылып алдырғанына  
сынаймын деп орнына шығарып алғанына пұшайман 
болып ұшып түрегеліп абылайдың келіп қолын ұстап 
жарасып елдесіп топыш сұлуды абылайға беріп қазақтан 
не заманда олжаға түскен өсіп өнген бірталай жанды 
азат есепті қылып абылайға қосып рулы ел қылып 
көшіріп қайтарған екен (мәшһүр жүсіп)

10. Мә тін сөй лем де рі нің ин то на ция лық ерек ше лік те рі не си -
пат   та ма бі рің дер.

Шы дай ал май, жү гі ріп сыр ға нақ қа бар дым. Мі не, қы  -
зық, ша на теу іп жүр ген Аян екен. Ме ні кө ріп, бұ рыл ды да:АА58А58

РМ

не заманда олжаға түскен өсіп өнген бірталай жанды 

М

не заманда олжаға түскен өсіп өнген бірталай жанды 
азат есепті қылып абылайға қосып рулы ел қылып 

М

азат есепті қылып абылайға қосып рулы ел қылып 
көшіріп қайтарған екен (мәшһүр жүсіп)Мкөшіріп қайтарған екен (мәшһүр жүсіп)

10М10.М. МәММә

А

...қалдан серен абылайды пенде қылып алдырғанына 

А

...қалдан серен абылайды пенде қылып алдырғанына 
сынаймын деп орнына шығарып алғанына пұшайман 

А

сынаймын деп орнына шығарып алғанына пұшайман 
болып ұшып түрегеліп абылайдың келіп қолын ұстап Аболып ұшып түрегеліп абылайдың келіп қолын ұстап 
жарасып елдесіп топыш сұлуды абылайға беріп қазақтан Ажарасып елдесіп топыш сұлуды абылайға беріп қазақтан 
не заманда олжаға түскен өсіп өнген бірталай жанды Ане заманда олжаға түскен өсіп өнген бірталай жанды 
азат есепті қылып абылайға қосып рулы ел қылып Аазат есепті қылып абылайға қосып рулы ел қылып 

Н

анықтап, тиісті тыныс белгілерін қойыңдар.

Н

анықтап, тиісті тыныс белгілерін қойыңдар.

...қалдан серен абылайды пенде қылып алдырғанына Н...қалдан серен абылайды пенде қылып алдырғанына 
сынаймын деп орнына шығарып алғанына пұшайман Нсынаймын деп орнына шығарып алғанына пұшайман 
болып ұшып түрегеліп абылайдың келіп қолын ұстап Нболып ұшып түрегеліп абылайдың келіп қолын ұстап 

-жігін ажыратып, бас әріппен жазылуға тиісті сөздерді -жігін ажыратып, бас әріппен жазылуға тиісті сөздерді -анықтап, тиісті тыныс белгілерін қойыңдар.-анықтап, тиісті тыныс белгілерін қойыңдар.Пты ПтыруПрудыПды

Тыныс белгісі қойылмай берілген мәтіндегі сөйлемдер ПТыныс белгісі қойылмай берілген мәтіндегі сөйлемдер 
жігін ажыратып, бас әріппен жазылуға тиісті сөздерді Пжігін ажыратып, бас әріппен жазылуға тиісті сөздерді 

В
жет ете

В
жет етеді?

В
ді? бӨнер академиясы, Ғылыми Кеңес, Мемлекеттік ОртабӨнер академиясы, Ғылыми Кеңес, Мемлекеттік ОртааӨнер Академиясы, Ғылыми кеңес, Мемлекеттік ОртааӨнер Академиясы, Ғылыми кеңес, Мемлекеттік Орта

Өнер академиясы, Ғылыми Кеңес, Мемлекеттік ОртааӨнер академиясы, Ғылыми Кеңес, Мемлекеттік Орта

сӨнер Академиясы, Ғылыми Кеңес, Мемлекеттік ОртасӨнер Академиясы, Ғылыми Кеңес, Мемлекеттік Орта

Өнер Академиясы, Ғылыми кеңес, Мемлекеттік ОртасӨнер Академиясы, Ғылыми кеңес, Мемлекеттік Орта

пӨнер академиясы, Ғылыми кеңес, Мемлекеттік ортапӨнер академиясы, Ғылыми кеңес, Мемлекеттік орта

Өнер Академиясы, Ғылыми Кеңес, Мемлекеттік ОртапӨнер Академиясы, Ғылыми Кеңес, Мемлекеттік Орта

аБас әріппен жазылатын тіркесті жалқы есімдердің ереаБас әріппен жазылатын тіркесті жалқы есімдердің ере

сы
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– Жүр, ой най сың ба? – деп дау ыс тай сөй ле ді.
– Қой шы, түн жа ры мын да есі дұ рыс адам ой най ма?
– Ой на ған да қан дай. Түу, сен өзің мы на дай ай лы, 

жа рық түн де ой нап көр ме дің бе? Ай лы түн де ша на ға 
си қыр лы қа нат бі те ді... – де ді де, Аян жү гі ре жө нел ді.

Сәл ден кей ін кө ше нің ба сы на шы ғып ап, та ғы да жер 
көш кен дей қып бү кіл ау ыл ды жаң ғы рық ты ра гү ріл де тіп, 
ша на мен тө мен қа рай жұл дыз дай ақ ты. Дәл мен тұр ған 
тұс та кіш кен тай төм пе шік бар бо ла тын, зу лап кел ген 
ша на әл гі төм пе шік ке жет кен де есік пен төр дей жер ге 
бір-ақ ыр ғы ды да, та ба ны нан от жарқ етіп, өте шық ты. 
Аян қо лын кө те ріп:

– Ур-ра! – деп ай ғай ла ды.
Ма ған, шы нын да да, ол теу іп жүр ген ша на ға си қыр лы 

қа нат біт кен дей кө рін ді...
(Сай ын Мұ рат бе ков)

11. Су рет тер ге қа рап, сөй лем дер құ рап, ты ныс бел гі сін қо -
йың дар.

12. Ин то на ция ның құ рам дас бө лі гі – қар қын ды өз гер тіп 
ай ту ға бо ла ма?
А) Кө те ру ге, бә сең де ту ге т.б. бо ла ды
В) Өз гер ту ге бол май ды
С) Тек кө те ру ге бо ла ды 
D) Тек бә сең де тіп ай ту ға бо ла дыАР

А)РА)
В)РВ)

ММММ12. М12. ИнМИнтоМтонаМна
айМайтуМтуға боМға бо

ААААН
-П
В

лем

В
лем

ВВВВВ
б

да да, ол теу

б
да да, ол теуіп жүр

б
іп жүр

(Сайб(Сай

дер құбдер құрап, тыбрап, ты
аіп жүр аіп жүрген шааген ша

(Сайа(Сай

сде есік пен төрсде есік пен төр
нан от жарқ етіп, өте шықснан от жарқ етіп, өте шықпты. Дәл мен тұрпты. Дәл мен тұр

тын, зуптын, зулап келплап кел
де есік пен төрпде есік пен төрдей жерпдей жер

нан от жарқ етіп, өте шықпнан от жарқ етіп, өте шық

анеланел
ғып ап, та ағып ап, тағы да жер ағы да жер 

ра гү ара гүріларілра гүрілра гү ара гүрілра гү деадетіп, атіп, 
ты. Дәл мен тұраты. Дәл мен тұр

сдай айсдай айлы, слы, 
де ша сде шанаснаға сға 
нел снелді. сді.
ғы да жер сғы да жер 

ынай ма? ынай ма?
лы, ылы, 
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13. Сөй леу ағы мын да ғы ин то на ция ның құ рам дас бө лік те рі 
сақ тал ма са...
А) Сөй лем тү сі нік сіз бо ла ды
В) Сөз дер тү сі нік сіз бо ла ды
С) Тір кес тер тү сі нік сіз бо ла ды
D) Сөз дер ара сын да бай ла ныс бол май ды

14. Сөй лем ді ха бар лы, сұ рау лы, бұй рық ты, леп ті етіп жет-
кі зу үшін ин то на ция ның қай құ рам дас бө лі гі қа жет?
А) Әуен
В) Кі ді ріс
С) Қар қын
D) Әуез

15. Әуез бен оқып, ты ныс бел гі ле рін қой ып шы ғың дар.

Бойы бұл ғаң
Сө зі жыл маң
Кім ді көр сем мен со нан
Бет ті бас тым
Қат ты сас тым
Тұ ра қаш тым жал ма-жан

(Абай Құ нан бай ұлы)

АА60А60

РМ
АН

-П

тым

П

тым
тым жалПтым жалмаПма ВнанВнанВжанВжан

бгі бгіле блерін қойбрін қойарін қойарін қойып шыаып шы

сп

ты, леппты, леп
дас бө пдас бөліплігі қапгі қа

аті етіп жетаті етіп жет

сы

лік ыліктеытері ырі 
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•	 жұмысшы	және	шопан	мамандығы	туралы	деректермен	танысып,	

еңбек,	кәсіп	туралы	пікір	алысасыңдар;	
•	 биік	шыңды	бағындырған	ал пинистердің	сезімі	туралы	қызықты	

мәтінді	талдап,	тілдік	жаттығулар	орындайсыңдар;
•	 қазіргі	заманға	сай	логистика	мамандығымен	таныс	боласыңдар;
•	 инженерлік	мамандықтың	сырын	ұғынып,	өзіндік	ой	

қорытындысын	жасайсыңдар;
•	 өнер,	мамандық,	кәсіп,	еңбек	туралы	мәліметтермен	таныса	

отырып,	мамандық	таңдаудың	маңызды	тұстарына	ой	жүгіртетін	
боласыңдар;

•	 мәтіндерге	сөздік	қор	мен	сөздік	құраммен	байланыстыра	талдау-
лар	жасап,	грамматикалық	білімді	игересіңдер.

КӘСІП ПЕН ЕҢБЕК. 
БОЛАШАҚ  
МАМАНДЫҚТАРЫ

ЛЕКСИКА 
СӨЗ ДІК ҚОР ЖӘ НЕ СӨЗ ДІК ҚҰ РАМ

Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса,  
азаматтық намысың болса, қазақтың ұлттық  
жалғыз мемлекетінің нығайып-көркеюі жо-
лында жан теріңді сығып жүріп еңбек ет!  
Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа!

(Н.Ә.Назарбаев)ААААААААРРРРРРРР

жалғыз мемлекетінің нығайып-көркеюі жо-Ржалғыз мемлекетінің нығайып-көркеюі жо-
лында жан теріңді сығып жүріп еңбек ет!  Рлында жан теріңді сығып жүріп еңбек ет!  лында жан теріңді сығып жүріп еңбек ет!  Рлында жан теріңді сығып жүріп еңбек ет!  
Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа!РЖердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа!
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§1. Қазақ даласындағы мыс өндірісі

1. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрас -
тырың дар.

...Мұн да да ата-ба ба лар дың бар ес кі сі бас қос қан екен. 
Мыс ты бір-ақ қо ры тып шы ға ала тын пеш бұ лар да жоқ еді. 
Бо қа ты мен, те мі рі мен, шо  йы  ны-
 мен ара лас қан мыс ша шы лып- 
тө гі ліп жү ріп, үш түр лі пеш тен  
өте ді. Кей де бір пеш ке екі ке ліп,  
екі қай та ды. Тас тан са лын ған 
шах      та пе ші, со па най, гор но вай деп қа зақ жұ мыс кер ле рі ат  та -
 рын өзгертіп ал ған пеш тер мыс ты бі рі нен соң бі рі қо ры та   ды.

– Мы нау қай пеш? Қа сын да ыл ғи қа зақ жүр ғой? – де ді 
Уша ков.

– Иә, бұл пеш те – ыл ғи қа зақ жұ мыс кер ле рі. Тез үй ре ніп 
кет ті. Со лар ды ма зақ тай мыз деп, өзі міз де «Со па най» деп кет-
тік... Шп лей зо фен ғой, – де ді Бер нер.

– Қа лай, Да нияр, со па най ың ен ді не ше са ғат қай най ды? 
Сор паң әлі дай ын емес пе? – де ді Нек ра сов қа зақ жұ мыс ке-
рі не. Бұ лар дың бә рін де Нек ра сов үй рет кен еді, ол со ны сын 
да аң ғар тып қал ды.

– Әлі он бес са ға ты бар... Қа ра кө бі гін ал ға лы бір-ақ са ғат 
өт ті. Май кө бі гі әлі бе ті не шық қан жоқ, – де ді Да нияр, тас 
қа быр ға ға жа бы сып тұр ған са ғат қа қа рап.

«Со па най» да ата-ба ба лар дың мұ ра сы еді. Шах та пе ші нен 
шық қан мыс шо  йыны мен осын да ке ліп, отыз бес са ғат қай-
най ды. Ара лас ты ры ла ды, тұн ды ры ла ды, кө бі гі алы на ды, 
та ғы ағы зы ла ды... Мыс бай ғұс бір не ше та мұқ тан өтіп ба рып, 
қай та-қай та қай нап, ақы рын да «Со па най дан» құ ты лып, 
«Гор но вай ға» тү се ді...

– Со па най ың не ше пұт тық? – деп сұ ра ды Уша ков.
– Қа ра мыс тан екі жүз пұт, сол ша ма да кө мір жа ғы ла ды, – 

де ді Бер нер.
Сол екі жүз пұт тан қан ша та за мыс шы ға ты нын көр гі сі 

ке ліп, Уша ков гор но вай ға қа рай кет ті. Тек ше ле ніп жат қан 
қа лып тар да жа лын дап, тү тін деп жат қан жал қын қы зыл 

	–	металды	қорытқан	
соң	қалатын	қалдық,	қоқыс.
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кү рең сұй ық мыс аз ға на смо ла қо сыл ған су ға тас тап жі бер-
ген де кір піш тер ге ай на лып, қып-қы зыл бо лып қай та жал-
ты рап шы ға ды. Мі не, осы ның пұ ты – отыз екі сом!.. Со нау 
аяз да қал ты рап жүр ген кі ре ші лер де, мы нау та мұқ пе ші нің 
қа сын да те рі сор ға лап тұр ған дар да, со нау тас қа шап, кө мір 
қо па рып жат қан дар да, мы нау қып-қы зыл кір піш ке қы зы ға 
қа ра сып тұр ған дар да – бә рі сол сом ның құл да ры: жұ мыс кер – 
ти ын ға құл, ин же нер – тең ге ге құл, қо жай ын – көп тең ге-
лер дің құ лы. Бә рі нің жа сап шы ға ра ры – осы жал тыр бас 
қы  зыл кір піш.

(Ға бит Мү сі ре пов)

1. Қа зақ хал қы ның атакә сіп те рін бі ле сің дер ме?
2. Мыс өн ді ру атакә сі бі міз бе?

  
Тілдің	негізгі	 	 –	 сөздік	 құрамның	ең	 тұрақты	бөлігі,	

он	да	ғы	сөздердің	негізгі	ұйтқысы.	Сөздік	қорға:
•	 тілдегі	барлық	сөздердің	негізгі	ұйытқысы	саналатын	түбір	сөздер;
•	 түркі	тілдеріне	ортақ,	бір	буынды	байырғы	сөздер;	
•	 қажетті	ұғым-түсініктерді	қамтыған	баршаға	түсінікті	сөздер;
•	 қазақтың	ғасырлар	бойы	қалыптасқан	байырғы	төл	сөздері;
•	 ежелден	тілге	әбден	сіңісіп,	жалпыхалықтық	сипат	алған	 	 кірме	

сөздер	жатады.
Сөздік	қордың	басты	белгісі	–	тұрақтылық,	онда	жалпыхалықтық	

сипат	басым	келеді.	Сөздік	қордағы	сөздер	жаңа	сөз	тудыруға	ұйытқы	
болып,	 сөздік	 құрамды	байытады.	Мысалы,	жер	 сөзінен	жершіл, 
жерлес, жер үй, жертөле	т.б.	сөздер	жасалған.	

	–	тілдегі	барлық	сөздің	жиынтығы.	 лттың	қо		ғам		дық,	
әлеуметтік	тіршілі	гін	тұ	тас	си	паттайтын	сөздік	құрамға:
•	 жалпыхалықтық	лексика;
•	 кірме	сөздер;
•	 терминдер;
•	 кәсіби	сөздер;
•	 диалектілер;
•	 жаргондар;
•	 әдеби	және	ауызекі	тіл	лексикасы	т.б.	енеді.

Сөздік	құрам негізгі	сөздік	қорға	қарағанда	өзгергіш	келеді,	тілдің	
тарихи	даму	кезеңінде	өзгеріп	отырады.	
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2. Суреттерде бейнеленген мыс өн ді ру дің қазір гі тә сіл де рінің оқы  лым 
мәті нінде баяндалған бұрынғы тәсілінен айырмашылығын бол-
жаңдар. 7–8 сөй лем құ рас ты рың дар.

3. Берілген сөз дер ден жа ңа сөз дер, жа ңа тір кес тер жа сап, кес те ге 
тү сі рің дер. Сөз дік қор ар қы лы сөз дік құ рам ның қа лай то лы ға ты-
ны на на зар ау да рың дар.

 Сөз дік қор  Сөз дік құ рам 

ас ас тық ас ха на ас-су ас үй
ас ішіп, 

аяқ бо са ту 

Ана. Тас. Жас. Бар. Бес. Жыл қы. Қоян. Жақ сы. Же ңіл.

4. Дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Мә тін де гі сөз дік қор ға ене тін сөз дер ді те ріп жа зың дар. 
«Олжа» сөзінің мағынасын түсіндірме сөздіктен анықтаңдар.АА64А64
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2-дең гей. Мәтіндегі негізгі ойды анықтап, ақпараттарды өздері ңе 
та ныс ақпараттармен байланыстыра талдаңдар.
3-дең гей. Қазақ халқының металл өндіру мен өңдеуді ер те за ман-
нан кә сіп ет ке нін дәлелдеп, «Төрт сөй лем» тә сі лі мен пі кір, дә лел, 
мы сал, қо ры тын ды жа зың дар.

Отырар алқабында қола мен мыстан түрлi әшекейлер, 
тұ мар лар дайындалған. Екi жағында бiрдей бедерлi бейнеле-
  рi бар қоладан жасалған медальон өте қызықты олжа болып 
табылады. Оның бiр жағында – садақ тартқан аттылы адам  
мен аттың жанында жүгiрген ит; екiншi жағында бүкте тi  лiп 
жат   қан айдаһар бейнеленген. 
Бұл бейнелер ХIII–ХIV ғғ. қол -
дан  балы өнер ес керт  кiштерiнде 
жиi кездеседi. Қазiргi кез  де 
Оңтүстiк Қазақстан мен Жетiсуда табылған сол сияқ ты 
бiрнеше ме  дальон дар белгiлi. Асыл металдармен (алтынмен, 
кү мiс  пен) және қымбат бағалы тастармен жұмыс iстеген зер-
гер лер дiң жа са ған бұ йым да ры көр ген адам ды қы зық ты  ра ды. 
Қаз ба жұ  мыс  тары ке зiн де сыр ға, бiле зiк, жү зiк, са қи на тә рiз-
  дi бұ йым дар табылды. Зерт теу шi лер дiң наза рын өзiне ау дар -
 ған бұ йым ның бiрi – жы лан ды өлтiрушi адам ның бейнесi 
гра  вю ра тә сі лі мен безен дi рiл ген жүзiк.

(Карл Байпақов)

5. «KAZ Minerals» сай ты нан «Мыс. Жер ас тын да ғы кен ді өн ді ру» 
ат ты бей не жаз ба ны кө рің дер. Сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, «Дис кус-
сия лық кар та» әді сі бой ын ша тал қы лаң дар.

1. Мыс тың пай да сы бар ма?
2. Мыс өн ді ру жұ мы сы ның қи ын ды ғы қан дай?

6. Ел ба сы Н.Ә.На зар ба ев тың 
оқы   лым мә ті нін де гі кә сіп ке 
қан дай қа   ты  сы бар? Су рет ке 
қа рап, диа лог ке не гіз   дел ген 
мә тін құ рас ты рың дар. Өз 
ой  ла  рың ды дә лел ді жет кі-
зің дер.

	–	бедерлеп	сурет	 
салу.

АР

қаРқарап, диаРрап, диа
мәРмәтін құРтін құ
ойРойРлаРларыңРрың
зіңРзіңдер.Рдер.

М

Ел

М

Елба

М

басы Н.Ә.На

М

сы Н.Ә.На
оқы Моқылым мәМлым мәтіМті
қан Мқандай қаМдай қатыМты

рап, диаМрап, диа

А

лық кар

А

лық кар

Мыс АМыстың пайАтың пайдаАда
Мыс АМыс өнАөндіАдіру жұАру жұ

сы Н.Ә.НаАсы Н.Ә.На

Н

Minerals» сай

Н

Minerals» сай
жаз Нжазба Нбаны көНны кө
та» әдіНта» әдісі бойНсі бой

даНдасы бар ма?Нсы бар ма?

-ты -тынан «Мыс. Жер ас-нан «Мыс. Жер асП

дар табылды. Зерт

П

дар табылды. Зерт
ның бiрi – жыПның бiрi – жы

мен безенПмен безендiПдiрiлПрiлген жүзiк.Пген жүзiк.В
пен) және қымбат бағалы тастармен жұмыс iстеген зер-

В
пен) және қымбат бағалы тастармен жұмыс iстеген зер-

да Вдары көрВры көр
де сырВде сырға, бiлеВға, бiле

дар табылды. Зерт Вдар табылды. ЗерттеуВтеушiВшiлерВлер
ланВланды өлтiрушi адамВды өлтiрушi адам

бде бде 
Оңтүстiк Қазақстан мен Жетiсуда табылған сол сияқбОңтүстiк Қазақстан мен Жетiсуда табылған сол сияқ

дар белгiлi. Асыл металдармен (алтынмен, бдар белгiлi. Асыл металдармен (алтынмен, 
пен) және қымбат бағалы тастармен жұмыс iстеген зер-бпен) және қымбат бағалы тастармен жұмыс iстеген зер-ббааОңтүстiк Қазақстан мен Жетiсуда табылған сол сияқаОңтүстiк Қазақстан мен Жетiсуда табылған сол сияқааасалу. асалу. с– садақ тартқан аттылы адам с– садақ тартқан аттылы адам 

мен аттың жанында жүгiрген ит; екiншi жағында бүктесмен аттың жанында жүгiрген ит; екiншi жағында бүктес– с– бедерлепсбедерлепп

дайындалған. Екi жағында бiрдей бедерлi бейнеле-пдайындалған. Екi жағында бiрдей бедерлi бейнеле-
рi бар қоладан жасалған медальон өте қызықты олжа болып прi бар қоладан жасалған медальон өте қызықты олжа болып 

– садақ тартқан аттылы адам п– садақ тартқан аттылы адам 
мен аттың жанында жүгiрген ит; екiншi жағында бүктепмен аттың жанында жүгiрген ит; екiншi жағында бүкте

аОтырар алқабында қола мен мыстан түрлi әшекейлер, аОтырар алқабында қола мен мыстан түрлi әшекейлер, 
дайындалған. Екi жағында бiрдей бедерлi бейнеле-адайындалған. Екi жағында бiрдей бедерлi бейнеле-

сте за сте заман-сман-
кір, дәскір, дәлел, слел, ы Мәтіндегі негізгі ойды анықтап, ақпараттарды өздері ы Мәтіндегі негізгі ойды анықтап, ақпараттарды өздеріңе ыңе 

ман-ыман-
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7. Ғаламтор желісінен алынған үзінділерде кездесетін  стиль дік ау ыт-
қу лар, орын сыз қол да   ныл ған сөз ора лым да ры бар ма? Тал дап, 
стиль   дік тү зе ту лер жа сап, ре дак ция лаң дар.

Үл гі:

 Түп нұс қа Ре дак ция лан ған сөй лем Тү сі нік те ме сі 
 Тәу ел сіз дік ке қо лы мыз 
же ткен алғашқы жыл-
дар да Бал қаш мыс қо-
ры ту зау ыты ның дағ да-
рыс тан шы ға алуы кү мән 
ту дыр ды да. 

 Тәу ел сіз дік ке қо лы мыз 
же ткен алғашқы жыл-
дар да Бал қаш мыс қо-
ры ту зау ыты ның дағ да-
рыс тан шы ға  алаты ны на 
кү мән ба сым бол ды.

 Сөй лем ді шы-
лау мен аяқ тау 
ау ызе кі сөй-
леу ге тән. 

1.  Тәу ел сіз дік ке қо лы мыз же ткен алғашқы жыл дар да Бал-
қаш мыс қо ры ту зау ыты ның дағ да рыс тан шы ға алуы кү мән 
ту дыр ды да.

2. Әрине, мамандық таңдағанда маманға тек қана білімі мен 
іскерлігі ғана емес, сондай-ақ оның қабілеті мен жеке қасиетте-
 рін дамыту деңгейі жағынан да қандай талаптар қойылатынын 
білу маңызды.

3. Айтпақшы, сен өзіңнің болашақ мамандығыңды таңдамас 
бұрын тағы да бір өте маңызды сұраққа жауап беруге тиіссің: 
«Бұл жұмыс маған не береді?».

4. Кез келген оқу орнының басты құндылығы оның оқы ту-
шы лық құрамы болып табылады. Мамандарды қалай дайындап 
шығаратындықтары оқытушылық құрамның кәсіби шеберлігіне 
байланысты екендігі саған белгілі.

5. Расында, кейде біз «Қай мамандық таңдасам, ертең 
жақ  сы жұмысқа орналасам?», «Қандай кәсіппен айналыссам, 
тез байимын?» деген сияқты сұрақтармен тым көп басымызды 
қатырып, дел-сал боп жүріп алатынымыз бар ғой.

6. Адам баласы мамандық таңдауда сол мамандықтың мінез-
  ге де сәйкес келуі міндетті деп ойлаймын. Мінез таңдаған салаға 
үйлессе, жұмыс бабында да үлкен жетістіктерге жетелейтіні 
анық.
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6. Адам баласы мамандық таңдауда сол мамандықтың мінез-
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6. Адам баласы мамандық таңдауда сол мамандықтың мінез-
ге де сәйкес келуі міндетті деп ойлаймын. Мінез таңдаған салаға 
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ге де сәйкес келуі міндетті деп ойлаймын. Мінез таңдаған салаға 
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5. Расында, кейде біз «Қай мамандық таңдасам, ертең 
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5. Расында, кейде біз «Қай мамандық таңдасам, ертең 
сы жұмысқа орналасам?», «Қандай кәсіппен айналыссам, 
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сы жұмысқа орналасам?», «Қандай кәсіппен айналыссам, 
тез байимын?» деген сияқты сұрақтармен тым көп басымызды Атез байимын?» деген сияқты сұрақтармен тым көп басымызды 
қатырып, делАқатырып, дел-А-сал боп жүріп алатынымыз бар ғой.Асал боп жүріп алатынымыз бар ғой.

6. Адам баласы мамандық таңдауда сол мамандықтың мінез-А6. Адам баласы мамандық таңдауда сол мамандықтың мінез-
ге де сәйкес келуі міндетті деп ойлаймын. Мінез таңдаған салаға Аге де сәйкес келуі міндетті деп ойлаймын. Мінез таңдаған салаға 

Н

шығаратындықтары оқытушылық құрамның кәсіби шеберлігіне 

Н

шығаратындықтары оқытушылық құрамның кәсіби шеберлігіне 
байланысты екендігі саған белгілі.Нбайланысты екендігі саған белгілі.

5. Расында, кейде біз «Қай мамандық таңдасам, ертең Н5. Расында, кейде біз «Қай мамандық таңдасам, ертең 
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В
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б
мыз же

б
мыз жеткен алғашқы жыл

б
ткен алғашқы жыл

ның дағ бның дағдабдарысбрыс

2. Әрине, мамандық таңдағанда маманға тек қана білімі мен б2. Әрине, мамандық таңдағанда маманға тек қана білімі мен 
ақ оның қабілеті мен жеке қасиетте-бақ оның қабілеті мен жеке қасиетте-

аткен алғашқы жылаткен алғашқы жыл
рысарыстан шыатан шы

сссның дағ сның дағда-сда-
 алаты с алатыныснына сна 

ды. сды.

ппда- пда-

лауплау
аупауызепызе
леуплеуге тән. пге тән. 

ааааТү аТүсіасініканіктеате
Сөй аСөйлемалемді шы-аді шы-
лау алаумен аяқамен аяқ

кі сөй-акі сөй-

сстестемесме

ыдік ау ыдік ауыт-ыыт-
ры бар ма? Тал ыры бар ма? Талдап, ыдап, 
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§2. Жекпе-жек

1. Мә тін ді суретпен байланыстырып оқыңдар. Мәтін бойынша сұ рақ -
 тар құрастырың дар.

Тө ре ші еке уі міз ді ор та ға ша қыр   ды. 
Жа қын да дық. Тө ре ші бір нәр се лер ді 
был дыр ла ды. Біз де гі дей: «Бір-бі рің ді 
сый лаң дар! Тый ым са лын ған әдіс тер ді 
қол дан баң дар! Бел ден тө мен ұру ға бол-
май ды! Тар тым ды ой ын өт кі зің дер!» – 
де ген бо лар. Еке уі міз өз бұ ры шы мыз ға 
қа рай жы лыс та дық. Гонг үні. «Бокс!» 
Алаң ның ор та сы на қа рай ұм тыл дық. 
Тіз гін ге талас. Ол ер кін жүр. Ша ма сы, өзін мен үшін алын-
бай тын қа мал ға ба лай ды. Кө рер міз, кім нің-кім еке нін! Оң 
қо лым сәл тө мен ге тү се бе ріп еді, көз ді ашып-жұм ған ша оның 
сол жақ жұ ды ры ғы ашық қал ған жа ғы ма сақ ете қал ды. Тең-
се ліп кет тім. Ке ле сі жұ ды ры ғы екін ші жа ғым ды жа нап өт ті. 
2:0. Ар қан ға ті рел дім. Де реу қор ға ныс қа көш тім.

Бұл уа қыт та мен са нам ды сер піл тіп үл гер ген едім. Тіп ті 
ашу-ыза ны бой ым нан қу ып шық тым да, бұл ай қас ты жай 
күн де рі өт кіз   ген спар ринг ре тін де қа был да дым. Оның 
ма ған дүр се қоя бер мек ой ының тас-тал қа нын шы ға рып, оң 
қо лым мен ал дай оты рып, бүй рек тұ сы нан ау ыр екі соқ қы бер-
дім. Таб ло ға кө зім түс ті: 2:5. Ен ді алыс тан аң ды са бас та дық.

Гонг... Оның осал тұ сын тап қан си яқ ты мын. Әзір ге тек 
дол бар... Қар сы ла сым так ти ка сын өз гер тіп, бас тап қы тік 
тұ ры сы нан оң жақ ая ғы на ауы са бер ген де, мен оң қо лым мен 
ал дай оты рып, сол қо лым мен ап пер кот бер дім. Діт те ген 
же рі не ба рып ти ген сол жұ ды ры ғым оны есең гі ре тіп жі бер ген 
си яқ ты. Шай қа лақ тап ба рып қай та қал пы на кел ді. Оның 
жа ны на екі ат тап жет тім де, та ғы да сол қол мен жас қай бе ріп, 
оң жақ бүй рек тен соқ қы жа са дым. Осы соқ қы ны екі мәр те 
қай тала дым да, сол қол мен жақ тың тұ сын жа на ма лай ұр дым. 
Сал мақ са ла ұр ған дық тан, бұл соқ қы ның оған же ңіл ти ме-
ге нін ой лап үл гер   ге нім ше, ол құ лап түс ті. Қы зы ғы, құ лап 
жат қан же рі нен де реу атып тұр ды да, есең гі реп ба рып қай та 
сылқ етіп оты ра қал ды. Нок даун! Ор ны нан то лық тұр ға сын Асылқ етіп отыАсылқ етіп отыРқайРқай
СалРСалмақ саРмақ са
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сді суретпен байланыстырып оқыңдар. Мәтін бойынша сұсді суретпен байланыстырып оқыңдар. Мәтін бойынша сұрақсрақ-с-сссыы
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қай та ша бу ыл дау ыма зор мүм кін дік ти ді. Тіп ті ор ны нан есең-
гі реп атып тұр ған ке зін де ап пер кот не ме се хук бе ріп, оны бір-
жо ла та но каут қа жі бе ру ге де бо ла тын еді. Оған то лық се нім ді 
бо ла тын мын. Тө ре ші оның қа сы на же тіп бар ды: «оne.., two.., 
three.., four.., five.., six.., seven..!» Ол ау ыр дем ала ор ны нан 
кө те ріл ді. 

Енді қар сы ла сым бір ден 
ша бу ыл ға көш ті. Оң ды-сол ды 
жұм са ған соқ қы сы нан қор ға на 
ше гін шек теп, ар қан ға ті рел дім. 
Ек пін деп ке ліп, то сы лып қал-
ған сә тін де жой қын күш ке ие 
сол жұ ды ры ғым ды ие гі нің ас-
ты на ба ғыт та дым. Ба ғыт та дым 
да, Мах муд тың осы соқ қы дан 
ке йін тұ ра ал май ты нын пай ым-
да дым. Бұл кез де шық шыт тұ сы ма ти ген қар сы ла сым ның ала-
пат күш ті оң жұ ды ры ғы ме нің де се гіз се ку нд тың ішін де есім ді 
жи най ал май ты ны ма оның се ні мін нық тай түс кен еді.

(Дар қан Бей сен бек)

1. Спорт кә сіп ке жа та ма? Қа лай дә лел дей сің дер?
2. Рингтегі айқас қалай суреттелген?
3. Боксшыға қандай қасиеттер қажет деп ойлайсыңдар?

  
Қазақ	тілінің	сөздік	құрамы	үздіксіз	дамып,	толығумен	келеді.
Сөздік	құрам	мынадай	тә	сіл	де	р	арқылы	толығады:

•	 син	те	ти	ка	лық	–	не	гіз	гі	тү	бір	ге		сөз	ту	ды	ру	шы	жұр	нақ	тар	дың	жал-
ға	нуы	ар	қы	лы	сөз	жа	сау.	Мы	са	лы:	ән ші, бап кер, ша бан доз	т.б.

•	 ана	ли	ти	ка	лық	–	не	гіз	гі	тү	бір	лер	дің	бі	рі	гуі,	тір	ке	суі,	қо	сар	ла	нуы	ар-
қы	лы	сөз	жа	сау.	Мы	са	лы:	сый ақы, қол ғап, те мір жол	т.б.

•	 лек	си	ка-се	ман	ти	ка	лық	–	бел	гі	лі	бір	сөз	дің	жа	ңа	ма	ғы	на	ға	ие	бо	луы	
ар	қы	лы	жа	ңа	сөз	дің	жа	са	луы.	Сөз	дің	ды	быс	тық,	мор	фем	дік	құ	ра	мы	
сақ	та	лып,	тіл	де	гі	бұ	рын	ғы	ма	ғы	на	сы	ның	үс	ті	не	та	ғы	жа	ңа	ма		ғы		на	
үс	те	ле	ді.	Мы	са	лы:	жар	ма	(зат	есім),	жар ма	(етіс	тік),	құ да ша	(зат	
есім),	құ да ша	(құ да ша қар сы алу	–	үс	теу).

	–	раундтың	басталғанын,	
аяқталғанын	ескерту	дабылы.

	–	жаттығу	кезінде	
серіктесіп	жекпе-жек	жасау.
А 	–	төменнен	жоғарыға	
қарай	сіл	тенетін	қауіпті	соққы.

	–	жанынан	қапталдата	
соғылатын	соққының	түрі.
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2. Берілген сөздердің жасалу тәсілін кестеге жазыңдар.

Синтетикалық Аналитикалық Лексика-семантикалық

Төреші, сүзеген, тізгін, сана, қарсылас, ауыр, ашу-ыза, 
айқас.

3. Қа нат Ис лам ту ра лы бей не жаз ба ны (www.youtube. com) кө ріп, 
не гіз гі ой ды анық таң дар.

1. Қа нат Ис лам ның та ри хи Ота ны на ора лып, өз елі нің атын шы-
ға ру ына қан дай ба ға бе рер едің дер?

2. Спорт тың қи ын ды ғы қан дай ой са ла ды?
3. Елі міз дің даң қын көк ке кө тер ген ел аза ма ты на ай тар ті ле гің 

қан дай?

4. Шал ақын ның жі гіт тер ге бер ген ба ға сын тү сі ніп оқың дар.

Жі гіт сы ны: бір жі гіт бар – құр жан, бір жі гіт бар – ті рі 
жан, бір жі гіт бар – жі гіт жан. Құр жан дей тін жі гіт кеу де-
сін де жа ны бар, – еш нәр се ні бі тір мей ді. Ті рі жан дей тін жі гіт 
бар тап қа нын ки ім мен ас қа са лар, қы зыл бел беу, үкі та ғып, 
шоң қи ма етік ки іп, әр кім ді бір сы қақ қы лар. Жі гіт жан дей-
тін жі гіт се гіз қыр лы, бір сыр лы бо лар (Шал Құ ле ке ұлы).

5. Екі топ қа бө лі ніп, «Ғиб рат ты сөз» ай да рын да бе ріл ген мә тін де гі 
ой ды анық тау ба ры сын да пі кір талас ұй ым дас ты рың дар.

1. Шал ақын айт қан жі гіт сипаты қа зір гі за ман да қа лай 
кө рі нуі мүм кін?

2. Ті рі жан  мен құр жан то бын да ғы жі гіт тердің қазір айна-
лысатын істері қандай?

3. Жі гіт жан ның қа си ет те рін та ра тып ай та ала сың дар ма?

6. Ойларыңды жинақтап, се гіз қыр лы, бір сыр лы жігітке тән қасиет-
 тер туралы аргументативті эссе жазың дар. Сөз саны – 70–80.

7. Қа зақ стан дық бокс шы лар ту ра лы зерт теу  жүр гі зіп, қа зақ бок-
сы ның дең гейі туралы дә лел ді пі кір ле рің ді ұсы ның дар.АААААР
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Төреші, сүзеген, тізгін, сана, қарсылас, ауыр, ашу сТөреші, сүзеген, тізгін, сана, қарсылас, ауыр, ашу- с-ыза, сыза, 

ыыыыыСинтетикалық Аналитикалық Лексика-семантикалық ыСинтетикалық Аналитикалық Лексика-семантикалық
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§3. Қасқырмен айқасқан қойшы

1. Мә тін ді оқыңдар. Перифразаларды пайдаланып, мәтін бойынша 
5 сұрақ құраңдар. 

Қа раң ғы да көз де рі шоқ тай 
жыл ты ра ған қас қыр лар оқ тай 
зу лап ке ліп, отар дың іші не 
қой ып кет ті. Сой ылын кө те ре 
ұм тыл ған Қос пан ал дын бө гей 
ал май, қуа шап ты. Сөйт кен ше-ақ 
жар қы рап екі-үш сау лық тың 
қар ны ақ та ры лып қал ды. Қа  уіп-
қа тер дің бә рін ұмы тып, Қос пан 
қас қыр ға сой ыл сіл те ді. Жам-
бас тан ти ген соқ қы дан ар лан 
шой ыры лып, арт қы ая ғы на 
оты ра кет ті де, ті сі ақ си ып Қос-
пан ның өзі не қа рай бұ рыл ды. 
Бі рақ бұл кез де Тор тө бел ие сі нің 
қай та кө тер ген со  йы  лын сер-
мет пей, ек пі ні мен алып кет ті...

Тор тө бел ал қы нып ба ра ды... 
Қос пан қан ша уа қыт өт ке нін 
біл мей ді. Осы ның бә рі кей де бір 
сәт те ға на жалт ет кен ай қас бо лып 
елес те се, кей де мәң гі ба қи тау-
сыл май тын сер гел дең боп кө рі-
не ді. Бұлт етіп жал тар ған қас қыр ал дыр май ды. Қос бө рі нің 
ор та сы на тү сіп қал ған Құт пан ды екі рет ара ша лап ал ды. Бі рақ 
қо лы дағ ды сы нан жа ңы лып қал ған дай, сіл те ген шоқ па ры көз-
де ген же рі не да ры май ды. Қай та қас қыр ды өшік ті ріп, қоз ды ра 
түс ті. Ан да-сан да үй ме-жүй ме то пыр лап жат қан қой лар ды 
кө ріп қа ла ды. Олар дың ха лін ой лау ға мұр ша сы жоқ.

Тай өгіз дей ар лан ды кө зі ша лып жүр ген. Бі рақ әк кі не ме 
Қос пан ның со  йы  лын да рыт пай, қол ас ты нан сы ты лып ке те 
бер ді. Со ны қу ып же те бе ріп, соң ғы рет бар пәр ме ні мен сіл те-
ген де, қо лы нан шоқ па ры тү сіп кет ті. Өзі де төң ке рі ліп ау ып 
ба ра жа тып, бой ын әзер тү зеп ал ды. Ен ді те мір үзең гі ні қа ру 

 –  
зат	тың,	құ	бы	лыс	тың	атын	ту-
ра	ата	май,	су	рет	теп	көр	се	ту.	
Мы	са	лы:	дә	рі	гер	–	 ақ	же	лең	ді	
аб	зал	жан ,	де	пу	тат	–	 ха	лық	
қа	лау	лы	сы ,	кі	тап	–	 жан	азы-
ғы .	Мақ	са	ты	–	сөз	ді	бей	не	лі	
етіп	си	пат	тау,	оған	эмо	цио		нал-
ды-экс	прес	сив	ті	ба	ға	бе	ру.
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ді оқыңдар. Перифразаларды пайдаланып, мәтін бойынша сді оқыңдар. Перифразаларды пайдаланып, мәтін бойынша сыы
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қыл мақ боп, жал ма-жан сол жақ та рал ғы сын ағы та бер ді. Осы 
кез де Тор тө бел ыр шып түс ті. Ат бауы ры нан бір нәр се қы лаң 
ет ті. Тор тө бел ыр шып ас пан ға аты лып, шың ғы ра кі сі не ді. 
Да уы  сы құ лақ ты те сіп ба ра ды. Қос пан еш нәр се ні тү сі ніп 
үл гер мей, тек үзең гі ден ая ғын шы ға рып ал ды. Ке ле сі сәт те 
аты мен қо са қо па ры лып құ лап ба ра жат ты.

Құ ла ған ат тың ас ты нан ая ғын тез суы рып алып, кө те рі ле 
бер ген де, бір жақ тан бұлт етіп шы ға кел ген ар лан қас қыр ту ра 
өзі не атыл ды. Қос пан да жан дәр мен қы лып кеу де сі мен құ лай 
ұм тыл ған да, қос қо лы ар лан ның мой ны на ілік ті. Қас қыр дың 
ал дың ғы ая ғы ның тыр на ғы сыр ма ғы на қа дал ған екен, бар 
пәр ме ні мен қар сы ите ріп қал ған да, мақ та сын бұр қы ра тып 
өңі рін ай ырып шық ты. Ен ді қай тып тыр на ғын адам ның кеу-
де сі не ілік ті ре ал май, ал дың ғы ая ғы ер бең-ер бең ете ді. Бі рақ 
сон да да бұл қы нып қар сы шап шы ғы сы ке ле ді. Те геу рі ні 
ке рім. Қос пан қо лын сәл бо са тып, қай та дан қат ты рақ қы сып, 
бас бар ма ғын ал қы мы на ба ты ра түс ті.

Ар лан мен бір ті зер леп кө те рі ле бер ген қал пын да ұс та сып 
қал ған. Ен ді тү ре ге ліп ке те ал ма ды. Қас қыр арт қы ая ғы на 
ші ре ніп, қай та-қай та тал пы на ды. Сер пі ні қат ты. Кіш ке не 
оқыс қи мыл жа сап қоз ғал са-ақ, жы ғып ке те тін тү рі бар. Еке  уі 
бір ор нын да міз бақ пай ті рес ті де қал ды. Қос пан ар лан ды қос 
қо лы мен ті реп ұс тап тұр. Қас қыр ау зын ашып, ба сын бұ рып, 
қо лы нан тіс те мек ші бо ла ды. Бі рақ же те ал май ды. Аз дан 
кей ін та ғы да ты пыр лап, ал дың ғы ая ғын сер меп қай рат 
қыл ды. Қыл мой ын нан ұс та ған сау са ғын бір те-бір те жо ға ры-
ла тып, ал қы мы на та ман әке ле жа тыр. Бар дәр ме нін са лып, 
сы ғым дап қы са тү се ді. Жұ қа те рі нің ар жа ғы нан мой ын 
омырт қа сы ның тас тай қы ры бар ма ғы на ба тып ба ра ды.

Осы лай қан ша тұр ға нын өзі де біл мей ді. Тек қас қыр дың 
әре кет қы луы азай ып, әл сі рей бас та ға нын се зе ді. Ор ны нан 
кө те рі ліп, дәр ме ні азай ған қас қыр ды ите ріп тас тай ын деп еді, 
қан ша тал пын са да, қоз ға ла ал ма ды.

Ар лан ның ті лі са лақ тап, тү сіп кет ті. Бү кіл де не сі ыш қы на 
тар ты лып, се рей ген күйі тіп-ті ке тұр. Қос пан ның уы сын да ғы 
мой ын те рі сі нің жы луы ке тіп ба ра ды. Ен ді ите ріп тас та мақ 
боп ұм ты лып кө ріп еді, бір мү ше сі қоз ғал май ды. Екі қо лы 
ағаш тай боп, сі ңі рі тар ты лып, өлі қас қыр мен бір ті зер леп 
ұс тас қан қал пын да сол орын да тап жыл май сі рес ті де қал ды.
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1. Қой шы ең бе гі қан ша лық ты қи ын? Оның қо ғам ға пай да сы қан-
дай?

2. Қой шы Қос пан ның же ңі сі не қан дай ба ға бе рер едіңдер?

  
ір	ме	сөз	дер	ге	бас	қа	тіл	дер	ден	ен	ген	сөз	дер	жа	та	ды.	Қа	зақ	ті	лін	де	

моң	ғол,	араб	жә	не	пар	сы,	орыс	ті	лі	нен	ен	ген	сөз	дер	мол	кез	де	се	ді.
Моң	ғол	ті	лі	нен	сөз	ену	 	ға	сыр	дан	бас	та	ла	ды.	Мә	се	лен:

•	 ел	би	леу	ге	бай	ла	ныс	ты	ен	ген	сөз	дер:	ай мақ, жар лық, ұлыс, нө
кер	т.б.

•	 жер-су	атау	ла	ры:	Ал тай, Тар ба ға тай, Бая нау ыл, ай сан	т.б.
•	 зат	атау	ла	ры	мен	ту	ыс	тық	атау	лар:	жиен, ата, жыл, жол	т.б.

Қа	зақ	ті	лі	не	араб-пар	сы	сөз	де	рі	мы	на	дай	жол	дар	мен	ен	ді:
•	 ша	ру	ашы	лық,	сау	да	қа	ты	нас	та	ры	ар	қы	лы:	ай на, ора мал, та ра зы, 

ба зар т.б.
•	 мә	де	ни	жә	не	ғы	лы	ми	қа	рым-қа	ты	нас	тар	ар	қы	лы:	мек теп, ме ре ке, 

ғы лым, қа ғаз, қа лам, пән, мед ре се т.б.
•	 дін	мен	бай	ла	ныс	ты:	ора за, ша ри ғат, на маз, ақы рет т.б.

Қа	зақ	ті	лі	не	орыс	ті	лі	нен	сөз	дер	әр	түр	лі	ке	зең	дер	де	еніп	отыр	ған.	
Мы	са	лы:	 қа мыт (хо мут), бо лыс (во лос т ), жәр мең ке (яр мар ка), 
жә шік (я ик) т.б.

2. Кірме сөздерді қолданып, мамандық атауларына қатысты 5 сөй  лем 
жазыңдар. 

3. «Ма ман бо лу дың бас ты бел гі ле рі» та қы ры бы на өзің құр мет тұ та -
 тын бір ма ман дық ту ра лы «Ой кес те сін» құ рың дар.

1. Сен үшін сол ма ман дық тың қан дай ар тық шы лық та ры 
бар?

2. Сол ма ман дық тың ие сі бо лу үшін адам да қан дай қа си ет тер 
бо луы ке рек?

4. Екі топ қа бө лі ніп, ең бек жә не ма ман дық ту ра лы ма қал-мә тел дер 
ай тып жа ры сың дар. Ке ле сі ке зек те та қы рып та рың ды ау ыс ты-
рың дар.

5. «Ой кес те сіндегі» пікірлеріңді жинақтап, «Мен таңдаған маман-
 дық» тақырыбында аргументативті эссе жазыңдар.АА72А72
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§4. Альпинист

1. Мә тін ді суретпен байланыстырып оқың дар.

Ша тыр ма ңын қар лы бо ран 
тү ні мен то ры са да, шы бын таяр 
тай ғақ ер неу ас ты на тұ рақ тай ал-
май, түй дек-түй дек қар қа са ты 
жа ла ма құз қа быр ға сы мен ағып 
ке тіп ті. Ор та ма мыр дың ой пыл-
той пыл мі не зі бай сал тар тып, 
шың ба сын күн шұ ғы ла сы мен 
ай ма ла са, би ік ке бас тік кен екеу 
қа ра кө зіл ді рік те рін ки іп, шы-
ны дай жыл тыр қа быр ға ға бо лат 
сы на ла рын қа да ды.

Алыс тан ақ шаң қан кө рі нер Құз ғын ды «бөр кі» бо лат 
сы на ба та бер мес шы ны боп шық ты. Қай сы бір құз дай жа-
да   ғай емес, көк жү зі не ке рі сор ға ла ған сүң гі дей сом, оқ-
тау  дай жұ мыр. Бұ лар ар қан сал ған ба тыс бет кей тіп ті тік. 
Еке уі ар қан ға асы лып, шы ғыр шық ты сом сы на бой ымен 
өр    леу де.

Же ңіл ға на та мақ та нып, тү ні мен ты ны ғып, ке ше лі бе рі 
ет те рі де үй ре ніп, қан да ры да суы на тү сіп, жү рек те рі де 
ор   нық қан-ды. Жан да ры қи нал май ды, тән де рі ши ры ға ды. 
Қаң бақ тай же ңіл сыр ғи ды. Ар қан бой ымен ке зек-ке зек 
ал ма сып, жол бас тау шы лық тіз гін ді ке зек те се қол ға ала ды. 
Көк мұз жаң қа сы кө зәй нек ке ұшып, бо лат сы на мен бал ға-
қай ла шы ңыл дай со ғы лып, шың ба сы сың ғыр лай жаң ғы рып, 
са ма лы су ыл дай ле кі тіп қоя ды. Қар сы ал дын да ғы көк мұз 
жар тас ға рыш ке ме сін дей көк ке тік шан шы лып ты. Ал тай қы 
тек ше мен мұз қа быр ға ара сын да ғы қа раң ғы көр тек тес алып 
аран Сұң ғат ты сес кен тіп тас та ды. Алып жа рық ты бой лай 
көз жү гір тіп өтіп, өт кел бо лар жым дас қан же рі жоқ еке нін 
кө ріп:

– Сұм дық екен!.. – де ді қор қы ны шын жа сы ра ал май.
Тай шын сыр бер меу ге ты рыс ты.
– Сас па! – де ді. – Ба рыс ша аты лып, бар ма ғы мыз ды бір 

ба тыр сақ, қа быр ға біз ді кі...АбаАбаР
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– Иә, аға, ара лық жа қын ғой, – де ді Сұң ғат ен ді сес кен бей.
Сұң ғат қа тек ше үс ті нен сом сы на қақ ты рып, құ рық 

са лым қар сы бет ке қар ғу ға өзі ни ет қыл ды. Тек ше боп біт-
кен мұз бе ті не қос сы на қа ғыл ды. Шы ғыр шы ғы нан ар қан ды 
өт кіз ді. Құ зар қия сы на бе кі тіл ген қо сым ша қа даның шы ғы-
ры на іліп, ар қан ұшын тек ше үс тін де се л  тиіп тұр ған Сұң-
ғат қа бер ді.

Бә рі дай ын бол ды-ау де ген де:
– Иә, пі рім, жар бол! Әй, Құз ғын ды, қол да!.. – деп, қа ра -

уыт қан мұз жа ры ғы ның жа лы нан қар сы қа быр ға ға қар-
ғы ды.

Түп сіз үңі рей ген жа рық қа қы ран ша сор ға лап, қия лай 
қа лық тап ба рып, қо лын да ғы қос бал ға-қай ла сы мен мұз 
қа быр ға ға со ғыл ды. Қос бал ға-қай ла сі реу мұз ға қа пы сыз 
қа дал ды. Екі аяқ тың ба сын да ғы үш кір біз дей іс тік тер де 
шан шы ла кет ті. Атам за ман дар дан шақ пақ та на қат қан 
көк мұз қа быр ға ға тұң ғыш рет адам ба ла сы ның тә ні тар бия 
жа быс ты.

– О-о, ға-а-жа-а-ап! – Сұң ғат таң да ны сын жа сы ра ал ма ды.
Құз ғын ды ба сы та қия дай ға на екен. Таз дың тө бе сін дей 

жып-жыл тыр мұз. Саф ауа, су ық жел. Екі аза мат та бір сәт 
те рең нен ты ныс тар тып, тө ңі рек ті қа ра кө зәй нек пен шол-
ды. Күн тө бе де, шың тө мен де. Тал түс. Шө кім бұлт жоқ. 
Еке уі нің де кө кі ре гі кір шік сіз қар дай, бұлт сыз көк тей 
ашыл   ған.

– Әй дік әлем екен, аға!
– Ә-ә, бұл – Құз ғын ды, Са ры тау ала бы...

(Ас қар Ал тай)

1. Альпинист сөзінің қазіргі 
қолданылу аясы қандай? Тек 
Альпі тауына байланысты 
қолданыла ма?

2. Шың ға шы ғу да ғы қи ын дық-
тар ды се зін дің дер ме?

3. Суреттегі спортшының шың  -
ды ба ғын дыр уы, биік тау  ға 
елі  міз дің туын қадауы мақ та -
ныш сезімін тудыра ма?

А 	–	тау	спор	ты.	Ал-
ғаш	Еуро	па	да	ғы	Ал пі	таула-
ры	ның	мұз	дық	та	ры	на	бір	дә	рі	гер	
мен	бал	арасын	өсі	ру	ші	нің	қайта-
қайта	ба	рып	жүр	ге	нін	көр	ген	
жұрт:	 не,	ал пі	ші	лер	ке	тіп	ба-
ра		ды 	–	деп,	 	тер-
ми	нін	қа	лып	тас	тыр	ды.
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	–	 ғы	лым	мен	тех	ни	ка	ның	алу	ан	түр	лі	са	ла	сы	на	қа-

тыс	ты	қол	да	ны	ла	тын	сөз	дер.	Олар	көп	ма	ғы	на	лы	бол	май	ды,	нақ	ты	
бір	ма	ғы	на	лы	бо	лып	ке	ле	ді.	Олар	эмо	цио	нал	ды,	эксп	рес	сив	ті	қыз-
мет	ат	қар	май	ды.	Мы	са	лы:	 о не ти ка, мор о ло гия  си нус, ра диус, 
теоре ма  атом, квант, ам пер, оп ти ка	т.б.

	–	бел	гі	лі	бір	кә	сіп	ие	ле	рі	не	ға	на	тү	сі	нік	ті,	сол	кә	сіп	ке	
бай	ла	ныс	ты	сөз	дер.	Мы	са	лы:
•	 бау-бақ	ша	ға,	егін	шаруашылығына	қа	тыс	ты	кә	сі	би	сөз	дер:	атыз, 

қа рық, кү лә бі	т.б.
•	 ба	лық	ша	ру	ашы	лы	ғы	на	бай	ла	ныс	ты	сөз	дер:	жы лым, сү зе кі, қаяз, 

аз на	т.б.
•	 мақ	та	ша	ру	ашы	лы	ғы	на	бай	ла	ныс	ты	сөз	дер:	кө сек, қо за пая, қауа

шақ	т.б.

2. Оқылым мәтінінен термин 
сөздер мен кәсіби сөздерді 
аңғардың    дар ма? Анықтап 
көріңдер.

3. Сурет бойынша жинақы 
мә  тін жазыңдар. Термин-
 дер мен кәсіби сөздерді 
қатыс  ты рыңдар.

4. Екі топ қа бө лі ніп, әр сұ рақ қа дис кус сия лық кар та тол ты рың дар. 
Тұ жы рым шы ға рың дар.

1. Альпи нист бо лу қи ын ба, оңай ма?
2. Альпи нист бо лу дың қа же ті бар ма, жоқ па?
3. Адам ая ғы бас па ған би ік шың ға өз елі нің ту ын ті гу ер лік пе?

1-топ 2-топ 
Альпи нист бо лу оңай. Се бе бі... Альпи нист бо лу қи ын. Се бе бі...
Тұ жы рым: Тұ жы рым:

5. Өзі ңе ұна ған кә сіп пен оқы лым мә ті нін де гі кә сіп тің ұқ сас ты ғы мен 
ай ыр ма шы лы ғын Венн диаг рам ма сын да бей не лең дер.АААААРРР
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нист боНнист болу қиНлу қи

-П

Сурет бойынша жинақы ПСурет бойынша жинақы 
тін жазыңдар. Термин-Птін жазыңдар. Термин-

дер мен кәсіби сөздерді Пдер мен кәсіби сөздерді ПППВ
дар ма? Анықтап Вдар ма? Анықтап ВВВ

ббббббааа
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§5. Логистика туралы не білеміз?

1. Мә тін ді сызбадағы ақпаратпен толықтырып оқың дар.

Ло гис ти ка – ма те ри ал дық жә не ақ па рат тық өнім ді шы ғу 
нүк те сі нен тұ ты ну шы ға дей ін гі ара лық та ғы қоз ға лыс тың 
уа қы тын жос пар лау, ұй ым дас ты ру, бас қа ру, ба қы лау жә не 
рет теу.

Ло гис ти ка грек тің «logistike» сө зі нен шық қан. Ол 
«есеп теу», «дұ рыс ой лау» де ген ма ғы на ны біл ді ре ді. Прак ти-
ка лық ло гис ти ка ның пай да бо луы мен да му та ри хы те рең де 
жа тыр. Рим им пе рия сы дәу ірін де та мақ өнім де рін та ра ту мен 
ай на лы са тын «ло гист» не ме се «ло гис тик» ата ғы на ие бол ған 
қыз мет кер лер дің бол ға ны ту ралы де рек тер бар.

Ло гис ти ка екін ші дү ниежү зі лік со ғыс тың ке зін де, ең 
ал ды мен, АҚШ әс ке рін ма те ри ал дық-тех ни ка лық жаб дық-
тау да қол да ны ла бас та ды. Әс ке ри өнер кә сіп тің, тыл да ғы 
жә не май дан да ғы жаб дық тау ба за ла ры мен кө лік қыз ме-
ті нің өза ра әре кет те суі аме ри ка лық әс кер ді қа ру-жа рақ пен, 
жа нар-жа ғар май мен жә не азық-тү лік пен қа жет ті кө лем де 
қам та ма сыз ету ге мүм кін дік бер ді. Со ны мен, ло гис ти ка – 
ма те ри ал дар мен жә не ши кі зат пен қам та ма сыз ету, өнім өн ді-
ру, оны сақ тау жә не та ра ту қыз мет те рін бай ла ныс ты ру, яғ ни 
жаб дық тау-өн ді ру-та ра ту жүй еле рін үй лес ті ру.

Өн ді ріс ті ма те ри ал дар мен қам та ма сыз ету ло гис ти ка сы

Өт кі зу не ме се мар ке ти нг тік, та ра ту шы лық ло гис ти ка

Кө лік ло гис ти ка сы

Ақ па рат тық ло гис ти ка жә не т.б.

 Қа зір гі кез дегі ло гис ти ка ның түрлері

Отан дық биз нес те гі ло гис ти ка ның іл ге рі қа дам ба суы 
Қа зақ стан да ғы сая си жағ дай жә не эко но ми ка лық ре фор ма-
лар мен ті ке лей бай ла ныс ты бо лып ке ле ді. 90-жыл дар дың 
ба сын да, на рық тық қа ты нас тар ға өту дің ал ғаш қы қа дам да ры 
жа са лып жат қан кез де, Қа зақ стан да эко но ми ка ның әр түр лі 
са ла ла рын да ло гис ти ка лық идея лар ды да мы ту ға ар нал ған АА76А76
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ал ғаш қы нақ ты қа дам дар жа сал ған бо ла тын. Атал ған қа дам-
дар ды екі үл кен топ қа бө лу ге бо ла ды: ғы лы ми- тео рия лық 
жә не өн ді ріс тік-тех ни ка лық (тех но ло гия лық).

Тех ни ка лық жо ға ры оқу орын да рын да ло гис ти ка са ла -
 сы бой ын ша ма ман дық тар ашы лып, ма ман дар да яр ла на бас  -
та   ды.

Қа зір гі таң да елі міз де бұл са ла қар қын ала да мы ды. Рес-
пуб ли ка ай мақ та ры на, көр ші лес ел дер ге тау ар та сы мал дау 
не ме се ке рі жет кі зу үде рі сін то лық мең ге ріп, алыс-бе ріс ті 
жүй елеу, ұй ым дас ты ру, сақ тау, та сы мал дау т.б. нақ ты ло гис-
ти ка лық қыз мет тер ді елі міз жан дан ды ра тү су де.

(www.uniface.kz)

1. Мә тін де ай тыл ған кә сіп ту ра лы не тү сін дің дер?
2. Ел эко но ми ка сы ның да муы ар қа сын да кә сіп тің, ма ман дық тың 

өмір ге ке луі қан дай ой сал ды?

2. Мә ті н құрылымын сақтай отырып, 
графикалық суреттегі ақ па рат тың 
маңызды тұстарын анықтап жазың дар.

3. «Сай ып қы ран кә сіп тер кү ні» мә ті нін 
(05. mp3) тың дап, өз де рі ңе осы ма ман-
дық тар дың қай сы сы ұнай ты нын 
ба ян даң дар. Аталған маман дық тар 
бо йын ша пери фраза лар ай тың дар.

4. Оқылым және тыңдалым мә ті ндерін де гі сөз дік құ рам ға ене тін 
термин және кір ме сөз дер ді те ріп жа зың дар.

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

Сен ло гист бо лып жұ мыс қа ор на лас тың. Ре сей лік тұ ты ну-
шы дан ки із үй ге тап сы рыс түс ті. Ки із үй ді алу мен тұ ты ну-
шы ға жет кі зу ге дей ін гі ара лық та ғы бар лық про цес ті ұй ым-
дас ты ру дың ке зең дік сыз ба сын жа са.

6. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді қорытындылап, «Логистика – 
бүгінгі заман мамандығы» тақырыбында аргументативті эссе жа -
зың   дар. Сөз саны – 120–140.АзыңАзыңААААР

дасРдас

6. Р6. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді РБүгінгі сабақтан алған білімдеріңді 
бүгінгі заман мамандығы» тақырыбында аргументативті эссе жаРбүгінгі заман мамандығы» тақырыбында аргументативті эссе жаРРРМ
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§6. Инженер болғың келе ме?

1. Мә тін ді сызбадағы мәліметтермен толықтырып оқың дар.

• инженер-геофизик
• инженер-мұнайшы
• тау-кен инженері
• авиация инженері
• теміржол инженері
• инженер-металлург

• инженер-механик
• инженер-құрылысшы
• инженер-технолог
• инженер-энергетик
• инженер-метролог
• инженер-топограф

Инженер мамандығының салалары

Ин же нер – қа шан нан сұранысқа ие ма ман. Бо ла шақ та 
шы ға ры ла тын өнім ге қа тыс ты зерт теу жұ мыс та рын жүр гі зу; 
өнім нің конст рук ция сын же тіл ді ру жә не жа ңар ту; өн ді ріс ті 
тех ни ка лық тұр ғы дан дай ын дау жә не өн ді ріс тік про цес ті 
ұй ым дас ты ру си яқ ты қы ру ар жұ мыс ин же нер лер дің кө ме-
гі мен жү зе ге аса ды. Тех ни ка мен тех но ло гия ның за ма нын да 
мұн дай ма ман дар ға де ген сұ ра ныс екі есе ар тып отыр.

Ин же нер лік – на но-тех но ло гия лық, ақ па рат тық жү  йе -
лер ді жо ба лау, же тіл ді ру жә не іс ке қо су, бас қа ру про цес те рін 
қам та ма сыз ете тін, ғы лым мен тә жі ри бе ге не гіз дел ген ма ман-
дық. Сон дық тан үл кен шы ғар ма шы лық із де ніс ті талап ете ді.

Бұл кә сіп ал ға шын да Ита лия да пай да бол ған. Ең ал ғаш 
«ин же нер» де ген мәр те бе Лео нар до да Вин чи ге бе ріл ген екен. 
Кей ін нен Фран ция да жа ңа ша тү рі пай да бо лып, жан-жақ қа 
та рай бас та ған. Өнер кә сіп өн ді рі сі не бай ла ныс ты ин же нер лік 
ма ман дық тар ға сұ ра ныс үл кен. Ин же нер лер өз ішін де ин же-
нер-тех ник, ин же нер-конст рук тор, ин же нер-тех но лог, ин же-
нер-пай да ла ну шы, ин же нер-эко но мист, ин же нер-ме ха ник, 
ин же нер-энер ге тик, ин же нер-эко лог, ин же нер-жо ба лау шы 
және т.б. бо лып бө лі не ді. Бү гін де бұ лар дың әр қай сы сы ның 
жұл ды зы жа нып тұр.

Тех ни ка, тех но ло гия, ақ па рат тық тех но ло гия лар са ла-
сын да оқы ғы сы ке ле тін ба ла лар өз ана ті лі мен қа тар, АА78А78
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тех но ло гия мен тех ни ка ның ті лі не ай нал ған ағыл шын ті лін 
же тік бі луі ке рек. Екін ші ден, таң да ған ма ман ды ғын сүюі 
ке рек жә не сол са ла ның то лық қан ды кә сіп қой ма ма ны бо лу 
аса ма ңыз ды. Үшін ші ден, әр қа шан із де ніс те бо лу, жа ңа лық 
ашу ға құл шы ныс та бо лу ма ңыз ды. Се бе бі тех но ло гия ның бір 
орын да тұр май ты ны на кө зі міз же тіп отыр.

(Жұл дыз Әб діл да)

1. Ин же нер ма ман ды ғын за ма науи ма ман дық деп есеп теу ге бо ла 
ма? Дә лел дең дер.

2. Ин же нер бо лу үшін қан дай қа си ет тер қа жет?
3. Ин же нер бо лу үшін мек теп те қай пән дер ді жақ сы иге ру қа жет 

деп ой лай сың дар?

 деп	тіл	де	жал	пы	ха	лық	тық	си	пат	ал-
ма	ған,	бел	гі	лі	бір	жер	де,	ай	мақ	та		ға	на	қол	да	ны	ла	тын	ерек	ше	лік	тер	дің	
жи	ын	ты	ғын	ай	та	мыз.	Мы	са	лы:	ке се – са мал, пиала, кә се, шы ныаяқ  
сі рің ке – от тық, кеу ірт, шақ пақ, ши, шыр пы, кү кірт т.б. 

	(жас	тар	слен	гі	сі)	жас	тар	ті	лін	де	ке	ңі	нен	қол	да	ныс	
тап	ты.	Жар	гон	–	ша	ғын	ға	на	әлеу	мет	тік	топ	қа	қыз	мет	ете	тін,	өзі	не	
тән	грам	ма	ти	ка	лық	құ	ры	лы	сы	мен	сөз	дік	қо	ры	жоқ,	жал	пы	ха	лық	қа	
тү	сі	ніксіз,	жа	сан	ды	тіл.	Мы	са	лы,	ли  ка ға кі ру (же ке па рақ ша ға кі ру), 
уни вер (уни вер си тет) т.б.

2. Екі топ қа бө лі ніңдер, екі пікірдің бірін жақтап, ойталқы өткізің-
 дер. Тұ жы рым шы ға рың дар.

1. Жаргон сөздермен сөйлеу – өмір талабы.
2. Жаргон сөздерді қолдану дұрыс емес, қай ортада болма-

 сын әдеби тілде сөйлеген жөн.

3. Бе ріл ген жергілікті сөз дер дің әдеби нұсқасын тауып, қай өңірде 
қолданылатынын анықтаңдар. Өз де рің осы ті зім ді жал ғас ты рың -
 дар. Диалектологиялық сөздікті пайдаланыңдар.

Азанда, әйбат, сым, ауқат, тұқым, нән, кірлен, құдағай.АР

3.

Р

3.
қолданылатынын Рқолданылатынын 
дар. Диалектологиялық сөздікті пайдаланыңдар.Рдар. Диалектологиялық сөздікті пайдаланыңдар.М

Жаргон сөздерді қолдану дұрыс емес, қай ортада болма-

М

Жаргон сөздерді қолдану дұрыс емес, қай ортада болма-
сын әдеби тілде сөйлеген жөн.

М

сын әдеби тілде сөйлеген жөн.

Бе МБерілМрілген жергілікті сөзМген жергілікті сөзМқолданылатынын Мқолданылатынын 

А

жы

А

жырым шы

А

рым шы

Жаргон сөздермен сөйлеу – өмір талабы.АЖаргон сөздермен сөйлеу – өмір талабы.
Жаргон сөздерді қолдану дұрыс емес, қай ортада болма-АЖаргон сөздерді қолдану дұрыс емес, қай ортада болма-
сын әдеби тілде сөйлеген жөн.Асын әдеби тілде сөйлеген жөн.

НННбө Нбөлі Нлініңдер, Нніңдер, екі пікірдің бірін жақтап, ойталқы өткізің-Некі пікірдің бірін жақтап, ойталқы өткізің-
рым шыНрым шығаНғарыңНрың

---П

ар

П

ар слен

П

слен
ға ПғанаПна әлеПәлеры Прылы ПлысыПсы менПмен сөзПсөз

Мы ПМысаПсалы,Плы, лиПли

В
ға

В
ғана

В
на

ке Вкесе Все – саВ– са
, шақ В, шақпақ, ши, шырВпақ, ши, шыр, шақпақ, ши, шыр, шақ В, шақпақ, ши, шыр, шақ

слен Всленгі Вгісі)Всі) жасВжастВтуВумеВметВттікВтік
бббббде бде жалбжалпыбпыныбнылабла а

дер

а
дер

аас
жет? сжет?
ді жақсді жақсы игессы иге

пдық деп есеппдық деп есептеуптеу

агияагияның бір аның бір 

дыз Әбадыз Әбділаділда)ада)

сны босны болу слу 
лу, жа слу, жаңа сңалық слық 

ның бір сның бір 

ылін ылін 
ғын сүюі ығын сүюі 

лу ылу 
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4. «Ин же нер ма ман дар ға қой ыла тын талап тар» мә ті нін (06. mp3) 
тың дап, түй ген  ойларыңды өз сөз де рің мен жүй елі ба ян даң дар.

5. Тыңдалым мә тіні бой ын ша дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Мә тін де гі ті рек сөз дер ді, не гіз гі ой ды анық таң дар. Мә тін-
ге басқа та қы рып таң даң дар.
2-дең гей. Ав тор дың нақ ты пі кі рін біл ді ре тін ақ па рат ты, мә тін маз-
мұ нын нақ ты лай тын қо ры тын ды ны анық таң дар.
3-дең гей. Не гіз гі ақ па рат ты то лық ты рып тұр ған қо сым ша ақ па рат-
ты анық таң дар. Мә тін де гі ой ға ба ға бе рің дер.

6. Мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі дерек тер-
 ден мәтін құрастырып жазың дар.

Мамандық

Мамандық таңдау

тек жұмыс таңдау емес, өзің 
араласқың келетін ортаны таңдау

Мамандықты дұрыс 
таңдау

өмірдің кірпішін дұрыс 
қалау

Қызметкердің 
кәсіп шегіндегі 

қызметінің нақты 
саласы

Оқып-үйренуді, 
жұмыс барысында 

тәжірибе жинақтауды 
қажет етеді

Адамнан ар нау-
лы білім, еңбек 
дағдылары мен 

іскерлікті талап етеді

7. Ин же нер лік ма ман дық ту ра лы ой ла рың ды «INSERT» кес те сін тол-
ты ру ар қы лы қо ры тын ды лаң дар.

V (бұ рын нан  
бі ле мін)

+ (жа ңа  
ақ па рат)

– (ме нің ой ла ға-
ны ма қай шы)

? (біл гім  
ке ле ді)

АА80А80

РРРМ

Ин

М

Инже

М

же
ты

М

тыру ар

М

ру арқы

М

қы

МММV (бұМV (бұрынМрын
біМбілеМле

ААА

араласқың келетін ортаны таңдау

А

араласқың келетін ортаны таңдау

Аже АженерАнерлік маАлік ма
қыАқылы қоАлы қо

НННтек жұмыс таңдау емес, өзің Нтек жұмыс таңдау емес, өзің 
араласқың келетін ортаны таңдауНараласқың келетін ортаны таңдауНННННННН----

ПППМамандық таңдау ПМамандық таңдау ППППВВВ
Оқып

В
Оқып

В
үйренуді, 

В
үйренуді, 

жұмыс барысында Вжұмыс барысында 
тәжірибе жинақтауды Втәжірибе жинақтауды 

қажет етедіВқажет етедіВВ
бббМамандық бМамандық бббббба

Мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі дерек

а
Мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі дерек

ааас

дер. сдер.

Мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі дерексМәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі дерек

пдар. пдар.
ған қопған қосымпсымша ақпша ақ

атаңатаңдар. Мәадар. Мә

рат аратты, мәаты, мәтін маз-атін маз-

сны орын сны орындаң сдаңдар.сдар.
дар. Мәсдар. Мәтін-стін-

ынін (06. mp3) ынін (06. mp3) 
дар. ыдар.
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§7. Бояу сыры

1. Мә тін ді тү сі ніп оқып, тапсыр маларды орын даң дар.

1. Перифраза тәсілдерін қолданып, мәтін бойынша сұрақтар құрас -
ты рың дар.

2. Әң гі ме нің та би ғат қа қа тыс ты еке ні не 3 дә лел кел ті рің дер.

...Жай ма шу ақ көк тем еді. Та би ғаттың өз ге бояу лар ды 
мен   сін бей, өзі нің бар бояуын жар қы-
ра та көр се тіп тұр ған шағы бо ла   тын. 
Со ның әсе рі ме, су рет ші до сым ның 
кар ти на ла ры та би ғат кар ти на сы-
ның ал дын да сол ғын тар тып, кү-
лім де ген күн кө зі нен «ұял ған   дай» 
сиық сыз кө рін ген. Анық бір ке сім ді 
пі кі рім ді ай та ал май, бі рі нен-бі рі не 
кө зім ді алып қа шып, кү міл жи бер-
ген мін.

Ол көк пең бек көк шал ғын ның 
үс тін де аяқ-қо лын тар би тып, тыр 
жа ла ңаш жат қан бал па нақ тай 
сә би дің бей не сі кес кін дел ген кар ти-
на сын қо лы мен нұс қап:

– Мі не, мы на су рет тен не кө ріп 
тұр сыз? – де ді мен біл мей тін бір құ пия сыр ды іші не бү гіп 
тұр ған дай екі кө зі ұш қын атып. – Бұл – ға рыш пер зен ті! Әне, 
оның әке сі... Әке сі нің қос жа на ры сә би дің әр қи мы лы нан көз 
жаз бай, ба қы лап тұр!

Ол кар ти на да ғы кө гіл дір ас пан тө сін де гі таң ғы көш тен 
қа лып қой ған қос жұл дыз дай сы ғы рай ған қос таң ба ны көр-
сет ті. Мен өзім нің кә сіп қой сын шы емес еке нім ді, сон дық тан 
да көр ке мө нер сыр ла ры на те рең деп үңі ле ал май ты ным ды 
ай тып, ақ тал ған дай бол дым.

– Жоқ, – де ді ол ба сын шай қап, үзіл ді-ке сіл ді ке ліс пей-
тін ді гін біл ді ріп, – тү сі ну ге ти іс ті сіз! Өйт ке ні сіз де, мы на мен 
де, жал пы, жер ба сып жүр ген пен де лер дің бар лы ғы да ға рыш 
пер зент те рі!АР

тінРтіндіРдігін білРгін біл
де, жалРде, жалРперРпер

М

лып қой

М

лып қой
сет

М

сетті. Мен өзім

М

ті. Мен өзім
да көрМда көркеМкемөМмөМай Майтып, ақМтып, ақталМтал

– Жоқ,М– Жоқ,
гін білМгін біл

А

дай екі кө

А

дай екі кө
әке

А

әкесі... Әке

А

сі... Әке
бай, ба Абай, бақыАқылап тұр!Алап тұр!
Ол кар АОл картиАтинаАнадаАда

лып қойАлып қойған қос жұлАған қос жұл
ті. Мен өзімАті. Мен өзім

Н

не, мы

Н

не, мына су

Н

на су
– де Н– деді мен білНді мен біл

дай екі көНдай екі көзі ұшНзі ұшқын атып.Нқын атып.
сі... ӘкеНсі... ӘкесіНсінің қос жаНнің қос жа

лап тұр!Нлап тұр!
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аааа1. Перифраза тәсілдерін қолданып, мәтін бойынша сұрақтар құраса1. Перифраза тәсілдерін қолданып, мәтін бойынша сұрақтар құрас

рің аріңдер.адер.

сс1. Перифраза тәсілдерін қолданып, мәтін бойынша сұрақтар құрасс1. Перифраза тәсілдерін қолданып, мәтін бойынша сұрақтар құрас
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Осы дан соң ол өз кар ти на ла рын да ғы ой дың бә рін де 
ға рыш пен бай ла ныс ты еке нін, өйт ке ні су рет кер са на сы на 
ке ліп қо нып, қыл қа лам ар қы лы жа рық қа шы ғу ға ұм ты-
ла тын идея лар дың бар лы ғы да ға рыш тан же те ті нін қыз ба-
ла на ай тып, ма ған те ре ңі рек тү сін ді ру ге ты рыс ты.

«Идея де ге ні міз – ға рыш та қал қып жү ре тін ма те рия сыз 
са на. Он да олар дың ие сі де, та ра ту шы сы да жоқ. Бі рақ әл сін-
әл сін жер бе ті не қа рай ұм ты лып, қай сы бір жан дар дың са на-
сы на қо нып, бей не леу, му зы ка не ме се сөз өне рі ар қы лы та ра-
ла ды. Ал олар ды та ра ту шы лар – су рет ші лер, ком по зи тор лар, 
жа зу шы лар не ме се фи ло соф тар. Кім ел ге зек, із де нім паз, ең 
бас ты сы, ең бек қор бол са, сол ға рыш тық идеяны өз ге лер ге 
қа ра ған да те зі рек та ра та ала ды».

«Рас-ау!?» де ген ой ке ліп еді ма ған сон да. Бі рақ бұл 
жа ңа лық біз дағ ды лан ған дай күн де лік ті бас па сөз бет те рі нен, 
ра дио-те ле ди дар дан на си хат та лып, би ік мін бер лер ден жиі 
ай ты лып жат па ған дық тан, қай тып ес ке ал ма ған мын.

(Нұр ға ли Ораз)

1. Ав тор дың ой ынан не ні бай қа дың дар?
2. Су рет ші нің көз қа ра сы на не ай та ала сың дар?
3. Су рет өне рін өз де рің тү сі не алар ма едің дер?
4. Су рет ші нің же тіс ті гі не де деп ой лай сың дар?

Ту ған нан қо лы жоқ Кә ріп бек Күй іков өз кар ти на ла рын 
қыл қа лам ды ті сі мен не ме се аяқ та ры ның баш пай ымен қы сып 
са ла ды. Биыл Кә ріп бек тің Нью-Йорк те көр ме сі ашы лып 
отыр. Оның көр ме сін та ма ша лау ға та ны мал сая сат кер лер, 
қо ғам қай рат кер ле рі, дип ло мат тар мен бұ қа ра лық ақ па рат 
құ рал да ры ның өкіл де рі келді.

Кә ріп бек тағ ды ры на на лы ған жоқ, қа бі ле тін тұм ша лап 
қал ма ды. Қо лы нан кел ген ше су рет сал ды. Оның сал ған АА82А82
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су рет те рін де атом дық сы нақ тар дан зар дап ше гу ші лер көп 
кө рі ніс та ба ды. Бұл – жа һан дық дең гей де гі та қы рып. Нью-
Йорк те да рын ды су рет ші нің бі ре гей ту ын ды ла рын БҰҰ-ның 
бас хат шы сы Пан Ги Мун та ма ша лап, тән ті бол ды. Бұл – 
яд ро лық қа ру ға қар сы «Атом» жо ба сы ның ел ші сі, су рет ші 
Кә ріп бек Күй іков үшін үл кен же тіс тік.

(el.kz)

2. Су рет ші бо лу үшін адам да қан дай қа си ет тер бо луы қа жет? Ой кар-
та сын сы зып, дә лел дең дер.

  
Тіл	де	гі	 қол	да	ныс	тан	шы	ғып	қал	ған,	 та	ри	хи	шы	ғар	ма	лар	да	 ға	на	

кез	де	се	тін	 	екі	топ	қа	бө	лі	не	ді:	1)	ар	ха	изм	дер;	2)	та-
рихи	сөздер	(ис	то	ризм	дер).

а	лық	тың	тұр	мыс-тір	ші	лі	гі	не	қа	рай	әр	дәу	ір	де	өз	ге	ріп,	бас	қа	сөз-
дер	мен	ауы	сып	оты	ра	тын	 кө	нер	ген	 сөз	дер	ді	 	 дей	міз.	
Мы	са	лы:	отар ба (пой ыз), а  роп лан (ұшақ), жа сақ не қол (әс кер) т.б.

Егер	кө	нер	ген	сөз	дер	өз	де	рі	атай	тын	зат	та	ры	мен	бір	ге	жо	ға	лып,	
қол	да	ныс	тан	шы	ғып	қал	са,	он	да	оны	 )	
дей	міз.	Мы	са	лы:	ояз, бо лыс, ба рым та, құл,  қо рам сақ т.б.

Тіл	дің	сөз	дік	құ	ра	мы	на	ен	ген	жа	ңа	сөз	дер	ді	 	дей	міз.	
Мы	са	лы  әуе жай, орал ман, зей не та қы, тұ ғыр тас т.б.

3. Топқа бөлініп, тапсырманы орындаудан жарысың дар.

1. Тарихшылар көнерген сөздерге мысал келтіреді.
2. Физиктер физика терминдеріне мысал келтіреді.
3. Тіл мамандары неологизмдерге мысал келтіреді.
4. Диқандар егіншілікке байланысты кәсіби сөздерге мысал 

келтіреді.

4. Дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да рын да бе ріл ген мә тін нен 
сөз дік қор мен сөз дік құ рам ға ене тін сөз дер ді топ тап жа зың дар.
2-дең гей. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да рын да бе ріл ген су рет тер 
бой ын ша сөй лем дер құ раң дар.АР
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3-дең гей. Су рет ші Ә.Қас теев тің төмендегі су рет те рі ту ра лы «Төрт 
сөй лем» тә сі лі мен пі кір, дә лел, мы сал, қо ры тын ды жа зың дар.

5. Мәтін мазмұнымен танысып, «Ә.Қастеев – Қазақстан бейнелеу 
өне    рі тарихындағы жарқын құ  бы  лыс» тақырыбында аргумен  та -
тивті эс  се жазыңдар.

Әбіл хан Қас теев ең бек жо лын Түрк сіб те мір жол құ ры-
лы сын да жұ мыс шы бо лып бас та ды. Мәс кеу де гі көр кем су рет 
сту дияcын да Н.Г.Хлу дов пен И.Бродс кий ден са бақ ал ды. 
Ха лық өмі рі нің алу ан кө рі ніс те рін шы найы бей не ле ген мың-
нан ас там көр кем ту ын ды лар ды дү ние ге кел тір ген.

Әбіл хан қо лө нер ге, одан соң су рет ші лік өнер ге жас та  йы-
 нан бей ім бол ған. Ана сы Ай ған ша кі лем, ала ша, бау-бас құр 
то қу ға, сыр мақ сы ру ға, шым ши жа сау ға ше бер адам бо лып-
  ты. Әбіл хан осы ха лық өне рі не ба ла ке зі нен көз қа нық ты рып, 
ана сы на ою-өр нек тер са лу ға кө мек те сіп, су рет өне рі не қо лын 
үй ре тіп өсе ді. Оның «Қа рын дас тың порт ре ті », «Ав то порт рет» 
ат ты ту ын ды ла ры кей іп кер бол мы сын ашу ға де ген тал пы ны-
сы мен ерек ше ле не ді. Ол бір те-бір те ел өмі рі нің алу ан тір ші-
лік-ты ны сы на ден қой ып, та ри хи-әлеу мет тік өз ге ріс тер ге 
су рет кер зер де сі мен қа рай бас тай ды. Ту ған жер дің әсем та би-
ға тын, адам қо лы мен жа сал ған өз ге ріс тер ді зор ша быт пен 
бе дер леген по лот но ла ры эпи ка лық қа ры мы мен, шын шыл ды-
ғы мен ерекшеленеді.

Әбіл хан Қас теев – ту ған же рі мен өс кен елін пер зент тік 
ма хаб бат пен жыр лай ал ған бір туар су рет кер. Су рет ші нің жүз 
жыл дық ме рейт ойының ЮНЕС КО кө ле мін де атап өті луі – 
бар ша қа зақ көр ке мө не рі не де ген құр мет.

(wikipedia.org/wiki)АА84А84
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§8. Ар хео лог – құр мет ті ма ман дық

1. Мә тін ді оқың дар. Ар хе оло гия ту ра лы та ным дық мағ лұ мат тар ды 
ойға түйің дер. Перифраза тәсілдерін қолданып, мәтін бойынша 
сұрақтар құрас  ты рың дар.

Ар хе оло гия – та рих ғы лы мы ның ежел гі дәуірі жә не 
ор та ға сы рын да ғы адам зат қо ға мы ның да му заң ды лық та ры 
мен ке зең де рін зерттейт ін ма ман дық. Бұл ма ман дық тың 
не гіз гі зерттеу ны сан да ры: ал ғаш қы қауым нан, ер те за ман 
мен ор та ға сыр лар дан қал ған ма те ри ал дық ес ке рт кіш тер, 
ең бек құ рал да ры, қа ру-жа рақ түр ле рі, ме кен жай, қо ныс тар, 
ке руен са рай ла ры мен әс ке ри бе кі ніс тер дің тұр мы сы, үй іші 
зат та ры, зи рат тар, оба лар жә не т.б.

Ар хе оло гия гу ма ни тар лық ғы лым дар дың ішін де гі ең «жа-
сы». Ол та рих ғы лы мын да төң ке ріс жа сап, оның кө ле мі мен 
маз мұ нын өз ге ріс ке ұшы ра тып, көк жие гін ке ңейте түс ті. 
Ар хе оло гия ғы лы мы – та ри хи мұ ра лар ар қы лы адам зат тың 
өт кен та ри хын зерттейт ін ғы лым. Бұл мұ ра лар жер қой на-
уын да жа та тын дық тан, ар хе оло гия «кү рек пен қа ру лан ған 
ғы лым» деп айтыла ды. Зерттеу айма ғы – да ла, тау, құм, шөл, 
бат пақ, өзен, те ңіз. Кең-байт ақ қа зақ да ла сын да 4970-ке жуық 
ар хе оло гия лық ес ке рт кіш мем ле кет тік есеп те тұр. Олар өт кен 
за ман ның жұм бақ та ры мен құ пия сыр ла рын өз бой ын да сақ тап 
ке ле ді. Бұл құ пия сыр ды та бан ды әрі із де нім паз жан дар – ар хео-
лог тер аша ды. Та рих та еш нәр се із-түз сіз жо ға лып кет пей ді. 
Жер қой науын да ғы жұм бақ ты ашу – ар хео лог тер дің мін де ті.

Қа зақстан же рін де гі ар хе оло гия лық ес ке рт кіш тер ту ра лы 
ер те кез ден бел гі лі бол ған. Ор та ға сыр лар да та рих шы лар мен 
геог раф тар, сая хат шы лар ес кі қо ныс тар мен қа ла лар дың 
ор ны ту ра лы мә лі мет тер қал дыр ған. 1707 жы лы жа рық 
көр ген С.Ре ме зов тің «Сі бір кар та сын да» қа зақ да ла сын да ғы 
ар хе оло гия лық ес ке рт кіш тер ту ра лы жа зыл ған. 1733 жы лы 
Г.Ф.Мил лер бас та ған бі рін ші ака де мия лық экс пе ди ция қа зақ 
же рін де жұ мыс іс те ді. 1774 жыл ғы жа рық көр ген П.И.Рыч-
ков тың «Орын бор то пог ра фиясы» ат ты ең бе гін де ер те де гі 
ке ніш тер дің ор ны ту ра лы мә лі мет тер бар. Бұл кез де гі 
зерттеу лер ғы лы ми не гіз де жүр гі зіл мей, тек қа на кез дей соқ 
та был ған жә ді гер лер ді жи нау мен айна лыс ты.АтаАтаР
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Ре сей де гі ар хе оло гия лық зерттеу лер дің ке ңеюі Қа зақстан-
да ғы кө не ес ке рт кіш тер ді ғы лы ми түр де зерттеуді қа жет ет ті. 
Атақ ты қа зақ ға лы мы Ш.Уәли ха нов өз қол жаз ба ла рын да 
ор та ға сыр лық Тал ғар, Шең гел ді қа ла ла ры ту ра лы кес кін-
де ме қал дыр ған. Орыс шы ғы стану шы сы В.Рад лов Шы ғыс 
Қа зақстан да ғы ар хе оло гия лық ес ке рт кіш тер ді бі рін ші рет 
та ри хи ке зең дер ге бөл ді. Оның ең бек те рі Қа зақстан ар хе оло-
гиясы ның да му ын да үл кен қа дам бол ды.

Жал пы, ар хео лог бо лу үшін ерек ше қа сиет, қа бі лет бо лу 
шарт емес, ең бас ты сы, ол өзі нің Ота нын сүйе тін, оның та  -
ри  хын зерттеуге бү кіл ғұ мы рын ар нау ға тәуеке лі же те тін 
аза мат бо луы ке рек. Бұл – жа ның мен тә нің нің тө зі мін ақыл-
па ра са тың мен ұш тас ты ра оты рып нә ти же шы ға ра тын ғы лым 
са ла сы.

(М.Елеуұлы, А.Нұр жа нов және т.б. ма те ри ал да ры  
жи нақ та лып бе ріл ді)

1. Ар хе оло гия лық қаз ба жұ мыс та ры сен дер ді қы зық ты ра ма?
2. Ар хео лог бо лу үшін қан дай қа сиет тер ді бой ға жи нау қа жет?
3. Ар хе оло гия са ла сы ның ма ңыз ы ту ра лы ой лан дың дар ма?

2. Соң ғы азатжол дың сти лін көр кем әде биет сти лі не ауыс ты рып, 
қай  та жа зып кө рің дер. Сөз дік құ рам да ғы сөз дер дің ( диа лект, 
кө нер   ген сөз дер, кір ме сөз дер, жа ңа сөз дер т.б.) бі рін қол да ның дар.

3. Бе ріл ген сөй лем нен сөз дік қор ға жа та тын сөз дер ді анық таң дар. 
Олар дан жа ңа сөз дер туын да тып жа зың дар.

Оның зерттеу айма ғы – да ла, ор ман, тау, құм, шөл, бат-
пақ, өзен, те ңіз.

4. Ға лам тор ре су рс та ры мен эн цик ло пе дия лар дан із де ніп, өз өл ке ле-
рің де ар хе оло гия лық қаз ба лар ар қы лы та был ған мә де ни мұ ра лар 
ту ра лы та ныс ты ры лым дай ын даң дар.

5. Оқылым мәті нін де гі дерек тердің ма ңыз ды тұс та рын сызба түрінде 
жа зың  дар. Археолог мамандығын жан-жақты сипаттаңдар.

6. Есік оба сы нан та был ған «Ал тын адам» ту ра лы мағ лұ мат тар дан 
те зис жа саң дар.АА86А86
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•	 Байқоңыр 	ғарыш	айлағының	тарихы	және	ғарышкерлер	туралы	
танымдық	мағлұматтар	аласыңдар;

•	 адамзаттың	ғарышты	алғашқы	игеруі	туралы	бейнежазбаларды	
көріп,	тыңдау	арқылы	ғарыш	туралы	білімдеріңді	кеңейтесіңдер;

•	 қазақ	ғарышкерлері	–	Тоқтар	 убәкіровтің,	Талғат	Мұсабаевтың,	
Айдын	Айымбетов	тің	ғарыштық	сапарлары	туралы	мол	мағлұмат	
аласыңдар;

•	 Байқоңыр 	ғарыш	айлағының	экологиялық	қауіпсіздігі,	табиғат-
ананы	қорғау	жайында	маңызды	мәліметтермен	танысып,	өзіндік	
ой	қорытасыңдар;

•	 ізденімдік	тапсырмалар	орындауды	грамматикалық	біліммен	
ұштастырасыңдар.

ҒАРЫШТЫ ИГЕРУ  
ЖЕТІСТІКТЕРІ

СИНТАКСИС 
СӨЗ ТІР КЕ СІ НІҢ БАЙ ЛА НЫ СУ ТӘ СІЛ ДЕ РІ.  

СӨЗ ТІР КЕ СІ НІҢ БАЙ ЛА НЫ СУ ТҮР ЛЕ РІ.  

СӨЗ ТІР КЕ СІ НІҢ ТҮР ЛЕ РІ

Қандай қиын күресте өткен күндерің,
Тағдырыңның айлағы боп тұр Жерің.
Туған үйің – ғарыш қана шынайы,
Ол сенімен,
Сен онымен мәңгіліксің ұдайы.

(Әбу Насыр әл-Фараби)ААААААААРРРРРРРР
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Ол сенімен,РОл сенімен,Ол сенімен,РОл сенімен,
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Туған үйің – ғарыш қана шынайы,МТуған үйің – ғарыш қана шынайы,
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§1. Байқоңыр – ғарыш алаңы

1. Мә тін ді тү сі ніп оқып, тап сыр малар ды орын даң дар.

1. Мә тін де гі ең бас ты мә се ле ні анық таң дар.
2. Мә тін нің сти лін анық таң дар. Бел гі лі бір стиль де жа зыл ға ны на 

3 дә лел кел ті рің дер.
3. Мә тін ге та қы рып қой ың дар.
4. Мә тін маз мұ нын нақ ты лайт ын қо ры тын ды ны таң даң дар.

«Бай қо ңыр» ға рыш ала ңы – дү ниежү зін де гі 20-дан ас там 
ға рыш ай лағы ның ішін де гі ең ірі сі. Ол Қы зы лор да об лы сы 
Қар    мақ шы ау да ны ау ма ғын да Тө ре там бекетінен 18–20 км 
қа шық тық та ор на лас қан. Ол 7360 шар шы км жер ді алып 
жа тыр.

Бай қо ңыр дың та ри хы 1955 жыл дың 12 қаң та ры нан бас-
тала ды. Сол күн нің ер те  ңі не бо ла шақ ға рыш кер лер қа ла-
сы ның ал ғаш қы қа зы ғы қа ғыл ды. Ға рыш ала ңын са лу үшін 
бұл жер дің ел ді ме кен дер ден қа шық бо луы, эк ва тор жа зық-
ты ғы на жа қын ды ғы, ра ке та ұшы ру дың қау іп сіз ді гі, қай тып 
ора ла тын ға рыш тық нысандар үшін қо лай лы қо ну ай мақ та-
ры ның бо луы т.б. фак тор лар ес ке ріл ді.

Ал 1961 жы лы 12 сәу ір де Бай қо ңыр дан адам зат та ри-
хын да тұң ғыш рет Юрий Га га рин «Вос ток» ға рыш ке ме сі мен 
ға рыш қа ат тан ды. Бай қо ңыр одан кей ін де ға рыш ке ңіс ті гін 
иге ру де жа ңа шыл бас та ма лар дың старт тық ор ны на ай нал ды.

Бай қо ңыр дан Күн нің, Ай дың, Шол пан ның ал ғаш қы жа-
сан ды се рік те рі; «Вос ток», «Вос ход», «Союз», «Прог ресс» 
ға рыш ке ме ле рі; «Са лют», «Мир» ор би та лық станcыла-
ры; ғы лы ми жә не зерт теу ші лік 
жұ мыс тар жүр гі зу ге ар нал ған 
«Про тон», «Зонд», «Прог ноз»; 
бай ла ныс мақ са ты үшін жә не 
ме те оро ло гия лық ба қы лау лар 
жүр гі зу ге ар нал ған «Мол ния», 
«Эк ран», «Го ри зонт», «Ра ду га», 
«Ме те ор» т.б. Жер дің жа сан ды 
се рік те рі ұшы рыл ды.

1991 жы лдың 2 қа заны – 
Қа зақ стан ның та ри хы на ал тын АА88А88
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әріп тер мен жа зыл ған күн. Бұл кү ні ға рыш қа тұң ғыш қа зақ 
ға рыш ке рі, Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры Тоқ тар Әубә кі ров 
ұш ты. Ре сей лік Алек сандр Вол ков, ауст рия лық Фрац Фи бек 
жә не тұң ғыш қа зақ ға рыш ке рі Тоқ тар Әубә кі ров тен құ рал ған 
ха лы қа ра лық ға рыш эки па жы ның ұшу са па ры на Ел ба сы   ның 
ша қы руы мен ТМД мем ле кет те рі нің бас шы ла ры, бас қа да 
ше тел дер ден жүз де ген рес ми қо нақ тар ке ліп, куә бол ды. Осы 
ұшы ры лым ба ры сын да рес пуб ли ка ның алғашқы ғы лы ми 
зерт теу жұ мыс та ры жү зе ге ас ты.

1994 жы лы 28 нау рыз да Қа зақ стан мен Ре сей Пре зи де нт-
те рі «Бай қо ңыр» ға рыш ай ла ғын пай да ла ну дың не гіз гі қа ғи-
да ла ры ту ра лы мем ле ке та ра лық Ке лі сім ге қол қой ып, ға рыш 
ке ше нін жал ға бе ру ту ра лы шарт жа сас ты. 2004 жыл дың 
қаң тар ай ын да жал ға бе ру мер зі мін 2050 жыл ға дей ін со зу 
жө нін де ке лі сіл ді. Екі жақ тың қа рым-қа ты на сын рет тей тін 
үкі ме та ра лық ко мис сия құ рыл ды.

Осы ше шім нің дұ рыс ты ғын уа қыт дә лел де ді. Ре сей мем-
ле ке ті ға рыш тық бағ дар ла ма лар ды жү зе ге асы ра тын ны сан-
да рын сақ тап, да мы та біл ді. Қа зақ стан мен Ресей ара сын да ғы 
ты ғыз қа рым-қа ты нас тың не гі зін де Тоқ тар Әубә кі ров тің 
ал ғаш қы ға рыш тық бағ дар ла ма сы ның орын да лу ына жә не 
Тал ғат Мұ са ба ев тың Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мүд де сі не 
үш мәр те ға рыш қа ұшуы на, 2015 жы лы Ай дын Ай ым бе тов тің 
ға рыш қа ұшу же тіс тік те рі не қол жет кіз дік.

Бай қо ңыр да ре сей лік құ ры лым дар мен қа тар, қа зақ-
стан дық мем ле кет тік бас қа ру ор ган да ры да өз қыз мет те рін 
ат қа ра ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аза мат та ры қа ла 
тұр ғын да ры ның жар ты сы нан ас та мын құ рай ды. Ре сей лік АтұрАтұрР
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ме ке ме-құ ры лым дар да 7000-нан ас там Қа зақ стан аза ма ты 
жұ мыс ат қа ра ды.

Ға рыш са ла сы үшін ма ман дар да яр лау мә се ле сі – би лік тің 
жі ті на за рын да. Жүз ден аса жас ма ман Мәс кеу авиа ция лық 
инс ти ту ты ның дип ло мы на ие бо лып, Бай қо ңыр ке ше нін де 
қыз мет ат қа ру ға мүм кін дік ал ды. Сон дай-ақ Қа зақ стан да   ғы 
жо ға ры оқу орын да рын да ға рыш са ла сы мен ті  ке  лей бай ла-
ныс ты ма ман дар әзір ле ніп жа тыр.

«Бай қо ңыр» – өте күр де лі жә не ау мақ ты ке шен, он да 
150-ден ас там кә сі по рын жұ мыс іс тей ді. Ке шен құ ра мы на 
7 зы мы ран дық-ға рыш тық ке шен, су, электр, жы лу, газ, 
ав то кө лік, те мір жол, бай ла ныс, ком му нал дық жә не бас қа да 
жүй елер кі ре ді. Осы ның бә рі әзір ге Ре сей бюд же ті нен қар жы-
лан ды ры лып отыр.

(wikipedia.org/wiki)

1. Ға рыш ты ба ғын ды ру дың қазақ жері нен бастау алғаны сендерге 
қа лай әсер ет ті?

2. Жа сан ды се рік тер ді ұшы ру дың се бе бін қа лай тү сі не сің дер?
3. Қа зақ ға рыш кер ле рі нің ға рыш қа ұш қа ны нан қан дай әсер ал-

дың дар?
4. Әлем ге әй гі лі Бай қо ңыр дың бо ла ша ғын қа лай елес те те сің дер?

   

Син	так	сис	тік	қа	ты	нас	ты	біл	ді	ре	тін,	 ке	мін	де	то	лық	ма	ғы	на	лы	екі	
сөз	дің	са	бақ	та	са	бай	ла	ныс	қан	то	бын	 	дей	міз.

Сөз	тір	ке	сі	нің	өзі	не	тән	бел	гі	ле	рі:
1)	сөз	тір	ке	сі	нің	құ	ра	мын	да	кем	де	ген	де	то	лық	ма	ғы	на	лы	екі	сөз	бо-

ла	ды;	
2)	сөз	тір	ке	сін	құр	ай	тын	сөз	дер	дің	бі	рі	екін	ші	сі	мен	са	бақ	та	са,	ма	ғы-

на	лық	бай	ла	ныс	та	ай	ты	ла	ды;	Мы	са	лы:	Кеш кі ау ыл тір ші лік тің 
жәр мең ке сі си яқ ты. (М.Әуе зов) а)	 кеш кі ау ыл;	 ә)	тір ші лік тің 
жәр мең ке сі.

3)	Сөз	тір	ке	сі	бел	гі	лі	бір	син	так	сис	тік	(анық	тау	ыш	тық,	то	лық	тау	ыш	тық,	
пы	сық	та		уыш	тық)	қа	ты	нас	ты	біл	ді	ре	ді:	Мы	са	лы:	а)	кеш кі ау ыл – 
анық	тау	ыш	тық	қа	ты	нас;	ә)	тір ші лік тің жәр мең ке сі	–	анық	тау	ыш-
тық	қа	ты	нас.
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Сөз	тір	кес	те	рі	ба	сың	қы	сы	ңар	ла	ры	ның	жа	са	лу	ына	қа	рай	есім	ді	
жә	не	етіс	тік	ті	тір	кес	тер	бо	лып	бө	лі	не	ді.

 Ағаш та бақ, те мір кереует,	бес 
қа ру, он сар баз,	ақыл ды ба ла, су
сыз жер.

арышқа аттану, жетіс
тіктерге қол жеткізу,  
мамандар даярлау.

	 ке	мін	де	екі	 сөз	ден	тұр	ға	ны	мен,	бір	сұ	рақ	қа	
жау	ап	бе	ріп,	бір	ма	ғы	на	ны	біл	ді	ре	ді.	Мы	са	лы:	Тө бе ден жай түс кен
дей (қа	лай?) жа ңа ға на ес тіп отыр мыз. (М.Әуе зов)

2. Үш топ қа бө лі ніп, оқы лым мә ті ні нің ал ғаш қы үш азатжо лы бо -
йын ша жұ мыс жүр гі зің дер. Сөй лем дер де гі есім ді жә не етіс тік ті 
тір кес тер ді ажы ра тып, кес те ге жа зың дар.

Үл гі:

Есім ді тір кес тер Жа са луы Етіс тік ті тір кес Жа са луы
 Бай қо ңыр дың  
та ри хы 

Ба сың қы сы ңа-
ры зат есім нен 
жа сал ған тір кес

Ко мис сия  
құ рыл ды

Ба сың қы сы ңа-
ры етіс тік тен 
жа сал ған тір кес

3. «Адам зат тың ға рыш ты ба ғын ды руы қа зақ же рі мен ті ке лей бай ла -
ныс ты» бей не жаз ба сын (www.youtube.com) кө ріп, көтерілген мә се -
лені болжаң дар.

4. Тұрақты тіркестерді қатыстырып, ғарыш тақырыбына 5–6 мысал 
жазыңдар.

Үл гі:
Адам баласының ғарышқа ұшуы әлемді дүр сілкіндірген оқиға 

болды. 

 5. Бұрын «Кім боласың?» деген сұраққа балалар: «Ғарышкер бола -
 мын», – деп жауап беретін. Қазіргі балалар әкім, министр, әнші, 
шоумен болғысы келеді. Себебі неде? Өздерің кім болғыларың 
келеді? «Екі түрлі көзқарас» әдісімен өз пікірлеріңді дәлелдеп, 
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6. Оқы лым мә ті ні негізінде жинақы мәтін жа зың дар.

1959 жы лы ға рыш қа Авель жә не Бей кер де ген май мыл дар 
ұш қан. Олар ға рыш та ғы сая хат ты жақ сы өт кер ген, алай да 
зерт теу ге ар нал ған те тік тер ді ше шу ке зін де бі рі өл ген. Май-
мыл дар дан бас қа ға рыш қа тас ба қа, мы сық жә не ит тер ұшы-
рыл ған.

Ең ал ғаш ға рыш тық зерт теу лер 1949 жы лы ит тер ге жүр-
гі зіл ген. Ға рыш қа ұшуы үшін ит тер дің бойы 32 см, сал ма ғы 
6 кг бо луы ке рек еді. Олар ды ға рыш қа ұшыр мас бұ рын ал дын 
ала дай ын дық жұ мыс та ры жүр гі зіл ген. 1957 жыл дың 3 қа-
ра ша сын да жер ау ма ғын да ғы ор би та лық ұшу ға Лай ка есім ді 
ит ті ат тан дыр ған. Ол кез де кос мос тық құ рыл ғы лар дың жер ге 
қай тып ке луі екі талай бол ған дық тан, ит ға рыш та тек 1 ап та 
тір ші лік ете ді де ген бол жам жа сал ған.  Алай да ға рыш ке ме-
сін де сал мақ сыз дық бай қа лып, ит ыс тық ты көтере алмаған.

1960 жы лы ға рыш қа Бел ка, Ст рел ка де ген ит тер мен тыш-
қан дар ұшы ры лып, ға рыш ке ме сі жер ге сәт ті орал ған. Осы-
дан кей ін «ға рыш қа адам ба ра ды» де ген тұ жы рым жа сал ды.

(kaztrk.kz/news/portal)

7. Қо сым ша әде би ет тер мен эн цик ло пе дия лар дан ға рыш ту ра лы 
қы зық мә лі мет тер жа зып, есім ді жә не етіс тік ті тір кес тер ге 5–5-тен 
мы сал кел ті рің дер.
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§2. Адамзат бағындырған ғарыш

1. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Мә тін нің қан дай стиль де (публицис ти-
ка лық, ғылыми) жа зыл ға нын анық тап, дә лел дең дер.

1961 жыл дың 12 сәу ірін де ға    рыш-
  қа Юрий Га га рин нің ұшуы ға     рыш 
дәу ірі нің жа ңа са ты сы бол ды. Адам 
ба ла сы тар ты лыс за ңын жең ді. Со   дан 
бері түр лі тә жі ри бе лер жа са   лып, 
та  лай ға рыш кер көк ке кө те ріл   ді.

1961 жыл дың 12 сәу ірін де Мәс -
кеу уа қы ты бо  йын ша са ғат 09.07-де  
старт ал ған «Вос ток» Жер ді 108 ми -
нут та бір ай на лып шы ғып, 10 са ғат 
55 ми нут 34 се ку нд та ұшу жос па рын 
аяқ та ды. Те же гіш те гі ақау  лар ға 
бай    ла ныс ты жер ге 7 ша қы рым қал ған да ка та пульт нүк те сін 
бас қан Га га рин па ра шют пен түс ті. Көп ұза май жа қын маң-
да ғы әс ке ри бө лім қыз мет кер ле рі де жет ті. Олар дың бір то бы 
ап па рат ты кү зе ту ге қал ды да, екі н ші то бы Га га рин ді әс ке ри 
бө лім ге алып кет ті. Га га рин осы жер ден Әуе кү зе ті ди ви зия-
сы ның ко ман ди рі не же дел хат жол да ды: «Тап сыр ма ны орын-
да дым, бел гі лен ген ау мақ қа қон дым, өзім ді жай лы се зі не мін, 
де нем нің жа ра қат ал ған, сын ған же рі жоқ. Га га рин». 

Юрий Га га рин 1934 жыл дың 9 нау ры зын да Ре сей де гі Смо-
ле нск об лы сы ның Клу ши но се ло сын да дү ние кел ген. Мек теп 
бі тір ген соң кә сіп тік учи ли ще ге, 1951 жы лы Са ра тов та ғы 
ин ду ст ри ал ды тех ни кум ға түс ті. Со ны мен қа тар аэ рок луб қа 
ба рып жүр ді. Бір жыл дан соң ал ғаш рет Як-18 ұша ғы мен ұшу 
ба қы ты на ие бол ды. 1957 жы лы Орын бор да ғы ұш қыш тар учи-
ли ще сі не түс ті. 1960 жы лы ға рыш кер лік ке кан ди дат атан ды. 
1961 жы лы оның өмі рін де ерек ше оқи ға орын ал ды. Осы 
жыл дың 12 сә  уірін де Га га рин «Вос ток» ке ме сі мен ға рыш қа 
ұшып, Жер ді ай на лып шық ты. Жер ге ора ла са лы сы мен, 
оны сән-сал та нат пен кү тіп алып, мақ тау мен ма дақ тау дың 
ас тын да қал дыр ды.

Га га рин ға рыш тан орал ған соң 30 мем ле кет ке сая-
хат жа сап, ел-жұрт ты ара ла п, көр ген-біл ге ні мен бө лі сті. Ахат жаАхат жаР
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Кез де су лер дің көп бол ға ны сон ша лық ты – кей де бір күн де 
жұрт ал ды на 18–20 рет шы ғуы на ту ра кел ді.

Ға рыш кер дің кеу де сі не көп те ген ел дің ор ден де рі мен 
ме даль да ры та ғы лып, бір не ше ел дің Ең бек Ері атан ды. 
КСРО-ны бы лай қой ған да, Бол га рия, Гре кия, Кипр, Фран -
 ция, Че хос ло ва кия т.б. ел дер дің ірі қа ла ла ры ның «Құр мет ті 
аза  ма ты» атан ды. Ал Еги пет те ға рыш кер ге Каир мен Алек-
санд рия қа ла ла ры қақ па ла ры ның ал тын кіл ті тап сы рыл ды…

Юрий Га га рин 1968 жы лы 27 нау рыз да УТИ МиГ-15 
ұша  ғы мен әуе жат ты ғуы ке зін де апат қа ұшы ра ды. Апат тың 
нақ ты се бе бі әлі анық тал ған жоқ.

(«Ал ма ты ақ ша мы» га зе ті нен)

  
Сөй	лем	де	гі	сөз	дер	бір-бі	рі	мен	грам	ма	ти	ка	лық	бай	ла	ныс	та	жұм	са	ла-

ды.	Сөй	лем	де	гі	қа	тар	ор	на	лас	қан	сөз	дер	бір-бі	рі	мен	бай	ла	ны	са	бер	мей-
ді.	Олар	бай	ла	ны	су	дың	бел	гі	лі	заң	ды	лы	ғы	на	ба	ғы	на	ды.	Қа	зақ	ті	лін	де	
сөй	лем	де	гі	сөз	дер	

	бай	ла	ны	са	ды.
1.	 Сөз	дер	 сеп	тік,	 тәу	ел	дік,	 жік	тік	жал	ғау	ла	ры	ар	қы	лы	бір-бі	рі	мен	

бай	ла	ныс	қа	 тү	се	ді	 де,	 нә	ти	же	сін	де	 син	так	сис	тік	 қа	ты	нас,	 грам-
ма	ти	ка	лық	ма	ғы	на	 пай	да	 бо	ла	ды.	Мы	са	лы:	Адам да екі түр лі 
мақ сұт бар, оның бі рін тән мақ сұ ты, бі рін жан мақ сұ ты дей міз. 
(Шә кә рім) Мұн	да	ғы	жалғауларды	алып	тастасақ,	онда	сөйлемдегі	
сөздер	байланыспас	еді.

2.	 Сөз	дер	шы	лау	лар	ар	қы	лы	бай	ла	ны	са	ды.	Мы	са	лы:	Та мақ та нып 
алу үшін ас ха на ға кір гем. (С.Мұ рат бе ков)	Мұн	да	ғы	үшін	шы	ла	уы	
та мақ та нып алу	мен	кір гем	сөздерін	бай	ла	ныс	ты	рып	тұр.	

3.	 Сөз	дер	орын	тәр	ті	бі	ар	қы	лы	бай	ла	ны	са	ды.	Мы	са	лы:	Ақ қар дың 
үс тін де екі адам қа раң дап ба ра жат ты. (С.Мұ рат бе ков)	Мұн	да	ғы	
ақ қар,	екі адам	де	ген	сөз	дер	еш	жал	ғау,	шы	лау	сыз	қа	тар	тұ	рып,	
анық	тау	ыш	тық	 қа	ты	нас	қа	 тү	сіп	 тұр.	Бұ	лар	бір-бі	рі	мен	 тия	нақ	ты	
орын	тәр	ті	бі	ар	қы	лы	бай	ла	ныс	қан.

.	 н	то	на	ция	ар	қы	лы	бай	ла	ны	су.	Мұн	да	екі	сөз	дің	орын	тәр	ті	бі	нің	
бо	луы	мен	бір	ге,	еке	уі	нің	ара	сын	да	ай	ты	лу	да	дау	ыс	ыр	ға	ғы	сақ-
та	лып,	екін	ші	сөз	сәл	кө	те	рің	кі	ес	ті	ле	ді,	ал	жа	зу	да	ол	сөз	дер	сы-
зық	ша	мен	ажы	ра	ты	ла	ды.	Мы	са	лы:	 иір мен тұр ған жер – те рең 
құз дың та ба ны. (С.Мұ рат бе ков)
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2. «Қа зақ стан дық ға рыш кер лер» мә ті нін (07. mp3) тың дап, дәй ек сөз-
дер ге мән бе ре оты рып, кө те ріл ген мә се ле бой ын ша ой тұ жы рым-
даң дар.

3. Тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1. Оқы лым мә ті ні нің бі рін ші азатжо лынан сөз дер дің бай ла ны су 

тә сіл де рін анықтаң дар.
2. Төмендегі мәтіннен есім ді жә не етіс тік ті тір кес тер ді те ріп жа-

зың дар.

Ға рыш кер лер та ма ғы Мәс кеу об лы сы ның Би рю лев тә жі-
ри бе зау ытын да да яр ла на ды. Ал ғаш қы да 165 грам дық тү бек-
ше лер де дай ын дал ды. Мұндай тағамнан ал ғаш ау ыз ти ген 
Ю.Га га рин еді. Көк те 2 са ғат қа жет пей тін уа қыт бол са да, 
оған бел гі лен ген тәр тіп бой ын ша то ғыз түр лі та мақ бе   ріл  ген. 
Тех но лог тер мен конст рук тор лар ға рышкер та ма ғының көп 
орын ал мауы на, сақ тау ке зін де бұ зыл мауы на жә не өте дәм ді 
бо лу ына кө ңіл бөл ген.

1961 жыл дан бе рі ға рыш та 400-ден аса адам бо лып ты. 
Ға рыш ты игер ген 55 жыл ішін де көк ке 80 тон на дан ас там 
азық-тү лік жі бе рі ліп, 50 мың та мақ тү рі дай ын да лып ты.

(wikipedia.org/wiki)

4. Бе ріл ген мә тін дер бой ын ша бір-бі рің нен «Үш қа дам ды сұх бат» 
алың дар.
1. А оқу шы В-дан сұх бат ала ды, ал С оқу шы олар дың сұ рақ- жа уа-

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

бын жа зып оты ра ды.
3. С оқу шы А-дан сұх бат ала ды, ал В оқу шы олар дың сұ рақ- жа уа-

бын жа зып оты ра ды.

5. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Ға рыш, ас пан, жұлдыздар, ер лік, ба тыр лық ту ра лы ма қал- мә-

тел дер жат тап, топ бо лып жа рыс ұй ым дас ты рың дар.
2. «Үш қа дам ды сұх баттан» 5 сөйлем жазып, сөз дер дің бай ла ны су 

тә сіл де рін анықтаң дар.
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§3. Ғарышқа ұшқан алғашқы қазақ

1. Мә тін ді тү сі ніп оқып, ой тұ жы ры мын жа саң дар. Құрылымы мен 
рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін анықтаңдар.

…Тоқ тар Әубә кі ров 1946 жыл-
дың 27 шіл де сін де Қар қа ра лы то пы-
ра ғын да дү ние есі гін ашып ты. Әке сі 
Әубә кір мен ана сы Қа мия ше ті не ген 
9 ұл дан кей ін гі пер зен ті не «Тоқ тар» 
деп ат қой ып ты.

Тоқ тар күш-жiге рін ай ғай мен 
тө бе лес ке емес, iске, бiлiмге са лу дың 
дұ рыс ты ғын ер те сезiндi. На мыс пен 
оқы ды. Жақ сы оқы ды. Жұ мыс ты да 
жақ сы іс те ді. Та ңер тең нен кеш ке 
дейiн зау ыт та жұ мыс iстеп, кешкiсiн 
мек теп те оқы ды. Су ре ті зау ыт та ғы озат жұ мыс шы лар дың 
«Құр мет тақ та сы нан» еш қа шан түс пе ді. Мәс кеу ге оқу ға ке тер 
ал дын да: « Зау ыт тың озат жұ мыс шы сы Тоқ тар Әу бәкiровтiң 
аты-жөнi ал тын әрiптер мен об лыс тың «Құр мет тақ та сы на» 
жа зыл сын!» де ген бұй рық кел ген.

Ба ла лық қия лы на қа нат бі ті ріп, тар жол, тай ғақ ке шу ден 
тай сал ма ған Тоқ тар ұш қыш тық ұш қыр ар ма ны на да қол 
жет кіз ді. Әс ке ри учи ли ще ні тә мам дап, Амур да ғы Ком со-
моль ск қа ла сын да әс ке ри қыз ме тін жал ғас ты ра ды. Төрт 
жыл дай СУ-15 ұша ғын да қа рым ды қа бі ле тін көр се тіп, Қиыр 
Шы ғыс тың «Ең үз дік ұш қы шы» ата ғын ие ле не ді.

Қа ра до ма лақ қа зақ тың ба ла сы сы нақ шы-ұш қыш 
бо лу ға бе кі ніп, қай та-қай та сұ ран ды. Күн дер дің кү нін де 
үмі ті азай ған Тоқ тар Қа зақ стан ның бас шы сы Дін мұ ха мед 
Қо наев қа мы на дай хат жаз ды: «Мен, Тоқ тар Әубә кі ров, аға 
лей те на нт пын. Сы нақ шы-ұш қыш бол ғым ке ле ді. Оған ден-
сау лы ғым да, бі лі мім де же те ді. Бар лық сы нақ ты ой да ғы дай 
тап сыр дым. Бі рақ Қор ға ныс ми ни ст рлі гі ме ні жі бе ре тін емес. 
Қа зақ тың бір ба ла сы сы нақ шы-ұш қыш бол са, не сі жа ман? 
Ма ған осын дай мүм кін дік жа сау ға қол ұшын бе рі ңіз!..» 

...Әп-сәт те КСРО Қор ға ныс ми ни ст рі А.Греч ко ның ті ке -
 лей тап сыр ма сы мен Тоқ тар Әубә кі ров Мәс кеу де гі Авиа ция АА96А96
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өнер кә сі бі ми ни ст рлі гі не қа рас ты «МиГ» авиа ция фир ма сы на 
ау ыс ты ры ла ды. Тоқ тар Ке ңес Ода ғы ның та ри хын да тұң ғыш 
рет жер ге қон бай, әуе ке ңіс ті гін де ұшақ қа 2 мәр те жа нар май 
құй ды ру ар қы лы Сол түс тік по люс ке ұшу са па рын іс ке асыр-
ды. Реак тив ті ұшақ тар дың 50-ден аса жа ңа тү рін сы нақ тан 
сү рін бей өт кіз ді… Қыр-сы ры бей мә лім «МиГ» ұшақ та ры мен 
аса қау іп ті ұшу сы нақ та рын сәт ті өт кі зіп, алып ке ме нің тар 
па лу ба сы на ас қан дәл дік пен, шек сіз ше бер лік пен қо лай лы 
қон ды рып, со сын лез де қай та ра ұшып шы ғу ды мүл тік сіз ат -
қар ған ер лі гі үшін Тоқ тар Әубә кі ров ке 1988 жыл дың 31 қа за-
нын да «Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры» ата ғы бе ріл ді.

Тоқ тар Әубә кі ров Қа зақ стан Пре зи ден ті нен ша қы ру ал ды. 
Ел ба сы: «…Зар жы лап жүр ген қа зақ пыз. 30 жыл бiздiң же рi -
мiзден ға рыш қа бас қа лар ұшып жа тыр, әлi күн ге дейiн бiр 
қа зақ ұш па ды…» – дедi. Тоқ тар ке лі сі мін бердi…

Мұ ның өзі оңай ша руа бол ған жоқ. Ке ңес тік ға рыш са ла-
сы ның ше неу  нік  те рі қа зақ тың ға рыш қа тал пы ны сын ты жы-
ры на қа был дап, қа зақ ға рыш ке рі нің ұшуын кей ін ге ше ге ре 
бер ген… Бі рақ бір бет кей қа зақ бас шы сы ның: «Ен ді қа зақ 
ұша ды. Қа зақ ұш па са, «Бай қо ңыр» жа бы ла ды!» – де ге нін 
Тоқ тар өз құ ла ғы мен ес ті ді.

…Қа зақ тың тұң ғыш ға рыш ке рі са пар ға ат та нып ба ра 
жат ты. Алып тұл ға лы Әубә кі ров Қа зақ елі нің бас шы сы на 
қа зақ ша: «Са пар ға дай ын мын!» – деп, ба янат жа са ды. Ко -
ман    дир: «Кет тік!» – де ген де, Тоқ тар дың айт қа ны «Ал, қа   за -
 ғым, сен үшін жа ну ға да, ұшу ға да дай ын мын!» де ген сөз   дер 
бол ды.

Тоқ тар Әубә кі ров тің ғарышқа сапары қа зақ үшін 
1961 жыл ғы Юрий Га га рин нің ға рыш қа ұшуы нан бір мыс  қал 
да кем түс пе ді. Сол бір жү рек тер тол қы ған, шат тық шал қы   ған 
әсер лі сәт тер де Н.На зар ба ев: «Ал ғаш рет өзі міз бо лып бі рін  ші 
ға рыш кер ді са пар ға шы ға рып сал дық. Бай қо ңыр өзі нің шын 
мә нін де гі мақ са тын бү гін орын да ды!..» – де ді.

Тоқ тар Әубә кі ров пен қа лың қа зақ та, иі сі түр кі де, дү ние -
жү зі нің мил лиард та ған мұ сыл ман қау ымы мақ та на ала ды!

(Мың жан Бай жа нин)

1. Тоқ тар Әубә кі ров тің бала кезі мен ға рыш қа ұшқанға дейінгі 
өмір жо лы нан не бай қа дың дар?

2. Ел ба сы ның Тоқ тар ға жа са ған ұсы ны сы нан не ні аң ғар дың дар?АА2.А2.ААААР
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3. «Ал, қа за ғым, сен үшін жа ну ға да, ұшу ға да дай ын мын!» де ген 
сөз де рі не ні аң ғар та ды?

4. Тоқ тар Әубә кі ров тей ба тыр бо лу үшін қан дай қа си ет тер қа жет 
екен?

  
Қа	зақ	ті	лін	де	гі	сөз	дер	дің	өза	ра	бай	ла	ны	суы	ның	бес	тү	рі	бар.	Олар:	

қиысу,	ма	та	су,	мең	ге	ру,	қа	бы	су,	жа	на	су.
Бас	тау	ыш	пен	ба	ян	дау	ыш	тың	(сөз	бен	сөз	дің)	жақ	жа	ғы	нан	үй	ле-

сіп,	жік	тік	жал	ғау	ар	қы	лы	бай	ла	ныс	қан	тү	рін	 	дей	міз.	Мы	са-
лы:	Мен көр дім ұзын ағаш құ ла ға нын (Абай)	де	ген	сөй	лем	де	гі	мен 
көр дім	–	қиыса	бай	ла	ныс	қан	сөз	дер.	Он	да	мен	де	ген	бас	тау	ыш	тың	
	жақ	тық	грам	ма	ти	ка	лық	ма	ғы	на	сы	мен	үй	ле	сіп,	көр дім	де	ген	ба	ян	да-
уыш	бі	рін	ші	жақ	тық	жік	тік	жал	ғау	да	ай	тыл	ған.	Сіз дер оның қа те лі гін 
ке шір ді ңіз дер	де	ген	де	сіз	де	ген	бас	та	уыш	тың	 	жақ	тық	грам	ма	ти	ка-
лық	ма	ғы	на	сы	на	жә	не	дер	де	ген	грам	ма	ти	ка	лық	тұл	ға	сы	на	қа	рай	
дәл	сон	дай	жал	ғау	лар	да	ай	ты	лып	тұр.

2. Оқы лым мә ті ні  нен қиысу ға 7–8 мы сал кел ті рің дер. Бағыныңқы 
жә   не басыңқы сыңарларын грам ма ти ка лық тұл ға сы на қа рай тал  -
даң   дар.

Ға рыш кер лер та ма ғын әзір леумен дието лог жә не ин же -
 нер ға лым дар ай на  лы  са ды. Ға рыш кер лер та ма ғы ба рын ша 
же ңіл, пай да лы бо луы, жақ сы сақ та луы ти іс. Ға рыш кер-
лер дің ра ци оны 50 жыл ішін де көп өз ге ріс ке ұшы ра ды. 
Адам дар дың пай да лы та мақ ту ра лы көз қа ра сы ның өз ге руі, 
ғы лы ми тех но ло гия ның да муы – бә рі ға рыш та ға мы үр ді сі -
 нің ау ысуы на сеп ті гін ти гіз ді. Мы са лы, 60-жыл да ры син те-
ти ка лық та ғам дар пай да лы са на ла тын. Ал соң ғы он жыл дық-
та ғы бас ты тренд – та би ғи азық-тү лік, кө гө ніс пен же міс тер. 
Со ны мен бір ге ға рыш кер лер та ғам да ры ба рын ша аз орын ала-
тын әрі же ңіл бо луы ти іс. Ин же нер ға лым дар жыл дан жыл ға 
осы мә се ле ні ше шу ге ты ры су да.

(massaget.kz)
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 3.   Үш топ қа бө лі ніп, мә тін дер бой ын ша топ тық жұ мыс жүр гі зің дер.

1-топ – Та ғам та ну ор та лы ғы ның ға лым да ры;
2-топ – Ға рыш кер лер ді дай ын дау ор та лы ғы ға лым да ры;
3-топ – Жур на лис тер.
Жур на лис тер ал ғаш қы екі топ тың ға лым да ры нан сұх-

бат ала ды. Екі топ тың мү ше ле рі өз бол жам да ры мен жау ап 
бе ре ді.

4. «Тоқ тар Әубә кі ров қа лай Ке ңес 
Ода ғы Ба ты ры атан ды?» (08. mp3) 
ат ты мә тін ді тың дап, кө те ріл ген 
мә се ле ні анық таң дар. 

5. Үлгіні негізге алып, оқы лым мә ті-
нінің мазмұнын қысқаша баян-
дай тын аннотация жазың дар.

Үл гі:

А
Ал	ма	ты	ақ	ша	мы 	га	зе	ті	нен	алынған	мақалада	тұңғыш	ғарышкер	

.Гагариннің	 ғарышқа	 сапары	 тура		лы	 мәліметтер	 бе	рілген.	 Онда	
осток 	 кемесінің	 ұшу	 уақыты,	 қонарда	 орын	 алған	 жағдайлар	

баян	далады.	 Сонымен	 бірге	 ғарышкердің	 қысқаша	 өмірбаяны	 мен	
ғарыштан	оралғаннан	кейінгі	өмірі	туралы	деректер	де	қамтылған.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Оқы лым, тың да лым бө лім де рі нен ал ған ақ па рат тар бой ын ша 

қа зақ тың тұң ғыш ға рыш ке рі Тоқ тар Әубә кі ров ке мі нез де ме 
жа   зың дар. Қиыса байланысқан сөз тіркестерін анық таңдар.

2. Тілдік құралдарды орынды пайдаланып, тыңдалым мәтінінің 
те зи сін жазыңдар. Қиыса байланысқан сөз тіркестерін анық-
таңдар.

А 	(лат.	 і  – 
ес	кер	ту,	аң	да	ту)	–	кі	тап	тың	
не	шы	ғар	ма	ның	маз	мұ	нын	оқыр-
ман	ға	қыс	қа	ша	ба	ян	дау.	Ан	но	та-
ция	да	ав	то	ры	ту	ра	лы	мә	лі	мет-
тер	кел	ті	рі	луі,	әде	би	ет	тер	ге	жә-
не	т.б.	де	рек	тер	ге	сіл	те	ме	жа	са-
луы	мүм	кін.	Оқыр	ман	ан	но	та	ция-
ға	сүй	ене	оты	рып,	өзі	не	қа	жет	ті	
әде	би	ет	ті	таң	дай	ала	ды.
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§4. Ғарышқа бастаған жол

1. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Тілдік құралдары арқылы стилін (публи-
цис ти ка лық, ғылыми) анық таңдар.

Ол – өмі рі нің бас ты ар ма ны на 
қол жет кі зе ал ған адам: 33 жа сын-
да жай ға на ұш қыш емес, жо ға ры  
пи ло таж дан КСРО чем пионы бол-
ған; 44 жа сын да ға рыш кер атан ған 
аза мат. Ал бү гін де ға рыш та жи на-
ған бар ілі мі мен тә жі ри бе сін ту ған 
же рін  де – Қа зақ стан да жү зе ге асы-
ру ға қол жет кі зіп отыр. Ол – Тал ғат 
Мұ са ба ев.

«Бү гін гі жыл дар бе ле сі нен көз 
са лып қа ра сам, ға рыш кер бо лу 
ту ра лы ар ма ным ды мен көк ас пан ға қа рап ай тып пын. 
1961 жыл дың сәу ір дің 12-сі бо ла тын, мен 10 жас та едім. 
Ал ма ты да ғы №58 мек теп тің оқу шы ла рын аяқ ас ты нан 
жи нап, та ма ша жа ңа лық айт ты: ға рыш қа ал ғаш қы адам – 
Юрий Га га рин ұш ты! Сон да не бол ға нын көр се ңіз, қу ана 
се кір ген ба ла лар ға мұ ға лім дер ие бо ла ал май қа лып еді. 
Мен де көк ас пан ға қа рап: «Ға рыш та – Тал ғат Мұ са ба ев!» – 
деп ай ғай ла дым. Дос та рым ның ес ті ген-ес ті ме ге нін біл-
мей мін, бі рақ ға рыш кер бо лу ту ра лы ой жү ре гі ме дәл сол 
сәт те ұя лап еді.

Мен ұш қыш бо ла ты ным ды анық бі ле тін мін, се бе бі ата-
анам ме ні ұш қыш Тал ғат Би гел ди нов тің құр ме ті не ата ған 
ғой. Тал ғат Би гел ди нов жә не Юрий Га га рин ме нің тағ ды-
рым да жә не ға рыш кер ре тін де гі ман са бым да бас ты рөл ой на-
ды», – дей ді ға рыш кер.

Одан кей ін тағ дыр Тал ғат ты оның ға рыш кер ата ну ар  -
ма   нын үкі ле ген көп те ген ұлы тұл ға лар мен кез дес тір ді. 
Ол – 1986 жыл дың ма мыр ай ын да жас ұш қыш тың өзін 
ға рыш кер лер дің ке ңес тік от ря ды на қо су ту ра лы өті ні шін 
ма құл да ған Дін мұ ха мед Қо наев еді. Бі рақ Тал ғат тың ар ма ны 
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орын дал ма ды. 1986 жыл ғы жел тоқ сан оқи ға сы ның әсе рі нен 
ше ні тө мен де ті ліп, Ту-134 әу елай не рі нің штур ва лын АН-2 
«ку ку руз ни гі не» ау ыс ты ру ға мәж бүр бо ла ды.

«Ме нің өмі рім де, ға рыш кер ата ну ман са бым да Нұр сұл  тан 
Әбіш ұлы На зар ба ев ерек ше орын ала ды. Сол кі сі нің қол-
дауы ның ар қа сын да, ең бас ты сы, сол кі сі нің Қа зақ стан ды 
ға рыш дер жа ва сы на ай нал ды ру ға де ген тал пы ны сы ның 
ар қа сын да мен бор тин же нер жә не ха лы қа ра лық эки паж  дың 
ко ман ди рі ре тін де үш рет ға рыш қа ба рып қайт тым. Ға рыш-
та ғы же тіс тік те рі міз үшін Ю.Ма ле чен ко екеу міз ге «Ре сей 
Фе де ра ция сы ның Ба ты ры» ата ғы бе ріл ді. Бір ай дан кей ін 
біз дің елі міз дің Пре зи ден ті нің қо лы нан «Ха лық Қа һар ма ны» 
ата ғын ал дық.

Үшін ші са па рым да эки паж ко ман ди рі бол дым. Ор би та дан 
орал ған нан кей ін Ел ба сы на ға рыш та бо лып қайт қан Қа зақ-
стан жа ла уын, қа зақ же рі нің то пы ра ғы са лын ған кап су ла ны, 
Құ ран кі та бын та быс ету ба қы ты на ие бол дым.

...Ға рыш тан Жер ге көз сал ған кез де, оның қан ша лық ты 
нә зік жә не қор ған сыз еке нін тү сі не сің. Оны біз ге, адам дар ға, 
құ ді рет ті күш тар ту етіп отыр жә не біз дің мін де ті міз – Жер 
бе тін де гі тір ші лік ті сақ тау. Ға рыш адам ға мол ру ха ни са бақ 
бе ре ді.

Ға рыш кер ата ну ар ма ны ма қол жет кіз ге нім ді, бі лік ті 
ма    ман ата нып, өз бі лі мім ді кә де ге асы рып жат қа ным ды өзім-
 нің бас ты кә сі би же тіс ті гім деп ай та ала мын», – де ді Тал ғат 
Мұ   са   ба ев.

(Сара Қабиқызы)

1. Ға рыш қа ұшу ды кіш кен тай ынан елес тет кен ба ла ар ма ны нан 
не аң ғар дың дар?

2. Ға рыш тан қа ра ған да ғы Жер дің си па ты қан дай ой сал ды?
3. Ел жау ап кер ші лі гін ар қа ла ған ға рыш кер ге қан дай ба ға бе рер 

едің дер?

2. Оқы лым бө лі мін де та ныс қан ақ па рат та рың ту ра лы ой бө лі сің дер. 
«Ға рыш ты үш рет ба ғын ды ру – ер лік» та қы ры бы на ой кар та сын 
сы зып, ой ла рың ды дә лел дең дер. 

АР

2.

Р

2.
«ҒаР«Ға
сыРсызып, ойРзып, ойМ

Ел 

М

Ел жау

М

жау

М

едің

М

едіңдер?

М

дер?

Оқы МОқылым бөМлым бө
«Ға М«ҒарышМрышты үш рет баМты үш рет ба

А

рыш

А

рышқа ұшу

А

қа ұшу
не аң Ане аңғарАғардыңАдыңдар?Адар?
Ға АҒарыш Арыштан қаАтан қараАра

жау АжауапАапкерАкер
дер?Адер?

Нқа ұшуНқа ұшуды кішНды кіш
дар?Ндар?

-тіс-тіс П

ті сақ

П

ті сақ

ну арПну армаПманыПныма қол жетПма қол жет
нып, өз бі Пнып, өз білі ПлімімПмімді кәПді кә

тіс ПтістіПтіПгім деп айПгім деп ай

В
ге көз сал

В
ге көз сал

сыз еке Всыз екенін түВнін түсіВсі
ту етіп отыр жәВту етіп отыр және бізВне біз

тау. ҒаВтау. Ғарыш адамВрыш адам

б
ман

б
ман

рыш брышта бобта бо
нің то бнің топы бпырабрағы сабғы салынблын

ты бтына ие болбна ие бол
ған кезбған кезде, оның қанбде, оның қан

а
нан «Ха

а
нан «Ха

ман аманди адирі боларі болдым. Орадым. Ор
та бо ата болып қайталып қайт

лыналын

ско екеуско екеу
ді. Бір айсді. Бір ай

нан «Ха снан «Халық Қаслық Қа

плық экиплық эки
рып қайт прып қайттым. Ғаптым. Ға

ко екеу пко екеумізпмізге «Репге «Ре
ді. Бір айпді. Бір ай

асі асінің қол-анің қол-
нің Қа анің Қазақазақстанастан

пы апыныанысыасының аның 
лық эки алық экипажапаж

сда Нұр сда Нұрсұлссұлтан стан 
нің қол-снің қол-

стансстанды сды 

ынен ынен 
лын АН ылын АН- ы-2 ы2 

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



102

М
Ал	дың	ғы	 сөз	 ілік	 сеп	тік	 тұл	ға	сын	да	бо	лып,	 екін	ші	 сөз	 тәу	ел	дік	

жал	ғау	ын	да	бай	ла	ныс	қан	сөз	тір	ке	сін	 	деп	атай	мыз.	Мы	са	лы:	
Ел ба сы ның жол дауы, ақын ның сө зі, үл кен нің ақы лы.

Ма	та	су	дың	не	гіз	гі	бел	гі	ле	рі:
1.	 Ілік	сеп	тік	ті	сөз	дер	мен	тәу	ел	дік	жал	ғау	лы	сөз	дер	ар	қы	лы	бай	ла-

ны	са	ды.
2.	 ө	бі	не	есім	ді	тір	кес	бо	лып	ке	ле	ді.	Бі	рін	ші	сөз	зат	есім	нен	не	ме	се	

зат	тан	ған	бас	қа	 сөз	 та	бы	нан	бо	лып,	 ба	сың	қы	 сы	ңа	ры	 тәу	ел	дік	
жал	ғау	лы	сөз	бо	ла	ды.

3.	 Сөз	тіркесінің	бі	рін	ші,	кей	де	екін	ші	сыңарының	жал	ғауы	тү	сіп	те	
ай	ты	ла	ды	және	солай	жа	зы	ла	ды.

.	 ом	по	не	нт	те	рі	кө	бі	не	екеу,	кей	де	одан	да	көп	бо	лып	ке	ле	ді.	Мы-
са	лы:	ба ла ның ой ыны, мәдениет сарайының бөлме сі, Жай ық 
өзе ні нің са ла сы, тү тін нің иі сі.

3. Оқы лым мә тіні нен матасу ға 7–8 мы сал жазыңдар. Бағыныңқы 
жә не басыңқы сыңарларын құрамына қарай талдаңдар. 

Ғы лы ми зерт теу лер ге сүй ен сек, ға рыш 100 км би ік тік тен 
бас тала ды. Ға рыш қа ұш қан ең ал ғаш қы жән дік – Дро зо фи ла 
шы бы ны. Ға лым дар 1946 жы лы осы шы бын ды аме ри ка лық 
V2 зымыраны мен ұшыр ған бо ла тын. Сол ар қы лы жо ға ры 
қа бат тар да ғы ра диа ция ның қан ша лық ты әсер ете ті нін біл-
гі сі ке ліп ті. О дан кей ін ас пан әле мі не қы на мен май мыл дар 
жі бе ріл ді. Ға рыш қа ұш қан ең ал ғаш қы Аль берт II есім ді 
май мыл 1949 жы лы 134 км би ік тік ке дей ін же те ал ған. Май-
мыл дар дың ішін де Бей кер есім ді май мыл ға на ға рыш әле мі не 
жа са ған са па ры нан соң 25 жыл өмір сүр ген.

Ресей ғалымдары зерт теу ге кө бі не ит тер ді ара лас тыр -
 ған. Ю.Га га рин ұш қан ға дей ін он ға жу ық ит ас пан әле мі не 
ба рып қайт қан. 1968 жы лы олар жа ну ар лар ды алыс ға рыш қа 
жі бер ді.

Жал пы, ға рыш қа ұш қан жа ну ар лар: шим пан зе, те ңіз 
шош қа сы, құр ба қа, ат жал ман, мы сық, өр мек ші лер жә не 
си рек кез де се тін фун до лиюс ат ты ба лық. Жа пон дар да ең 
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ал ғаш ға рыш қа ұш қан жа ну ар лар – три тон дар (жы лан дар) 
еді.

(massaget.kz)

4. «Оқы лым» жә не «Ар тық бол мас біл ге нің» ай дар ла ры мә тін де рі     нің 
жа зы лу стиль   де рін са лыс ты рың дар. Венн диаг рам ма сы ар қы лы 
дә  лел  дең дер.

               Оқы лым мәтіні                  «Ар тық бол мас біл ге нің»  
                                                             айдары мәтіні 

5. Берілген сөздерден матаса байланысқан сөз тіркестерін жасаңдар.

Ғарыш, еңбек, құпия, жеміс, Байқоңыр, Жер, тағам, 
тарих, сапа, жасанды серік, шешім, басқару, дұрыстық, 
органдар, әскери бөлім, институт, қызметкер, ғарышкерлер, 
диплом, қазақ. 

6. Тап сыр ма ны орын даң дар.

Сен оқи тын мек теп ұжы мы үш рет ға рыш ты ба ғын дыр ған 
ға рыш кер мен кез де су ұй ым дас тыр мақ. Са ған «Жас тіл ші» 
үй ір ме сі нің тіл ші сі ре тін де тап сыр ма лар бе ріл ді:
1) Тал ғат Мұ са ба ев қа қоя тын сұ рақ тар дай ын дау;
2) Тал ғат Мұ са ба ев қа хат жа зу.

7. Осы ке зең ге дей ін та ныс қан ға рыш ту ра лы ақ па рат  тар  ды жи нақ -
 тап, ша ғын ғы лы ми ма қа ла (100–120 сөз) жа зың дар. Тақырыбын 
өздерің қойыңдар. Мақаладан матасуға мысалдар келтіріңдер.
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дар.Пдар.

В
Берілген сөздерден матаса байланысқан сөз тіркестерін жасаңдар.

В
Берілген сөздерден матаса байланысқан сөз тіркестерін жасаңдар.

Ғарыш, еңбек, құпия, жеміс, Байқоңыр, Жер, тағам, ВҒарыш, еңбек, құпия, жеміс, Байқоңыр, Жер, тағам, 
тарих, сапа, жасанды серік, шешім, басқару, дұрыстық, Втарих, сапа, жасанды серік, шешім, басқару, дұрыстық, 
органдар, әскери бөлім, институт, қызметкер, ғарышкерлер, Воргандар, әскери бөлім, институт, қызметкер, ғарышкерлер, 

ббббБерілген сөздерден матаса байланысқан сөз тіркестерін жасаңдар.бБерілген сөздерден матаса байланысқан сөз тіркестерін жасаңдар.
ааас

                                                             айдары мәтіні с                                                             айдары мәтіні сп

мас білпмас білгепгенің» пнің» 
                                                             айдары мәтіні п                                                             айдары мәтіні 

атінатін
ма амасы арасы арқыақыс(massaget.kz)с(massaget.kz)

тін стінде сдерісрі     с     нің снің 
қысқылы слы 

ыдар) ыдар) 

(massaget.kz)ы(massaget.kz)
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§5. Жаһанды жанарына сыйдырған  
 ғарышкер

1. Мә тін ді тү сі ніп оқып, стилін (ғылыми, публицистикалық) анық-
таңдар.

Қа зақ стан ның ас пан түс тес бай-
ра ғын же ті қат көк ке шы ға рып, 
Ұлы да ла ны ұлық тай біл ген аза мат 
Ай дын Ай ым бе тов – «Бай қо ңыр» 
ай ла ғы нан ға рыш қа са пар шек кен 
үшін ші қа зақ.

– Әуе жә не ға рыш са ла сы ның сүр-
леуі не кез дей соқ тап бол ған жоқ сыз. 
Ең бек жо лы ңыз қа лай бас тал ды?

– 1972 жы лы Тал ды қор ған об лы-
сы на қа рас ты Өте най ат ты ау ыл да 
өмір ге кел дім. Тал ды қор ған қа ла сын да ғы №20 ор та мек-
теп ті ал тын ме даль мен бі тір ген соң, Ар ма вир жо ға ры әс ке ри 
авиа ция учи ли ще сі не түс тім. 1993 жы лы бі ті ріп, ұш қыш-
ин же нер ма ма ны атан дым. Тал ды қор ған да ғы әуе ба за сын да 
жү ріп, 470 са ғат әуеде ұшып, па ра шют пен 360 рет се кір дім. 
1993 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ға рыш кер ле рі 
қа та ры на қа был дау жө нін де өті ніш біл ді ріп, 2002 жылы 
қа был дан дым. Ал 2009 жыл дан «Қаз ға рыш» бас шы сы ның 
ке ңес ші сі, бө лім, де пар та мент бас шы сы си яқ ты бір қа тар қыз-
мет тер ді ат қар дым. 2014 жы лы ҚР Әс ке ри-әуе күш те рі нің 
пол ков ни гі ата ғын ал дым. Қа зір әс ке ри жой ғыш ұшақ тар ды 
бас қа ра тын ма ман мын.

– Ға рыш қа ұшар да қан дай да бір қор қы ныш се зі мін бас-
тан кеш ті ңіз бе?

– Оның ал дын да талай ұшу-жат ты ғу дан өтіп, бой да ғы 
қор қы ныш ты жең дік қой. Де ген мен ке ме  де гі бар лық люк-
тер жа бы лып, алып ма ши на от ал ған да бі раз елең де ге нім ді 
жа сыр май мын. Өйт ке ні сал ма ғы 389 тон на, 200 мил лион 
ат тың кү ші бар алып зы мы ран ді ріл деп, жер ден кө те ріл ген де, 
оның күш-қу аты кім ді бол са да қо бал жы та ды.

АА104А104
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ніп оқып, стилін (ғылыми, публицистикалық) анық-аніп оқып, стилін (ғылыми, публицистикалық) анық-ааассніп оқып, стилін (ғылыми, публицистикалық) анық-сніп оқып, стилін (ғылыми, публицистикалық) анық-

ыы
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– Бір ша ма ғы лы ми-тә жі ри бе лік сы нақ тар жүр гіз ді ңіз. 
Олар дың ма ңы зы қан ша лық ты? Осы са пар ға кет кен шы ғын 
да аз емес де ген дей.

– Әри не, жа сы ра ты ны жоқ, са пар дың құ ны – 20 мил лион 
дол лар. Де ген мен осын ша қар жы кет кен жұ мыс же мі сін бе-
ре ті ні не се нім ді мін. Ға рыш ке ңіс ті гін де қа зақ стан дық ға-
лым дар дың тап сы ры сы бой ын ша 20-ға жу ық ғы лы ми тә жі-
ри бе жүр гіз дім. Бұ лар дың бә рі – отан дық ғы лым ды да мы ту 
үшін аса қа жет жо ба лар. Мұз дық тар мен «Ку лон крис тал да-
рын» зерт те дім. Арал мен Кас пий ді су рет ке тү сі ріп, мо ни то-
ринг жа са дым.  Он күн ге со зыл ған са пар ба ры сын да бас қа да 
фи зи ка лық-ға рыш тық тә жі ри бе лер мен эко ло гия ға қа тыс ты 
мо ни то ринг жүр гі зіп, шаң ды да  уыл   ды зерт те дім. 

– Сал мақ сыз дық жағ дай ын да ұй ық тау мен ас ішу де 
қи ын дық ту ды ма?

– Ға рыш та ғы ал ғаш қы күн де рі ұй ық тау мүм кін емес. 
Өйт ке ні ға рыш та тар ты лыс кү ші бол ма ған дық тан, кү ні-тү ні 
ауада қа лық тап тұ ра сың. Әдет те біз дер жас тық жас та нып, 
ба сы мыз ды ың ғай ымыз ша қис ай тып, ұй қы ға бас қоя мыз ғой. 
Ал ға рыш та қа ла ған жа ғы ңа қи сай ып, бір бүй ір мен ұй ық тай 
ал май сың. Сон дық тан ға рыш та бол ған сә тім де жер де жа тып 
мыз ғы ған ды қат ты аң са дым (кү ліп). 

– Бос уа қыт бол ды ма? Ға рыш тан жер ге қа ра ған да кө кі-
рек ті бір ке ре мет се зім кер не ген шы ғар?!

– Әл бет те. Жер де ат мос фе ра қа ба ты нан өз ге ға лам шар-
лар ды кө ру мүм кін емес. Ға рыш та мұн дай ке дер гі бол ма ған-
дық тан, ға лам шар лар ды анық кө ру ге бо ла ды. Марс, Юпи тер, 
Са турн дәл қа сың да, қол со зым жер де тұр ған дай. Бос уа қыт 
аз бо ла тын. Он дай сәт ту ын дай қал са, бір ден ил лю ми на тор ға 
тар та тын мын. Жұл дыз дар әдет те гі ден 15–20 есе үл кен әрі 
жа рық бо лып кө рі не ді.

– Ға рыш тан орал ған нан соң дү ни ета ны мы ңыз да қан дай 
да бір өз ге ріс тер орын ал ды ма?

– Мен ға рыш та өт кіз ген он күн де көп нәр се ге көз жет-
кіз дім. Асы лы, Жер ді ше ті мен ше гі жоқ кең дү ние деп елес-
те те міз ғой. Ал ға рыш тан қа ра ған да Жер дің тұң ғи ық ке ңіс-
тік те қор ған сыз әрі нә зік екен ді гін бай қай сың. Сон дық тан да 
жер ша рын ая лау дың ма ңыз ды лы ғын тү сін дім.
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– Ал да ғы уа қыт та қан дай жос пар ла ры ңыз бар?
– «Қаз ға рыш та» қыз ме тім ді жал ғас ты ра мын. Со ны мен 

қа тар ға рыш қа та ғы бір мәр те ұшу ой ым да бар. Қа зақ аза мат-
та ры ның ға рыш қа ұзақ мер зім ге ұш қа нын қа лай мын. Ғарыш 
ке ңіс ті гін зерт теу, ғы лы ми жа ңа лық тар ашу біз дің де қо лы-
мыз дан ке ле ді. Ма ңыз ды сы – бас та ма сы бар.

(Қас қыр бай Қой шы ма нов)

1. А.Ай ым бе тов тің ға рыш та жүр гіз ген зерт теу ле рі нен не ні бай қа-
дың дар?

2. Ға рыш кер дің Жер ту ра лы ой ынан не ні аң ғар дың дар?
3. Қи ын ды ғы мен қы зығы мол ға рыш сая ха ты нан қан дай әсер ал-

дың дар?

2. Тілдік құралдарды орынды пайдаланып, оқы лым мәтінінің те  зи  сін 
жазыңдар.

     М
М –	ба	ғы	ның	қы	сөз	атау	мен	ілік	сеп	тік	те	рі	нен	бас	қа	сеп	тік	

жал	ғау	ла	ры	ның	бі	рін	де	жә	не	шы	лау	лар	дан,	ба	сың	қы	сөз	сол	жал-
ғау	лы	сөз	ді	ке	рек	ете	тін	етіс	тік	не	есім	сөз	ден	бо	ла	тын	сөз	тір	ке	сі	нің	
тү	рі.	Мы	са	лы:	Түн мөл ше рін бі ле ал ма ды. Ал жер шар шы сы кө ңі лін де 
сай рап тұр. Есік тен төр ге шей ін қы зыл кі лем. (М. Әуе зов)

 мөл ше рін – та	быс	жал	ғау	лы	сөз бі ле ал ма ды	–	етіс	тік
кө ңі лін де	–	жа	тыс	жал	ғау	лы	сөз  сай рап тұр – етіс	тік
 төр ге шей ін – шы	лау	лы	сөз кі лем –	есім	сөз

1)	мең	ге	рі	ле	тін	сөз	дер	–	ба	рыс,	та	быс,	жа	тыс,	шы	ғыс,	кө	мек	тес	сеп-
тік	те	гі	сөз	дер,	ал	мең	ге	ре	тін	сөз	дер	–	етіс	тік,	есім	сөз	дер;

2)	сөй	лем	мү	ше	ле	рі	нің	ішін	де	кө	бі	не	се	то	лық	тау	ыш	пен	ме	кен	пы	сық-
тау	ыш	етіс	тік	тен	бол	ған	ба	ян	дау	ыш	пен,	кей	де	сөй	лем	нің	етіс	тік	тен	
бол	ған	бас	қа	мү	ше	ле	рі	мен	мең	ге	рі	ле	бай	ла	ны	са	ды.

3. Оқы лым мә ті ні нен 5 сөй лем алып, сөздердің бай ла нысу түр ле  рі  не 
қа рай тал дау жа саң дар. Бағыныңқы сөз бен басыңқы сөздің жасалу 
жол дарын көрсетіңдер.АА106А106
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4. Ғиб рат ты сөз дер ді оқып, мә ні не көз жет кі зің дер. 

Адам мақ са ты на өзін-өзі же тіл ді ру ар қы лы же те ді (Әбу 
Насыр әл-Фа ра би).

Бі лі мі көп адам құ ра лы сай ұс та се кіл ді: не іс те се де ке ліс-
ті ріп іс тей   ді (А. Байт ұр сы нұлы).

Аза мат сы ны – ер лік, ер лік сы ны – ел дік (М.Әуе зов).
Ер лік тай сал мас та бан ды лық пен қай ыс пас қай сар лық тан 

шы ға ды (Б.Мо мы шұлы).

5. Ғиб рат ты сөз дер ден қиысу, матасу, меңгеруге мысалдар жа  зың   дар.

Қиысу Матасу Меңгеру

6. Дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Ер лік, ба тыр лық ту ра лы 5 ма қал-мә тел жа зың дар.
2-дең гей. Бе ріл ген на қыл сөз дер ге ин те рп ре та ция жа саң дар.

• Ер лі гі бар ел ге жа ғар.
• Жер шіл жі гіт жол та бар.
• Ер дің же ңіл ге ні – ел дің же ңіл ге ні.
• Ері жоқ ел дің кү ні қа раң.

3-дең гей. Бе ріл ген фра зе оло ги зм дер дің ма ғы на лас түр ле рін тау ып 
жа зың дар.

• Мың нан тұл пар.
• Ал ды на жан сал мау.
• Ай да ры нан жел есу.
• Жү ре гі нің тү гі бар.

7. Қанатты сөз дер мен мақал дарды қатыс тырып, қа зақ ғарыш кер    ле  рі 
ту ра лы ар гумен тативті эссе (сөз саны – 150) жа зың дар. Тақы  ры-
 бын өз де рің қо йың дар. 5 сөйлемнен сөздердің байланысу түрле рін 
анық таң дар.
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§6. Ғарыш айлағының экологиялық  
 қауіпсіздігі

1. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Қолданылған тілдік құралдары арқылы 
сти лін анық таң дар.

«Ға рыш-эко ло гия» ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы» рес пуб ли-
ка лық мем ле кет тік кә сі пор ны ның бас ди рек то ры, тех ни ка 
ғы лым да ры ның док то ры Жай лау бай Жұ ба тов мыр за ны әң гі-
ме ге тарт қан едік.

– Жай лау бай Қы зыл бай ұлы, бы лай ғы жұрт «Ға рыш-эко-
ло гия» ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы ның нақ ты ат қа рып 
жат қан ша руа ла рын бі ле бер мей ді. Сон дық тан да әң гі ме ні 
өзі ңіз бас қа рып отыр ған кә сі по рын ның қыз ме ті мен мін де ті 
жай ынан бас та са ңыз…

– «Ға рыш-эко ло гия» ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы 
2001 жы   лы үкі мет тің ар найы қау лы сы мен құ рыл ды. Оған 
1999 жы лы «Про тон ның» екі мәр те апат қа ұшы ра уы се беп 
бол ды. Ол тұс та бұл іс пен ай на лы са тын кә сі по рын бол ған 
жоқ. Қа зақ стан да ғы зерт ха на лар мұн дай ау қым ды жұ мыс 
іс теу ге дай ын емес еді. Ар найы әдіс те ме сі, зерт ха на лық құ -
рал-жаб дық та ры бол ма ды. Кә сі по рын ал ғаш қы күн нен бас-
тап «Бай қо ңыр» ға рыш ай ла ғы ның эко ло гия лық қау іп сіз ді гі 
жай ын да зерт теу ді қол ға ал ды. Зерт теу ор та лы ғы ның не гіз гі 
қыз ме ті – «Бай қо ңыр» ға рыш ай ла ғы нан ұшы ры ла тын та сы-
мал да ғыш зы мы ран дар дың ұшы ры лым да рын эко ло гия лық 
жа ғы нан сүйе мел деу, та сы мал да ғыш зы мы ран дар дың бөл-
шек те рі құ ла ған ау мақ та зерт теу жұ мыс та рын жүр гі зу. 
Ма ман дар штат тан тыс жағ дай лар орын ал ған жер лер ге 
ал ғаш қы лар дың бі рі бо лып же тіп, сы на ма лар алып, лас та ну 
дең гей ін анық тай ды, сон дай-ақ апат тар дың зар дап та рын жою 
жұ мыс та ры ның жос па ры мен кө ле мін әзір леу ге қа ты сып, 
уыт сыз дан ды ру жұ мыс та рын ба қы лай ды.

– Апат тан кей ін зы мы ран оты ны ның то пы рақ қа тө гі лу 
қаупі ба сым. Қор ша ған ор та ның қау іп сіз ді гі, адам ның ден-
сау лы ғын сақ тау мә се ле сі не қа тыс ты қан дай ша ра лар 
қол ға алы ну да?

– Геп тил – өте улы зат. Сон дық тан геп тил дің адам ден сау-
лы ғы на зи яны ора сан. «Шаттл дың» апат тық ұшы ры лы мы АА108А108
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ке зін де ел ді ме кен хал қы ның ден сау лы ғы на арыз да нуы күрт 
өсіп кет ке ні жұрт тың есін де шы ғар. Алай да сол ел ді ме кен-
дер де гі то пы рақ, су, ауа ны тек сер ген де, еш қан дай зи ян ды зат 
тап па дық. Геп тил – син те ти ка лық, та би ғат та жоқ зат. Оның 
3%-ы от те гі бар ауада жа на бас тай ды. Апат бол ған ау мақ та 
жер дегі то пы рақ ты тек сер се ңіз, геп тил бол май ды. Мұ ны 
талай мәр те зерт теп, көз жет кіз дік.

–Қа лай ой лай сыз, қор ша ған ор та ны лас та ну дан сақ тау 
жо лын не ден бас тау ке рек?

– Жа сы ра ты ны жоқ, қа зір елі міз дің қай өңі рін ал са ңыз 
да, эко ло гия лық аху алы на зар ау да ру ды талап ете ді. Біз 
тұ ра тын Ал ма ты ның ауа сы ше? Ең үл кен эко ло гия лық 
түйт кіл Ал ма ты қа ла сын да ту ын дау да. Кө лік са ны кө бей іп 
кет ті. Қа ла ның ма ңай ын да ғы қо қыс по ли гон да ры ның адам 
ден сау лы ғы на, қор ша ған ор та ға әсе рі ес ке рі луі ке рек деп 
ой лай мын. Қа ла ның та за лы ғы кө ңіл ге қон бай ды. Қа ла ның 
жа сыл же ле гі нің аху алы да кө ңіл ден шық пай ды. Бар лық 
ағаш-бұ талар үне мі мо ни то ринг тік ба қы лау да бо лу ке рек 
деп есеп тей мін. Осы жұ мыс тар ға жас тар ке ңі нен тар ты луы 
қа жет. Қор ша ған ор та ны лас тай тын – өзі міз. Та би ғат-ана ны 
қор ғау ды әр кім өзі нен бас тауы ке рек. Қа ра пай ым қо ғам дық 
мә де ни ет ті со ған ба ғыт тау қа жет.

(Әң гі ме лес кен Ди на ра Мың жа сар қы зы)

1. «Ға рыш-эко ло гия» ор та лы ғы ның жұ мы сы нан не ні бай қа дың-
дар?

2. Ға рыш ай ла ғы ның Қа зақ стан да ор на ла суы қан ша лық ты пай-
да лы не ме се зи ян ды?

3. Та би ғат-ана ны қор ғау ға әр кім нің жау ап ты бо луы дұ рыс па?

2. Топ қа бө лі ніңдер, «Кейс ста ди» 
әді сін қол да нып, «Зар дап сыз 
Бай қо ңыр» та қы ры бын да прак-
ти ка лық кей сті ше шің дер.

1. Зы мы ран дар ды ұшы ру 
қан ша лық ты қа жет ті?

2. Адам зат қа зи ян сыз ға рыш 
ала ңын пай да ла ну ға же те 
ала мыз ба?

	(ағыл.	
с  – оқи	ға ,	 іс )	–	си	ту	а-
ция		лық	ана	лиз	тә	сі	лі.	Жағ	даят-
ты	зерт	теп,	мә	се	ле	нің	мә	нін	тү	сі-
ну,	зерт	тел	ген	мә	лі	мет	ке	сүй	ене	
оты	рып,	мүм	кін	ше	шім	дер	ді	ұсы-
ну,	ең	жақ	сы	сын	таң	дау.
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	 –	 сөз	дер	дің	 еш	бір	 жал	ғау	сыз,	 орын	 тәр	ті	бі	 ар	қы	лы	

ір	ге	ле	се	 бай	ла	ны	суы.	Мы	са	лы:	Осы сен дей тен тек өмір дің әр 
та рау ойқы рын кө ріпкө ріп ке ліп, кей де бір жақ сы лық қа ден қо 
йып, кө ше лі кі сі бо лып ке ту ші еді. (М.Әуе зов) Мұн	да	ғы әр та рау, 
бір жақ сы лық, кө ше лі кі сі де	ген	дер	–	 ір	ге	лес	тұ	рып	қа	бы	са	бай-
ла	ныс	қан	сөз	дер.

Қа	бы	са	бай	ла	ны	су	дың	бел	гі	ле	рі:
1)	 қа	бы	са	бай	ла	ны	са	тын	сөз	дер	үне	мі	жал	ғау	сыз	бай	ла	ны	са	ды;
2)	 қа	бы	са	 бай	ла	ны	са	тын	 сөз	дер	 өз	де	рі	нен	 кей	ін	гі	 сөз	дер	ге	 тү	бір	

күй	де	ір	ге	лес	жал	ға	сып,	орын	тәр	ті	бі	ар	қы	лы	бай	ла	ны	са	ды;
3)	сөй	лем	мү	ше	ле	рі	нен	ілік	сеп	тік	тен	бас	қа	тұл	ға	да	кел	ген	анық	та	-

уыш	тар	мен	сын	қи	мыл	пы	сық	тау	ыш	тар	анық	тала	тын,	пы	сық	тала-
тын	мү	ше	лер	мен	қа	бы	са	бай	ла	ны	са	ды;

)	 күр	де	лі	 сөй	лем	мү	ше	ле	рі	нің	 сыңарлары	да	бір-бі	рі	мен	 қа	бы	са	
бай	ла	ны	са	ала	ды;

)	сөз	тап	та	ры	нан	зат	есім	мен	зат	есім;	сын	есім	мен	зат	есім;	сіл	теу	
есім	ді	гі	мен	зат	есім;	сан	есім	мен	зат	есім;	есім	ше	мен	зат	есім	
қа	бы	са	бай	ла	ны	са	ды.

3. Оқы лым мә ті ні нен 5 сөй лем алып, сөздердің бай ла нысу түр ле рі не 
қа рай тал дау жа саң дар. 

Үл гі:
Қа ла ның жа сыл же ле гі нің аху алы да кө ңіл ден шық пай ды.

 Қаланың жасыл желегі –
 Жасыл желегінің ахуалы –
 Ахуалы көңілден шықпайды – 

4. «Бай қо ңыр» ат ты  жаз ба ны (www.youtube.com) тың даң дар. Ха -
лық   аралық тер  мин дер мен ғылыми деректерді орынды қол да нып, 
диалог құ рың  дар.

• Жер дің тар ты лыс кү ші адам ның омырт қа сын ба сып, 
сы ғып тұ ра ды, сон дық тан ға рыш қа ұш қан ға рыш кер дің 
бойы ша ма мен 5,08 см-ге ұза ра ды.
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• Жер ор би та сын да ға рыш са ла сы ның да муы на бай ла-
ныс ты түр лі қал дық те мір лер ұшып жүр ген кө рі не ді. 
Ма ман дар дың есеп теуін ше, сал ма ғы бір не ше грам нан 
15 тон на ға дей ін гі 370 000-нан ас там зат тар са ға ты на 
9,8 мың ша қы рым жыл дам дық пен Жер ді ай на лып ұшу-
да. Со ны мен бір ге олар кей де бір-бі рі мен соқ ты ғы сып, 
кіш ке не бөл шек тер ге ша шы рап ке тіп жа тыр.

• Ға рыш ке ңіс ті гін де жа ңа жұл дыз дың жа ры луы 
(тұ та нуы) ке зін де өте ға ла мат кө лем де энер гия бө ліне ді 
екен. Оның ал ғаш қы 10 се кунд ішін де бөл ген энер гия сы 
Күн нің 10 мил лиард жыл ішін де бөл ген энер гия сы нан 
көп бо ла ды.

• Жер дің сал ма ғы тұ рақ ты емес. Ға лым дар дың анық та -
уын ша, жыл сай ын Жер өзі не 40 160 тон на сал мақ қо сып, 
96 600 тон на сы нан ай ыры ла ды. Де мек, Жер жы лы на 
ша ма мен 56,5 тон на ға же ңіл деп ке ле ді.

(www.bilim-all.kz)

5. Тақырыпқа қатысты қабысуға 7–8 мысал келтіріңдер.

Үл гі:
Қор ша ған ор та , ау қым ды жұ мыс... т.б.

6. Бү гін гі са бақ тан ал ған ақ па рат тар дың өз де рі ңе әсе рін «Плюс –
Ми нус – Қы зық ты» әді сі ар қы лы кес те ге жа зың дар.

Не ұнады? Не ұнамады?
Жаңа ақпарат, 

қызықты фактілер

7. «Ғарыш айлағының экологиялық қауіпсіздігі – халық ден  сау лы-
ғы ның кепілі» тақырыбында аргументативті эссе (сөз саны – 150) 
жазыңдар. 5 сөйлемнен сөздердің байланысу түрле рін анық  таң дар.
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§7. Ға рыш та ғы зерттеу құ рыл ғы ла ры

1. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Қол даныл ған тіл дік құрал дары ар қы лы 
сти лін анық таң дар.

«КазSat-2» – Қа зақстан Рес пуб ли ка сы ның спут ник тік 
бай ла ны сы ның ға рыш ап па ра ты. «Бай қо ңыр» ға рыш айла-
ғы нан 2011 жыл дың 16 маусы мын да ұшы рыл ды. «Каз Sat-2» 
елі міз ге қа жет ті ақ па рат ты қыз мет көр се ту са ла сын, оның 
ішін де электрон ды үкі мет, Ин тер нет пен ұялы бай ла ныс үшін 
спектр лер ді ке ңейтуге мүм кін дік бе ре ді.

                KazSat-2 ға рыш ке ме сі  KazSat-3 геос та цио нар лы  
те ле ком му ни ка ция лық ға рыш се рі гі 

«KazSat-3» – ком мер ция лық геос та цио нар лы те ле ком-
му ни ка ция лық ға рыш се рі гі. Ға рыш ап па ра ты Қа зақстан 
ау ма ғын да DTH, кең жо лақ ты жүйе лер мен VSAT, дауыс пен 
бей не кон фе ре нц бай ла ныс ты та сы мал дауға ар нал ған.

(«Жа һан дық жә не ға рыш тық қол дан ба лы  
бағ дар ла ма лар ды да мы ту ба ғыт та ры» кі та бы нан)

1. Ға рыш та ғы зерттеу жұ мыс та-
ры нан не ні бай қа дың дар?

2. Ин тер нет, ұялы те ле фон ар-
қы лы бай ла ныс жа сауы мыз 
ға рыш тық зерттеу лер дің нә-
ти  же сі еке нін бі ле сіңдер ме?

– Жер	эк	ва-
торының	дәл	тө	бе	сін	де	те	ле	ком-
му	ни	ка	ция	лық	же	лі	құ	ру.

 – 
әр	түр	лі	тү	сі	ру	ші	құ	рал-жаб	дық-
тар	мен	жаб	дық	тал	ған	әуе	лік	жә-
не	ға	рыш	тық	құ	рыл	ғы	лар	мен	жер	
бе	тін	ба	қы	лау.

	–	геог	ра	фия	лық	
кар	та	лар	ды	жа	сау	жә	не	пай	да	ла	ну.АА112А112
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Қа зақстан Рес пуб ли ка сы ның Ға рыш агентті гі жер бе тін 
ба қы лау да «Astrium» жә не «SSTL» ком па нияла ры ның соң ғы 
жа ңа тех но ло гияла рын пай да ла ну да.

 Жер ді қа шық тық тан зондтау се рі гі

«SSTL MRES» Жер ді қа шық тық тан зондтау се рі гі жер 
бе ті нің кең жо лақ ты, мультис пект рлі су рет те рін ұсы на ды. 
Тәулі гі не 1 мл н шар шы ки ло ме тр ге дейін тү сі рі лім жа сай   ды.

Бұл жо ба мынадай мә се ле лер ді ше шу ге мүм кін дік бе ре ді:
• тө тен ше жағ дай лар дың сал да рына мо ни то ринг жасау;
• пай да лы қаз ба лар мен энер гия көз де рін өн ді ру мен бар лау;
• мү лік пен инф ра құ ры лым жағ дай ын ба қы лау;
• эко ло гия лық мо ни то ринг;
• кар тог ра фия лау.

Жер ді қа шық тық тан зондтау нә ти же ле рін мем ле кет тік құ  -
ры лым дар, ғы лы ми, ком мер ция лық ме ке ме лер пай да ла на ды.

  
Орын	тәр	ті	бі	жа	ғы	нан	ір	ге	лес	не	ме	се	ал	шақ	тұ	рып,	еш	бір	жал	ғау-

сыз	бай	ла	ны	са	тын	сөз	 тір	кес	те	рін	 	деп	атай	мыз.	Мы	са	лы: 
әл сол кез де қа ла дан аза мат ба ла сы кел ген. (М.Әуе зов) Қа ла дан 

кел ген. Қай	дан	кел	ген?	Сол кезде келген.	Қашан	келген?
Жа	на	су	дың	өзін	дік	бел	гі	ле	рі:

1)	шы	лау	тір	кес	кен	сөз	дер	мен	үс	теу	лер	(сын-қи	мыл	үс	теу	ле	рі	нен	
бас	қа)	өз	де	рі	нен	кей	ін	гі	сөз	дер	мен	жа	на	са	бай	ла	ны	са	ды;

2)	жа	на	са	бай	ла	ны	са	тын	сөй	лем	мү	ше	ле	рі,	не	гі	зі	нен,	пы	сық	тау	ыш	
пен	ба	ян	дау	ыш	бо	ла	ды;

3)	жа	на	са	 бай	ла	ны	са	тын	 сөз	дер	 сөй	лем	нің	 ба	сын	да,	 ор	та	сын	да,	
ая	ғын	да	да	ке	ле	бе	ре	ді.АААААААРРРР

б

Р

б
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2. Мә тін дер дегі ға рыш тық зерттеу жұ мыс та ры ның түр ле рін сыз ба ға 
тү сі рің дер.

3. Бе ріл ген тір кес тер ден сөз дер дің бай ла ны су түр ле рін анық таң дар.

Елі міз ге қа жет ті ақ па рат ты қыз мет көр се ту са ла сы, 
электрон ды үкі мет, спектр лер ді ке ңейтуге мүм кін дік бе ру, 
Жер дің су ре ті, инф ра құ ры лым ды үз бей ба қы лау, Жер се рі гі 
суретке тү сі ре ді.

Мы сал дар Қиысу Ма та су  Мең ге ру Қа бы су Жа на су 

4. Ға лам тор ре су рс та ры мен эн цик ло пе дия лар дан із де ніп, «Ға рыш кер 
не ге ска фа ндр киеді?» сұ ра ғы на жауап жа зың дар.

5. Мә тін ді не гіз ге алып, оңай жә не қиын сұ рақ тар құ рас ты рың дар. 

Оңай сұ рақ тар Қиын сұ рақ тар 

Әлем ға лым да ры сан сыз ға рыш тық шаң-то заң дар ағы ны 
әсерiнен ауа кеңiстiгi то заң дар ға, мик ро ме руерт тер ге, жұл-
дыз дар дың жа ры лыс та ры нан ту ған асыл тас тар ға то лып жат-
қа нын жа за ды. Бiр жа ғы нан қы зық сияқ ты көрiнгенiмен, 
оның қор ша ған ор та мен эко ло гияға за ла лы өте көп. Тiптi 
«ға рыш та ғы қа ра шаң ның сал да ры iрi та би ғи апат қа апа-
ра ды» де ген бол жам дар да бар. Әлем ға лым да ры осы ны ай -
тып, да был қа ғу да.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Ға рыш ту ра лы та ныс қан ақ па рат та рың ды жи нақ тап, кон цеп ту-

ал ды кес те жа саң дар. Кестеден сөздердің байланысу түрлеріне 
мысал дар келтіріңдер.

2. Ға рыш ту ра лы ойла рың ды «INSERT» кес те сін тол ты ру ар қы лы 
қо ры тын ды лаң дар. Кестеден сөздердің байланысу түрлеріне 
мысал дар келтіріңдер.

V (бұ рын нан 
бі ле мін)

+ (жа ңа ақ па-
рат)

– (ме нің ойла ға ны-
ма қай шы)

? (біл гім 
 ке ле ді)
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 Өзіңді тексер

1. Са ла ла са бай ла ны сып, сөз тір ке сі бо ла ма?
А) Бол май ды
В) Сөй лем ішін де бо ла ды
С) Бо ла ды
D) Же ке тір кес те бо ла ды

2. Сөз дің тір ке су қа бі ле ті не қа рай қан дай түр ле рі бар?
А) Есім ді, етіс тік ті
В) Шы лау лы, етіс тік ті
С) Зат есім ді, сан есім ді
D) Есім ді, сын есім ді

3. Ба ғы ның қы сы сан есім мен шы лау, ба сың қы сы етіс тік тен 
бол са, қан дай тір кес?
А) Етіс тік ті тір кес
В) Шы лау лы тір кес
С) Сан есім ді тір кес
D) Есім ді тір кес

4. Төрт тү лік мал дың су ре ті не қа рап, есім ді, етіс тік ті тір-
кес тер ай тың дар.

АРРРР
ММММММАААА

Н-
Пдың суПдың суреПре

дар. Пдар. ППППВтіВтіне қаВне қа

бсы сан есім мен шы бсы сан есім мен шылау, баблау, баалау, баалау, басыңасың

сп

дай түр пдай түрлеплері бар?прі бар?

ас
ыы
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5. «Қам шы» сө зі не ұйыт қы бол ған тұ рақ ты сөз тір кес те-
рі нің не гіз гі ма ғы на сын жа зың дар.

Қам шы боп тию. Қам шы бо лу. Қам шы дай қат ты. 
Қам шы ның ас ты на алу. Қам шы са лым жер. Қам шы сын 
алып беру ге жа ра ма ды. Қам шы ти гіз беу.

6. Тұ рақ ты сөз тір кес те рін жыл мез гі лі су рет те рі мен сәй кес-
тен ді рің дер.

 май тоң ғы сыз кү рең қа бақ бол ды

ас пан ай на лып  
жер ге түс кен дей

ақ қар, көк мұзда

7. Сөз бен сөз жақ жа ғы нан үй ле се бай ла ныс са, ...
А) Қиысу
В) Жа на су
С) Қа бы су
D) Ма та су

8. «Ме нің әжем» қан дай тір кес?
А) Ма та су
В) Мең ге ру
С) Қиысу
D) Жа на су АА116А116
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9 «Құ ла ғы ңа тақ қа ның кү міс сыр ға» – қан дай тір кес тер?
А) Мең ге ру жә не қа бы су
В) Жа на су мен қа бы су
С) Мең ге ру мен қиысу
D) Ма та су мен мең ге ру

10. Пы сық тау ыш пен ба ян дау ыш ара сын да ғы бай ла ныс...
А) Жа на су
В) Қиысу
С) Ма та су
D) Қа бы су

11. «Су рет ті сөй лем» цик лі. Су рет тер бойынша сөйлем 
құраңдар. Сөздердің байланысу түрлерін анықтаңдар.

     Үл гі: 
 Ақ көйлек киген қыз жыл дам жүр ді. Жыл дам жүр ді – 

жа на су, ақ көй лек – қа бы су, ...

АР

     Үл

Р

     Үл

жаРжанаРнасу, ақ көйРсу, ақ көй

МММММ     ҮлМ     Үлгі:Мгі:
Ақ көйлек киген қыз жылМАқ көйлек киген қыз жыл

ААНН
-ПППП
ВВ
б

құраңдар. Сөздердің байланысу түрлерін анықтаңдар.

б
құраңдар. Сөздердің байланысу түрлерін анықтаңдар.

ббббба
тер бойынша сөйлем атер бойынша сөйлем 

құраңдар. Сөздердің байланысу түрлерін анықтаңдар.ақұраңдар. Сөздердің байланысу түрлерін анықтаңдар.ааастер бойынша сөйлем стер бойынша сөйлем 

па

ғы бай ағы байла аланыс...аныс...

сы

тер? ытер?
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12. Тө мен де гі сөй лем дер ден ма та са бай ла ныс қан сөз дер ді 
анық таң дар.

Әке сі нің ат жақ ты кел ген, ұзын со пақ ба сы ның 
құ лақ тан жо ға ры же рі қаз жұ мы рт қа сын дай кө рі не ді. 
Он сыз да ұзын, үл кен бе ті не ұп-ұзын боп, дөң ге лей біт кен 
са қа лы қо сыл ған да, ба сы мен бе ті бір өңір дей. Құ нан-
бай дың жал ғыз сау кө зі оның кө те рің кі жал тұм сы ғы ның 
сол иы ғы на шы ғып алып, қал ғы май, сақ шы дай ба ғып, осы 
өңір ді қалт ет пей кү зе тіп тұр ған си яқ та на ды.

(М.Әуезов)

13. Қиыса бай ла ныс қан тір кес бар ма?
А) Айт қа ны дәл кел ді
В) Одан ес ті ген
С) Оны мен дос тас ты
D) Оған айт қан еді

14. Сөз тір ке сі еш бір жал ғау сыз, қа тар тұ рып ... бай ла ны-
са ды.
А) Орын тәр ті бі ар қы лы
В) Жа ғы на қа рай
С) Сеп тік тер ар қы лы
D) Ілік жал ғауы ар қы лы

15. Бір сұ рақ қа жау ап бер се, ...
А) Тұ рақ ты тір кес
В) Есім ді тір кес
С) Етіс тік ті тір кес
D) Сөз тір ке сі
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ұзын боп, дөң аұзын боп, дөңге агелей біталей біт

ті бір өңір аті бір өңірдей. Құадей. Құ
кі жал тұмакі жал тұмсыасы

спақ ба спақ басыссының сның 
дай көсдай көрісрідай көрідай көсдай көрідай кө неснеді. сді. 

лей бітслей біт

ыдерыдерді ыді 
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•	 табиғатта	кездесетін	түрлі	тіршілік	иелері	туралы	мәтіндермен	

танысасыңдар;	
•	 мәтіндерге	тілдік	талдау	жасай	отырып,	табиғаттың	ажырамас	

әрбір	бөлшегін	қорғау	туралы	өз	пікірлеріңді	айтып,	ұсыныс	жасап	
үйренесіңдер;	

•	 биоалуантүрліліктің	құрып	кету	қаупін	туғызып	отырған	
жағдаяттармен	танысып,	туындау	себептерін	талқылайсыңдар;

•	 жойылып	бара	жатқан	жануарлар	мен	өсімдіктердің	түрлеріне	
қатысты	өз	пікірлеріңді	білдіріп,	мәселені	шешу	жолдарын	
қарастырасыңдар;	

•	 Қызыл	кітап 	туралы	мәліметпен	танысып,	тілдік	талдаулар	
жасайсыңдар;	

•	 сөйлемнің	тұрлаулы	және	тұрлаусыз	мүшелерінің	қызметін	
түсінесіңдер.

БИОАЛУАНТҮРЛІЛІК.
ҚЫЗЫЛ КІТАПҚА  
ЕНГЕН ЖАНУАРЛАР  
МЕН ӨСІМДІКТЕР

СИНТАКСИС 
СӨЙ ЛЕМ НІҢ ТҰР ЛАУ ЛЫ МҮ ШЕ ЛЕ РІ.  

СӨЙ ЛЕМ НІҢ ТҰР ЛАУ СЫЗ МҮ ШЕ ЛЕ РІ

Хайуанатқа жасаған қиянатың – 
Бауырыңа жасаған опасыздық.

(Қадыр Мырза Әлі)ААААААААРРРРРРРР

Хайуанатқа жасаған қиянатыңРХайуанатқа жасаған қиянатыңХайуанатқа жасаған қиянатыңРХайуанатқа жасаған қиянатың
Бауырыңа жасаған опасыздық.РБауырыңа жасаған опасыздық.

М

қа

М

қа
қарастырасыңдар;

М

қарастырасыңдар;
•	 М•	 ҚызылМҚызыл кітапМкітап

жасайсыңдар;Мжасайсыңдар;•	 М•	 сөйлемніңМсөйлемніңтүсінесіңдер.Мтүсінесіңдер.МММА

үйренесіңдер;

А

үйренесіңдер;
биоалуантүрліліктің

А

биоалуантүрліліктің
жағдаятт АжағдаяттарменАармен танысып,Атанысып,

•	 жойылыпА•	 жойылып бараАбара жатқанАжатқантысты Атысты өзАөз пікірлеріңдіАпікірлеріңдіАқарастырасыңдар;Ақарастырасыңдар;
кітапАкітап Н

кездесетін

Н

кездесетін
анысасыңдар;

Н

анысасыңдар;
мәтіндерге Нмәтіндерге тілдікНтілдік талдауНталдаубөлшегін Нбөлшегін қорғауНқорғау туралыНтуралыүйренесіңдер; Нүйренесіңдер;
биоалуантүрліліктіңНбиоалуантүрліліктің құрыпНқұрып--

түрлі-түрлі ППтіршілікПтіршілік
ЛЫ МҮ

П

ЛЫ МҮ

ЛАУ ПЛАУСЫЗ МҮПСЫЗ МҮШЕПШЕ

ВВСИНТАКСИС ВСИНТАКСИС 
ШЕВШЕЛЕВЛЕРІ. ВРІ. 

б
ЕНГЕН ЖАНУАРЛАР  

б
ЕНГЕН ЖАНУАРЛАР  
МЕН ӨСІМДІКТЕРбМЕН ӨСІМДІКТЕРба
ЕНГЕН ЖАНУАРЛАР  аЕНГЕН ЖАНУАРЛАР  

сБИОАЛУАНТҮРЛІЛІК.сБИОАЛУАНТҮРЛІЛІК. пБИОАЛУАНТҮРЛІЛІК. пБИОАЛУАНТҮРЛІЛІК.
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§1. Биоалуантүрлілік

1. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Арал теңізінің бұрынғы қалпы қандай 
болғанына болжам жасаңдар. 

Арал жай ын да бі раз нәр се бі лу ші едім: бас қа сын қой ған да, 
дү ниежү зін де жал ғыз Арал те ңі зі нің суын да от те гі мол. 
Бе кі ре мен қаяз екі-ақ те ңіз ді ай мақ та – Аты рау мен Арал да 
бол ды. Кей ін гі кез де Бал тық те ңі зін де гі аты шу лы са ла ка ны 
Арал да өсі ре бас та ды. Ға жа бы: Арал суын да өс кен са ла ка лар 
өзі нің ата ме ке нін де гі са ла ка лар дан екі есе ірі бо лып шық ты.

Көк тем ке зін де Изен ді де ген жер де ше мая ба лы ғын ау лау 
мау сы мы бас тала ды. Бір қы зы ғы, көк тем де ше мая де ген 
ба  лық Шу лы ған ның көк та сы на жи на ла ды. Ба лық шы лар да 
жыл да осы ара ға ке ліп, бір ай дай «ұлы дү бір» са ла ды.

Бұл кез де гі ба лық тың көп ті гі сон ша – олар ды кей жыл-
да ры Арал да ғы бү кіл ба лық зау ыт та ры жа бы лып иге ре 
ал май ды... «Әр жур нал дан бір оқып, үзіп-жұ лып ал ған 
шым- шым әсер ле рін дәл бір өз ба сы нан шық қан дү ние дей 
қып жүр ген дер ге Арал те ңі зі нің осы бір кө рі ні сін көр се тер ме 
еді!» – деп ой лай сың.

Ай та бер сең, Арал да ға жай ып нәр се лер көп.
(Ә.Нұр пейі сов)

1. Үзін ді ден Арал те ңі зі нің қан дай бол ға нын аң ғар дың дар?
2. Не ге ба лық шы лар Изен ді де бір ай дай «ұлы дү бір» са ла ды?
3. Төмендегі суреттерден не байқадыңдар? Мәтіндегі және су -

реттердегі теңізді салыстыруға келе ме? 

1977 2000 2014

АА120А120
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А

Төмендегі суреттерден не байқадыңдар? Мәтіндегі және су

А

Төмендегі суреттерден не байқадыңдар? Мәтіндегі және су
реттердегі теңізді салыстыруға келе ме? Ареттердегі теңізді салыстыруға келе ме? АААН

ден Арал теНден Арал те
ге ба Нге балықНлықшыНшылар ИзенНлар Изен

Төмендегі суреттерден не байқадыңдар? Мәтіндегі және суНТөмендегі суреттерден не байқадыңдар? Мәтіндегі және су
реттердегі теңізді салыстыруға келе ме? Нреттердегі теңізді салыстыруға келе ме? 

-П

рін дәл бір өз ба

П

рін дәл бір өз ба
ге Арал теПге Арал те

лай Плайсың.Псың.
сең, АралПсең, Аралда ғаПда ғажайПжай

В
тың көп

В
тың көп

Вкіл баВкіл балық зауВлық зау
ды... «Әр жур Вды... «Әр журнал Вналдан бір оқып, үзіп-жұВдан бір оқып, үзіп-жұ

рін дәл бір өз баВрін дәл бір өз ба
ңіВңізіВзінің осы бір көВнің осы бір кө

б
ген жер

б
ген жер

ды. Бір қы бды. Бір қызы бзығы, көкбғы, көк
сы бсына жибна жинабналабла

ліп, бір ай бліп, бір айдай «ұлы дүбдай «ұлы дүбгі сонбгі сон
а

бы: Арал суын

а
бы: Арал суын

дан екі есе ірі боадан екі есе ірі бо
ген жер аген жерде шеаде шемая баамая ба

ғы, көкағы, көктематем
лаала

с– Атыс– Аты
гі аты шусгі аты шу

бы: Арал суын сбы: Арал суында өссда өс
дан екі есе ірі босдан екі есе ірі бо

пші едім: бас пші едім: басқапқасын қойпсын қой
нің суын пнің суында отпда от

– Аты п– Атырау мен Аралпрау мен Арал
гі аты шупгі аты шулы саплы са

асын қойасын қой

сдар. Арал теңізінің бұрынғы қалпы қандай сдар. Арал теңізінің бұрынғы қалпы қандай ыы
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2. «Арал тағ ды ры – адам тағ ды ры» мә ті нін (09. mp3) тың дап, ғы лы    ми 
деректерді қолдана отырып, сұ   рақ  тарға жауап беріңдер.

1. Арал теңізінің апатқа ұшырағанға дейінгі көлемі қанша 
болды?

2. Арал теңізіне құйылатын судың екі есе азаюының басты 
себебі неде?

3. Тұзды шаң қоршаған ортаға қалай әсер етеді? 

    
	деп	сөйлем	құрамында	тұрып,	белгілі	бір	сұрақ-

қа	жауап	беретін	толық	мағыналы	сөзді	не	сөздер	тіркесін	атаймыз.	
Сөй	лем	мү	ше	сі	нің	бел	гі	ле	рі:	1)	то	лық	ма	ғы	на	лы	сөз	бо	луы	ке	рек;	

2)	сөй	лем	де	гі	бас	қа	сөз	бен	бай	ла	ны	сып	тұ	руы	ке	рек;	3)	сөй	лем	мү-
ше	ле	рі	нің	бі	рі	нің	сұ	ра	ғы	на	жау	ап	бе	руі	ке	рек.	Мы	са	лы,	Ба ян ды дан ол 
осы жай ды біл гі сі кел ді. – Қап, мы на шал жең діау, ақыры!.. ( .Мү сі ре
пов) Бі	рін	ші	сөй	лем	де	ал	ты	сөз	бар:	Ба ян ды дан	(кім	нен?),	ол	(кім?),	
осы	(қай?),	жай ды	(не	ні?),	біл гі сі кел ді	(не	іс	те	ді?).	Мұн	да	ғы	сөй	лем	
бо	лу	ға	не	гіз	бо	лып	тұр	ған	–	ол біл гі сі кел ді. Қал	ған	сөз	дер	сөй	лем	ді	
анық	тап,	то	лық	ты	рып	тұр.	Ал	екін	ші	сөй	лем	ді	құ	рау	шы	–	шал жең діау. 
Шал	(кім?),	жең діау	(қайт	ті?),	мы на (қай?).	Қап, ақыры сөз	де	рі	бас	қа	
сөз	дер	мен	бай	ла	ныс	қа	түс	пей,	оқ	шау	ла	нып	тұр	ған	дық	тан,	сөй	лем	
мү	ше	сі	бо	ла	ал	май	ды.

Сөй	лем	құ	ра	мын	да	тұр	са	да,	сөй	лем	мү	ше	сі	бо	ла	алм	ай	тын	сөз-
дер	бар.	Олар:	шы	лау,	ода	ғай,	қа	рат	па,	қыс	тыр	ма	сөз	дер.

Сөй	лем	мү	ше	ле	рі	ат	қа	ра	тын	қыз	ме	ті	жа	ғы	нан	тұр	лау	лы	мү	ше	лер	
жә	не	тұр	лау	сыз	мү	ше	лер	бо	лып	екі	топ	қа	бө	лі	не	ді.	

деп	сөй	лем	құ	рау	ға	не	гіз	бо	ла	тын	бас	тау	ыш	пен	ба	ян	дау	ыш-
ты;	ал деп	өз	ді	гі	нен	сөй	лем	құ	рай	алм	ай	тын,	тек	
сөй	лем	де	бе	ріл	ген	ой	ды	ке	ңей	те	тү	се	тін	анық	та		уыш,	то	лық	тау	ыш,	
пы	сық	тау	ыш	ты	ай	та	мыз.

Сөйлем	мүшелері	құрамына	қарай	үш	түрге	бөлінеді.

М
Да	ра	 Толық	мағыналы	бір	сөзден	болған	мүше Күн бұлтты.
	 үр	де	лі	 үрделі	сөз,	тұрақты	тіркес,	шылаулы	

тіркестерден	болған	мүше
 әрігер келе 
жатыр.

й	ір	лі	 Бірнеше	сөзден	құралып,	өз	ішінде	баста-
уыш		тық-баяндауыштық	қатынастан	тұратын,	
бір	сөйлем	мүшесі	қызметін	атқаратын	сөз-
дер	тобы

Дені сау адам – 
бақытты адам.
Білегі жуан 
бірді жығар...

АААААААААРРРРРРРРР

йРйірРірліРлі МММММММММММММММММММ
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лі Млі БірнешеМБірнешеАА

б

А

бе

А

еріл

А

рілг

А

ген

А

ен
ау Аауыш АыштыАты айАайтАтаАаСөйлем АСөйлем мүшелеріАмүшелеріААААААолықАолық мағыналыАмағыналыН

ле

Н

лері

Н

рі
мү

Н

мүше

Н

шелер

Н

лер
лем Нлем қНқұНұраНрауНуғаНғаННННдепНдеп
ен Нен ойНойдыНдымыз.Нмыз. -

қа -қара-ратын-тынлер -лер бо-боП

ті?),

П

ті?),
түс

П

түспей,

П

пей,

тұр Птұрса Пса да,Пда, сөйПсөйода Подағай,Пғай, қаПқатынПтын В
ар:

В
ар:

гі сі

В
гі сі ке

В
кел ді

В
л дікел діке

В
кел діке

л Вл біл Вбіл гі сіВгі сі кеВкел ді.Вл ді.кел ді.кеВкел ді.ке
ек Векін Вінші Вші сөйВсөйлемВлеммы Вмы наВна (қай?).В(қай?).оқ ВоқшаВшауВу

б
лық

б
лық ма

б
ма

сып бсып тұ бтұрбруыбуыуі буі к бке берекбрек.б. МыбМысабсаша бшал блшалша бшалша жең бжең діау,бдіау,
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пТұзды шаң қоршаған ортаға қалай әсер етеді? пТұзды шаң қоршаған ортаға қалай әсер етеді? ппа

Арал теңізіне құйылатын судың екі есе азаюының басты аАрал теңізіне құйылатын судың екі есе азаюының басты сАрал теңізінің апатқа ұшырағанға дейінгі көлемі қанша сАрал теңізінің апатқа ұшырағанға дейінгі көлемі қанша 

Арал теңізіне құйылатын судың екі есе азаюының басты сАрал теңізіне құйылатын судың екі есе азаюының басты 

ыми ыми 
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3. Оқылым және тыңдалым мә тін дерін ен 5–6 сөйлем жа зып, сөйлем 
мүшелерін қызме  тіне, құра  мы  на қарай талдаңдар.

1992 жылы 22 мамырда Найробиде өткен БҰҰ-ның Қор  -
ша  ған орта жөніндегі конференциясында био ал уан түр лі -
лік  ті сақ  тау жө нін  дегі халықаралық келісім қабыл дан  ды. 
1993 жы    лы Кон  венцияға 168 мемлекет (оның ішінде Қазақ -
стан Респуб ликасы) қол қойды. Конвенцияға қол қою  шы 
мем  ле  кеттер мынадай баптарды орындауға міндет алды:
• әрбір мемлекет өзге мемлекеттер мен өңірлердің таби -

ғатына зиян келтірмеуді қамтамасыз етуге жауапты; 
• биоалуантүрлілікті сақтау және тұрақты әрі тиімді пайда-

лану мақсатында бірігіп іс-әрекет жасайды;
• биоалуантүрлілікті анықтау, сақтау және тұрақты, тиімді 

пайдалану шараларын іске асыру мақсатында ғылы  ми-
зерттеу жұмыстарына қолдау көрсетеді. 

4. Оқылым мәтіні мен «Артық болмас білгенің» айдарында берілген 
мәтінді салыстырып, талдау жасаңдар.

Екі мә тін нің ұқ сас ты ғы 
Екі мә тін нің айыр ма шы лы ғы 

Оқылым мәтіні «Артық болмас білгенің» айдары 
мәтіні

 Мақ са ты 
 Маз мұ ны 

Сти лі 
Ті лі 

5. «Артық болмас білгенің» айдарында берілген мәтіннің тезисін жа -
зың дар.

6. Арал қасіретін «Фишбоун» әдісімен жазыңдар. Бес сөйлемнің 
тұрлау  лы, тұрлаусыз мүшелерін табыңдар.

Балықтың басына Арал теңізінің қандай тақсірет тар  тып 
жатқанын жазыңдар. Үстіңгі қабырғаларына оның себеп  те-
 рін, астыңғы қабырғаларына салдарларын жазыңдар. Арал  -
 дың тартқан тақсіреті адам үшін қасірет екен  дігін қоры   тын -
дылап, балықтың құйрығына жазыңдар.АА122А122

Ржатқанын жазыңдар. ҮРжатқанын жазыңдар. Ү
рін, астыңғы қабырғаларына Ррін, астыңғы қабырғаларына 
дың тартқан тақсіреті адам үшін қасірет екенРдың тартқан тақсіреті адам үшін қасірет екен

М

Арал қасіретін «Фишбоун» әдісімен жазыңдар. Бес сөйлемнің 

М

Арал қасіретін «Фишбоун» әдісімен жазыңдар. Бес сөйлемнің 
тұрлауМтұрлаулы, тұрлаусыз мүшелерін табыңдар.Млы, тұрлаусыз мүшелерін табыңдар.

Балықтың басына Арал теңізінің қандай тақсірет тарМБалықтың басына Арал теңізінің қандай тақсірет тар
жатқанын жазыңдар. ҮМжатқанын жазыңдар. Ү

А«Артық болмас білгенің» айдарында берілген мәтіннің тезисін жаА«Артық болмас білгенің» айдарында берілген мәтіннің тезисін жа
зың Азың Адар. Адар.

Арал қасіретін «Фишбоун» әдісімен жазыңдар. Бес сөйлемнің ААрал қасіретін «Фишбоун» әдісімен жазыңдар. Бес сөйлемнің 

НННН«Артық болмас білгенің» айдарында берілген мәтіннің тезисін жаН«Артық болмас білгенің» айдарында берілген мәтіннің тезисін жа

---ПППППП

Екі 

П

Екі мә

П

мә
Оқылым мәтініПОқылым мәтіні В

Оқылым мәтіні мен «Артық болмас білгенің» айдарында берілген 

В
Оқылым мәтіні мен «Артық болмас білгенің» айдарында берілген 
мәтінді салыстырып, талдау жасаңдар.Вмәтінді салыстырып, талдау жасаңдар.ВВВВВВЕкі мә ВЕкі мәтінВтіннің ұқВнің ұқ

тін Втіннің айырВнің айыр

б
биоалуантүрлілікті анықтау, сақтау және тұрақты, тиімді 

б
биоалуантүрлілікті анықтау, сақтау және тұрақты, тиімді 
пайдалану шараларын іске асыру мақсатында ғылыбпайдалану шараларын іске асыру мақсатында ғылы
зерттеу жұмыстарына қолдау көрсетеді. бзерттеу жұмыстарына қолдау көрсетеді. 

Оқылым мәтіні мен «Артық болмас білгенің» айдарында берілген бОқылым мәтіні мен «Артық болмас білгенің» айдарында берілген 
а

биоалуантүрлілікті сақтау және тұрақты әрі тиімді пайда

а
биоалуантүрлілікті сақтау және тұрақты әрі тиімді пайда
лану мақсатында бірігіп іс-әрекет жасайды;алану мақсатында бірігіп іс-әрекет жасайды;
биоалуантүрлілікті анықтау, сақтау және тұрақты, тиімді абиоалуантүрлілікті анықтау, сақтау және тұрақты, тиімді 
пайдалану шараларын іске асыру мақсатында ғылыапайдалану шараларын іске асыру мақсатында ғылы
зерттеу жұмыстарына қолдау көрсетеді. азерттеу жұмыстарына қолдау көрсетеді. 

сөзге мемлекеттер мен өңірлердің табисөзге мемлекеттер мен өңірлердің таби
ғатына зиян келтірмеуді қамтамасыз етуге жауапты; сғатына зиян келтірмеуді қамтамасыз етуге жауапты; 
биоалуантүрлілікті сақтау және тұрақты әрі тиімді пайдасбиоалуантүрлілікті сақтау және тұрақты әрі тиімді пайда
лану мақсатында бірігіп іс-әрекет жасайды;слану мақсатында бірігіп іс-әрекет жасайды;

пликасы) қол қойды. Конвенцияға қол қоюпликасы) қол қойды. Конвенцияға қол қою
кеттер мынадай баптарды орындауға міндет алды:пкеттер мынадай баптарды орындауға міндет алды:

өзге мемлекеттер мен өңірлердің табипөзге мемлекеттер мен өңірлердің таби
ғатына зиян келтірмеуді қамтамасыз етуге жауапты; пғатына зиян келтірмеуді қамтамасыз етуге жауапты; 

аалаалуанауан
дегі халықаралық келісім қабыладегі халықаралық келісім қабылданадан

венцияға 168 мемлекет (оның ішінде Қазақавенцияға 168 мемлекет (оның ішінде Қазақ
ликасы) қол қойды. Конвенцияға қол қоюаликасы) қол қойды. Конвенцияға қол қою

с1992 жылы 22 мамырда Найробиде өткен БҰҰ-ның Қорс1992 жылы 22 мамырда Найробиде өткен БҰҰ-ның Қор
уансуантүрстүрліслі

дансдан

ызып, сөйлем ызып, сөйлем 
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М А АН ЫЗЫ А А Н Н АН А А  

М Н М Н А

§2. Биоалуантүрлілікті сақтауға  
 байланысты құрылған ұйымдар

1. Мә тін ді оқып, тақырыбы мен стилін, түрін (әңгімелеу, сипаттау, 
талқы  лау) анық таң дар.

Дүниежүзінде қоршаған ортаны сақтаумен айналысатын   
200-ден астам халықаралық үкіметтік емес ұйымдар бар. Олар: 
Табиғат және табиғат ресурстарын қорғаудың ха лықаралық 
одағы, Құстарды қорғау жөніндегі халықара  лық кеңес, 
Хайуанаттарды қорғау жөніндегі дүниежүзілік федера  ция, 
Альпі аудандарын қорғау жөніндегі халықаралық федерация.

Тәуелсіз мемлекеттер достастығы шеңберінде 1992 жылғы 
ақпанда «Экология және қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
өзара әрекеттестік туралы» келісімге қол қойылды. Бұл келі-
сім   ге Қазақстан, Әзірбайжан, Армения, Беларусь, Қырғыз -
стан, Молдова, Ресей Федерациясы, Тәжікстан, Түрікменстан, 
Өзбек  стан, Украина қол қойды. Келісімді іске асыру үшін 
Мемлекетаралық экологиялық кеңес, Мемлекетаралық эко -
логиялық қор құрылды. ТМД шеңберінде табиғат қорғау 
ынтымақтастығын дамытуда Парламентаралық ассамблея 
маңызды рөл атқарады. Оның құрамында Қоршаған ортаны 
қорғау жөніндегі бөлім құрылған.

Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау жөніндегі әртүрлі 
мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар, сондай-ақ ха лық ара-
 лық үкіметтік емес экологиялық «Гринпис» ұйымы жұ  мыс 
істейді. Басты мемлекеттік орган Табиғат ресурстары мен 
қоршаған ортаны қорғау министрлігі болып табылады. 
Аралды құтқару жөніндегі комитет, «Табиғат» экологиялық 
одағы, «Невада-Семей», «Каспий табиғаты», «Көкті сақтау», 
Ауқымды экологиялық қор, «Жастар экология мен мәдениет 
үшін» азаматтық қозғалыстары, «Тау» орталығы (Алматы) 
және басқа да қоғамдық экологиялық ұйымдардың белсенді 
қызметтерін атап өтуге болады.

(old.el.kz)

1. Мә тін де аты атал ған ұй ым дар қан дай қыз мет ат қа ра ды?
2. Бас әріп пен жа зыл ған сөз дер – қан дай сөз дер?А2.А2.ААААР

қызметтерін атап өтуге боладыРқызметтерін атап өтуге болады

1.Р1.

М

одағы, «Невада-Семей», «Каспий табиғаты», «Көкті сақтау», 

М

одағы, «Невада-Семей», «Каспий табиғаты», «Көкті сақтау», 
Ауқымды экологиялық қор, «Жастар экология мен мәдениет 

М

Ауқымды экологиялық қор, «Жастар экология мен мәдениет 
үшін» азаматтық қозғалыстары, «Тау» орталығы (Алматы) Мүшін» азаматтық қозғалыстары, «Тау» орталығы (Алматы) Мжәне басқа да қоғамдық экологиялық ұйымдардың белсенді Мжәне басқа да қоғамдық экологиялық ұйымдардың белсенді 
қызметтерін атап өтуге боладыМқызметтерін атап өтуге болады

А

лық үкіметтік емес экологиялық «Гринпис» ұйымы жұ

А

лық үкіметтік емес экологиялық «Гринпис» ұйымы жұ
істейді. Басты мемлекеттік орган Табиғат ресурстары 

А

істейді. Басты мемлекеттік орган Табиғат ресурстары 
қоршаған ортаны қорғау министрлігі болып табылады. Ақоршаған ортаны қорғау министрлігі болып табылады. 
Аралды құтқару жөніндегі комитет, «Табиғат» экологиялық ААралды құтқару жөніндегі комитет, «Табиғат» экологиялық 
одағы, «Невада-Семей», «Каспий табиғаты», «Көкті сақтау», Аодағы, «Невада-Семей», «Каспий табиғаты», «Көкті сақтау», 
Ауқымды экологиялық қор, «Жастар экология мен мәдениет ААуқымды экологиялық қор, «Жастар экология мен мәдениет 

Н

Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау жөніндегі әртүрлі 

Н

Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау жөніндегі әртүрлі 
мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар, сондай-ақ Нмемлекеттік және қоғамдық ұйымдар, сондай-ақ 
лық үкіметтік емес экологиялық «Гринпис» ұйымы жұНлық үкіметтік емес экологиялық «Гринпис» ұйымы жұ
істейді. Басты мемлекеттік орган Табиғат ресурстары Ністейді. Басты мемлекеттік орган Табиғат ресурстары 
қоршаған ортаны қорғау министрлігі болып табылады. Нқоршаған ортаны қорғау министрлігі болып табылады. 

-қорғау жөніндегі бөлім құрылған.-қорғау жөніндегі бөлім құрылған.
Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау жөніндегі әртүрлі -Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау жөніндегі әртүрлі П

Мемлекетаралық экологиялық кеңес, Мемлекетаралық эко

П

Мемлекетаралық экологиялық кеңес, Мемлекетаралық эко
логиялық қор құрылды. ТМД шеңберінде табиғат қорғау Плогиялық қор құрылды. ТМД шеңберінде табиғат қорғау 
ынтымақтастығын дамытуда Парламентаралық ассамблея Пынтымақтастығын дамытуда Парламентаралық ассамблея 
маңызды рөл атқарады. Оның құрамында Қоршаған ортаны Пмаңызды рөл атқарады. Оның құрамында Қоршаған ортаны 
қорғау жөніндегі бөлім құрылған.Пқорғау жөніндегі бөлім құрылған.

В
Қазақстан, Әзірбайжан, Армения, Беларусь, Қырғыз

В
Қазақстан, Әзірбайжан, Армения, Беларусь, Қырғыз

Молдова, Ресей Федерациясы, Тәжікстан, Түрікменстан, ВМолдова, Ресей Федерациясы, Тәжікстан, Түрікменстан, 
Украина қол қойды. Келісімді іске асыру үшін ВУкраина қол қойды. Келісімді іске асыру үшін 

Мемлекетаралық экологиялық кеңес, Мемлекетаралық экоВМемлекетаралық экологиялық кеңес, Мемлекетаралық эко
логиялық қор құрылды. ТМД шеңберінде табиғат қорғау Влогиялық қор құрылды. ТМД шеңберінде табиғат қорғау 

б
Альпі аудандарын қорғау жөніндегі халықаралық федерация.

б
Альпі аудандарын қорғау жөніндегі халықаралық федерация.

Тәуелсіз мемлекеттер достастығы шеңберінде 1992бТәуелсіз мемлекеттер достастығы шеңберінде 1992
«Экология және қоршаған ортаны қорғау саласындағы б«Экология және қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

өзара әрекеттестік туралы» келісімге қол қойылды. Бұл келібөзара әрекеттестік туралы» келісімге қол қойылды. Бұл келі
Қазақстан, Әзірбайжан, Армения, Беларусь, ҚырғызбҚазақстан, Әзірбайжан, Армения, Беларусь, Қырғыз

а
ұстарды қорғау жөніндегі халықара

а
ұстарды қорғау жөніндегі халықара

Хайуанаттарды қорғау жөніндегі дүниежүзілік федерааХайуанаттарды қорғау жөніндегі дүниежүзілік федера
Альпі аудандарын қорғау жөніндегі халықаралық федерация.аАльпі аудандарын қорғау жөніндегі халықаралық федерация.

Тәуелсіз мемлекеттер достастығы шеңберінде 1992аТәуелсіз мемлекеттер достастығы шеңберінде 1992
«Экология және қоршаған ортаны қорғау саласындағы а«Экология және қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

с200-ден астам халықаралық үкіметтік емес ұйымдар бар. Олар: с200-ден астам халықаралық үкіметтік емес ұйымдар бар. Олар: 
Табиғат және табиғат ресурстарын қорғаудың хасТабиғат және табиғат ресурстарын қорғаудың халықаралық слықаралық 

ұстарды қорғау жөніндегі халықарасұстарды қорғау жөніндегі халықаралық кеңес, слық кеңес, 
Хайуанаттарды қорғау жөніндегі дүниежүзілік федерасХайуанаттарды қорғау жөніндегі дүниежүзілік федера

пппДүниежүзінде қоршаған ортаны сақтаумен айналысатын  пДүниежүзінде қоршаған ортаны сақтаумен айналысатын  
200-ден астам халықаралық үкіметтік емес ұйымдар бар. Олар: п200-ден астам халықаралық үкіметтік емес ұйымдар бар. Олар: 
Табиғат және табиғат ресурстарын қорғаудың хапТабиғат және табиғат ресурстарын қорғаудың халықаралық плықаралық 

аді оқып, тақырыбы мен стилін, түрін (әңгімелеу, сипаттау, аді оқып, тақырыбы мен стилін, түрін (әңгімелеу, сипаттау, ассді оқып, тақырыбы мен стилін, түрін (әңгімелеу, сипаттау, сді оқып, тақырыбы мен стилін, түрін (әңгімелеу, сипаттау, 

ыы
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сөй	лем	де	атау	сеп	ті	гін	де	тұ	рып,	іс-оқи	ға	ның	ие	сін	біл-

ді	ре	ді. Кім? не? кім дер? не лер? кі мім? нем? кі мің? нең? кі мі? не сі? 
де	ген	сұ	рақ	тар	ға	жау	ап	бе	ре	ді.	Мы	са	лы:	Оны сен дер қай дан көр
дің дер, қай дан ал дың дар? Мен ай та рым ды айт тым. Сол жа  уап 
өз гер   мей   ді. ( .Мү сі ре пов) Бі	рін	ші	сөй	лем	де	гі	бас	тау	ыш	(сен дер)	ба-
ян	дау	ыш	тар	мен	(көр дің дер, ал дың дар) 2-жақ	та көп	ше	түр	де қиыса	
бай	ла	ныс	қан.	Бұ	дан	кей	ін	гі	сөй	лем	де	бас	тау	ыш	(мен)	пен		ба	ян	дау	ыш	
(айт тым) 1-жақ	та	же	ке	ше	қиыса	бай	ла	ныс	қан	бол	са,	соң	ғы	сөй	лем-
де бас	тау	ыш	( жау ап)	ба	ян	дау	ыш	пен	 (өз гер мей ді)	3-жақ	та	же	ке	ше	
қиыса	бай	ла	ныс	қан.

М

Да	ра	 Ер лік – ел дің қа сие ті, жү рек ті лік – жі гіт тің қа сие
ті. (Б. Мо мы шұлы)

	 үр	де	лі	 Үй іші енді тыптыныш. ( .Мұста ин)
й	ір	лі	 Ата-ана қа ді рін біл ме ген ел қа ді рін біл мес. (Б.Мо

мы шұлы)

 М

	Зат	есім	 Мә кен ді күн діз Әйге рім өз қа сы на ала ды. (М.Әуе зов)
Есім	дік Осы дан ар ғы сөз ді өзі де сөй ле ген жоқ. (М.Әуе зов)
	Сын	есім	 Тү зу – қи сық пен жа рас пас, 

Ез – игі ге қа рас пас. (Ж.Ба ла са ғұн)
Есім	ше Бер ген – мыр за емес, ал ған – мыр за. (Ма қал)
	Сан	есім	 Жи ыр ма – бес ке бө лі не ді.
	Тұй	ық	етіс	тік Үміт үзу	–	қай рат сыз дық. (А.Құ нан ба йұлы)
Ода	ғай	 Ой хой дү ние – се ру ен, 

Адам – бір көш кен ке ру ен. (Ж.Жа ба ев)
с	теу Өмір дің ал ды – үміт, ар ты – өкі ніш. (А.Құ нан  ба й

ұлы)

2. Тақырыпты негізге алып, бастауыш болатын әр сөз табына мысал 
келтіріңдер.

Үл гі: 
Бұл ұйымдар (зат есім) қоршаған ортаны қорғаумен айна -

лысады. АА124А124

Ркелтіріңдер.Ркелтіріңдер.

ҮлРҮлРММММ

2. М2. Тақырыпты МТақырыпты 
келтіріңдер.Мкелтіріңдер.

АААААААААААААААӨмір АӨмір 
ұлы)Аұлы)

ННННННННННННННННННННННН

Бер

Н

Бер
Жи

Н

Жиыр

Н

ыр
тік Нтік Үміт үзНҮміт үзуНуҮміт үзуҮміт үзНҮміт үзуҮміт үз

ОйНОйхНхОйхОйНОйхОй ой дүНой дүхой дүхНхой дүх
АдамНАдам
Өмір НӨмір 

--ен -ен –-–ыр -ырма-ма

ПППП

кен ді

П

кен ді күн діз

П

күн діз
дан Пдан ар ғыПар ғы сөз діПсөз ді

у Пу – П– қи сық пенПқи сық пен жа рас пас,Пжа рас пас,
игі ге Пигі ге қа рас пас.Пқа рас пас.

мыр заПмыр за

ВВВВМВМкүн діз Вкүн діз ӘйгеВӘйгерімВрімӘйгерімӘйгеВӘйгерімӘйге
сөз діВсөз ді өзі Вөзі 

бббб
сие ті,

б
сие ті, жү

б
жү

тыптыныш. бтыптыныш. ( .Мұста ин)б( .Мұста ин)
рін біл брін білме бмег бгенбен елбел қа ді рінбқа ді рін

аааарек арекжүрекжү ажүрекжү тіатіректірек аректірек лікаліктіліктіатілікті –а–

( .Мұста ин)а( .Мұста ин)

сөз гер мей ді сөз гер мей ді)с)ссп

п ппенпен		п		бпбс пса, па, спсоңпоңғпғыпы спс
) п) 3 п3- п-жақпжақтптапа а

Со аСолалСолСо аСолСо
( а(сен дерасен дер)а)түр атүрдеаде қиысаақиысаб аба ааяаянандаадаөйаөй с

мі? смі? несне сі?с сі?
дан сдан көрскөрсж сжа  уапса  уапжа  уапж сжа  уапж

бсба-са- ыыыы

біл- ыбіл- ыыыы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



125
М А АН ЫЗЫ А А Н Н АН А А  

М Н М Н А

3. Су рет терде бейнеленген деректердің маңызды тұстарын анықтап, 
жинақы мәтін жазың дар.

• 16 қыр күй ек – Ха лық  ара-
 лық жер дің озон қа ба тын 
қор ғау кү ні.

• 20 қыр күй ек – Ор ман кү ні.
• 27 қыр күй ек – Те ңіз кү ні.
• 4 қа зан – Жа ну ар лар ды 

қор   ғау кү ні.
• 29 жел тоқ сан – Био ло гия-

 лық көп түр лі лік кү ні.
• 22 нау рыз – Дү ниежү зі лік 

су кү ні.
• 18–22 сәу ір – Қо рық тар мен 

ұлт тық сая бақ тар кү ні.
• 5 мау сым – Қор ша ған ор та-

 ны қор ғау кү ні.
• 17 мау сым – Шөл де ну мен 

құр ғақ шы лық қа қар сы 
кү ре су кү ні.

Н 	(ағыл.	 , яғни 
i  i  i  

)	–	қоршаған	ор-
таны	қорғау	мен	жақсартуға	
бағытталған	шараларды	
жүзеге	асыруды	қамтамасыз	
ететін	халықаралық	ұйымның	
бағдарламасы.

	(ағыл.	 	–	
жасыл	әлем )	–	1 1	жылы	 
анадада	негізі	қаланған	

табиғатты	қорғайтын	ха	лық	-
аралық	қоғам	дық	ұйым.

АР

•Р• ны қорРны қор
•Р• 17 мауР17 мау

М

22 

М

22 нау

М

нау
су кү

М

су күні.

М

ні.
• М• 18–22 сәуМ18–22 сәу

ұлтМұлтМтық саяМтық сая
5 М5 мауМмау

А

ғау кү

А

ғау күні.

А

ні.
желАжелтоқАтоқсанАсан

лық көпАлық көптүрАтүрліАлілік күАлік кү
нау АнаурызАрыз

ні.Ані.

Н

күй

Н

күйек

Н

ек – 

Н

– 
күй НкүйекНек – Н– ТеНТеңіз күНңіз кү

зан Нзан – Н– ЖаНЖануНну
ні. Нні.

санНсан

-Ор -Орман кү-ман күПП– П– Ха ПХалықПлықараПара
дің озон қаПдің озон қабаПбатын Птын 

ВВВВВВВ
бббааааа
сссссссспппп
аааас
ытерде бейнеленген деректердің маңызды тұстарын анықтап, ытерде бейнеленген деректердің маңызды тұстарын анықтап, 

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



126

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

Өзің ді қор ша ған ор та ны қор ғау ға бай ла ныс ты бір ұйым -
 ның бас шы сы ре тін де есім хат дай ын да. Аты-жөніңді жаз бай, 
тек ұй ым ның атау ын, ла уа зы мың   ды т.б. көр се тіп, есімхатты 
қа ла уың ша бе зен дір. Жүр гі зу ші бар лық есім хат ты жи нап 
алып, топ қа көр се те ді, ал топ та ғы лар есім хат тың кім ді кі еке-
нін анық тауы ке рек.

5. Ғиб рат ты сөз ді оқып, ой тұ жы рым даң дар.

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

(Ыбы рай Жа қаев)

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Көркем әдебиеттен бастауышқа мысалдар тауып, жазыңдар. 

Ережеде көрсетілген барлық сөз таптарын қамтуға тырысың -
дар. Үйірлі бастауышқа өздерің мысал келтіріп көріңдер.

2. «Ғиб рат ты сөз де» бе ріл ген дәй ек сөз ді не гіз ге алып, тө мен гі сы-
нып оқу шы ла ры на та би ғат ты ая лау ту ра лы үн деу хат жа зың-
дар. Баста уыш тарды тауып, құрамына қарай талдаңдар. Қай 
сөз таптарынан жасалғанын анықтаңдар.

I. Кі ріс пе. Үн деу ді жа зу да ғы мақ сат (2–3 сөй лем).
II. Не гіз гі бө лім

а) қол дау шы сөй лем дер (3–4 сөй лем);
ә) ал ға қой ыл ған мақ сат тар мен мін дет тер (3–4 сөй лем);
б) бо ла шақ тан кү ті ле тін іс тер мен нә ти же лер (2 сөй лем).

III. Қо ры тын ды бө лім
а) ша қы ру, үн деу ба ғы тын да ғы сөй лем дер (3–4 сөй лем);
ә) нақ ты қо ры тын ды ше шім, тоқ етер түй ін (1 сөй лем).

АА126А126

РМ

ә)

М

ә)
б)

М

б) бо

М

бо
III.МIII.ҚоМҚорыМрытынМтын

а)Ма) шаМша
ә)Мә)

А

ріс

А

ріспе. Үн

А

пе. Үн
Не АНегізАгізгі бөАгі бөлімАлім
а) Аа) қолАқолдауАдаушы сөйАшы сөй
ә) Аә) алАалға қойАға қой

боАболаАла

Н

Баста

Н

Бастауыш

Н

уыш
сөз таптарынан жасалғанын анықтаңдар.Нсөз таптарынан жасалғанын анықтаңдар.

пе. ҮнНпе. ҮндеуНдеу
лімНлім

-ры -рына та-на та
тарды -тарды П

Көркем әдебиеттен бастауышқа мысалдар тауып, жазыңдар. 

П

Көркем әдебиеттен бастауышқа мысалдар тауып, жазыңдар. 
Ережеде көрсетілген барлық сөз таптарын қамтуға тырысыңПЕрежеде көрсетілген барлық сөз таптарын қамтуға тырысың
дар. Үйірлі бастауышқа өздерің мысал келтіріп көріңдер.Пдар. Үйірлі бастауышқа өздерің мысал келтіріп көріңдер.

де» беПде» берілПрілген дәйПген дәй
на таПна табиПби

Врін орын Врін орындаңВдаңдар.Вдар.
Көркем әдебиеттен бастауышқа мысалдар тауып, жазыңдар. ВКөркем әдебиеттен бастауышқа мысалдар тауып, жазыңдар. 
Ережеде көрсетілген барлық сөз таптарын қамтуға тырысыңВЕрежеде көрсетілген барлық сөз таптарын қамтуға тырысың

б
нан ұр

б
нан ұр

бір ағашббір ағашты, әрбты, әр
пен сақ бпен сақтау, қамбтау, қамате атетін ұратін ұр

нан ұр анан ұрпаапағыағына мұана мұ
ты, әраты, әрбір бұабір бұ

қор боақор бо

стін ұрстін ұрпақспақ

па

тіп, есімхатты атіп, есімхатты 
хат ахатты жиаты жи

тың кіматың кімдіадікі екеакі еке

сты бір ұйымсты бір ұйым
да. Аты-жөніңді жазсда. Аты-жөніңді жазбай, сбай, 

тіп, есімхатты стіп, есімхатты 
ты жисты жи

ыты бір ұйымыты бір ұйым -ы -
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§3. Қазақстанда жойылып бара жатқан  
 жануарлар  мен өсімдіктер

1. Мә тін дер ді суреттермен байланыстырып оқыңдар, сти лін анық-
таң дар.

Ақ бө кен – ба ба ла ры мыз дың 
ақ най за ның ұшы мен, ақ бі  лек -
 тің кү ші мен сақ тап, ұр па ғы на 
ама нат етіп қал дыр ған дар қан 
да ла сы ның кие сі ға на емес, сақ-
тау шы сы әрі тү ле ту ші сі.

Ха лы қа ра лық та би ғат қор ғау 
ұй ым да ры киік тің жо ға лып ке ту 
қаупі жө нін де бі рін ші бо лып 
да был қа ға бас та ды. Ха лы қа ра -
 лық Та би ғат қор ғау ода ғы 1996 жы лы бұл түр ді «си рек кез-
де   се тін жә не құ рып ба ра жат қан жа ну ар лар мен өсім дік тер 
ті зі мі не» ен гіз се, 2001 жы лы Ре сей мен Қа зақ стан киік тер дің 
мүй ізін им порт тау ға тый ым са лу ды ұсын ды. 2004 жы лы жер-
де гі биоалу ан түр лі лік ті сақ тап қа лу мә се ле ле рі нің ішін де гі 
ең ма ңыз ды сы осы «киік мә се ле сі» деп жа рия лан ды.

(«Егемен Қазақстан» газетінен)

А
Ал тай дың фло ра сы өте бай. 

Тау жар тас та ры мен ну ор ман да 
мүк, қы на, са ңы рауқұ лақ си яқ ты 
өсім дік тер дің екі мың нан ас там 
тү рі өсе ді. Шөп те сін өсім дік-
тер ден Ал тай же лай да ры, Сі бір 
ушыр мауы ғы, тәт ті жа пы рақ ты 
тас па, Ал тай қо ңы ра ты жиі кез-
де се ді. Қа зақ стан ның Қы зыл кі  -
та бы на ен ген қар дәуая ғы, Ал тай 
рау ға шы, Ал тай жә не Сі бір қан ды ғы, ала күл те лі қыз ғал  дақ, 
ірі гүл ді шол пан ке біс тер, Ал тай су ық шө бі, таң да ма лы плаун, 
Ал тай тор сыл да ғы, да ла шұ ғы лы ғы, қыз ғылт се мі зот, ма рал ААлААлР

деРдесеРсе
таРтабыРбыРна енРна ен
рауРрауғаРға
ірі гүлРірі гүл

М

рі өсе

М

рі өсе
тер

М

терден Ал

М

ден Ал
ушырМушырмауыМмауығы, тәтМғы, тәт
тас Мтаспа, АлМпа, Алтай қоМтай қо

се Мседі. ҚаМді. Қа

А

дың фло

А

дың фло
жар

А

жартас

А

таста

А

тары мен ну ор

А

ры мен ну ор
мүк, қы Амүк, қына, саАна, саңыАңырауқұАрауқұ

дік Адіктер Атердің екі мыңАдің екі мың
рі өсе Арі өседі. ШөпАді. Шөп

ден Ал Аден Алтай жеАтай же

ННННдың флоНдың флораНрасы өте бай. Нсы өте бай. 
ры мен ну орНры мен ну ор

рауқұНрауқұ

-П

се, 2001

П

се, 2001 жы

П

жы
ға тыйПға тыйым саПым са

лі Плілік Плікті сақПті сақтап қаПтап қа
сы осы «киік мәПсы осы «киік мәсеПсе

(«Егемен Қазақстан» газетінен)П(«Егемен Қазақстан» газетінен)

В
лы

В
лықа

В
қа

ғы Вғы 1996В1996
ра жатВра жатқан жаВқан жа
жы Вжылы РеВлы Ресей мен ҚаВсей мен Қа

ым саВым салуВлу

бғау бғау 
лып ке блып кету бту 

лып блып ббббааа
сппппп
алін анықалін анықааасслін анықслін анық-с-ыы

азақстанда жойылып бара жатқан  ыазақстанда жойылып бара жатқан  
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тү бі рі, Ал тай қас қыр жи де гі – осы лар дың бә рі тек Ка тон қа-
ра ғай өңі рін де өсе тін ен бай лық. Бұ талар дың 50-ден ас там 
тү рі, оның ішін де таң қу рай, қа ра қат, ит мұ рын, то был ғы, тал, 
бұ та т.б. кездеседі.

Ұлт тық сая бақ ма ма ны Рау шан Қы рық ба ева ның ай ту-
ын ша, «Ерек ше қор ға ла тын та би ғи ау мақ тар ту ра лы» Заң ға 
сәй кес, Ка тон қа ра ғай ұлт тық та би ғи саяба ғы ау ма ғын да 
дә рі лік шөп тер ді өн ді ріс тік мақ сат та да яр лау ға рұқ сат жоқ. 
Атал ған заң на ма ар қы лы та би ғи сая бақ ау ма ғын да ғы Қы зыл 
кі тап қа ен ген 35-тен ас там дә рі лік шөп ті сақ тау ға жағ дай 
жа са лып отыр ға нын да ұмыт па ған жөн.

(Ду ман Анаш)

1. Не ге ақ бө кен ді кең да ла ның кие сі дей міз?
2. Қан дай сөз дер мә тін дердің көр кем дік мәнін арттырып тұр ?

  
сөй	лем	де	гі	бас	тау	ыш	тың	іс-әре	ке	тін,	қи	мы	лын,	жай-

күй	ін,	оқи	ға	ның	қай	шақ	та	бол	ға	нын	біл	ді	ре	ді.	Ба	ян	дау	ыш	сөй	лем	ді	
аяқ	тап,	ой	ды	тия	нақ	тап	тұ	ра	ды.	 ейде	баяндауыштың	орны	өзгеріп	
қолданылуы	мүмкін.	Мысалы:	Тыңда, дала, Жамбылды. 

М
Да	ра	 Ауыл ос кө лі нің дө ңін де гі кө го рай шал ғын 

бәй ше шек ке қо нды. (С.Мұ қа нов)
	 үр	де	лі	  Көк бай ерік сіз тыйы лып қал ды. Ен ді Ба за

ра лы сөй лей жө нел ді. (М.Әуе зов)
Бі	рың	ғай Ауа тұп-тұнық, тап-таза, жібектей

жұмсақ. ( .Мүсірепов)
й	ір	лі	 сақ үшін қыр қы сып, сі ре сіп қа лу – түк ке 

тұр майт ын дық. ( .Мү сі ре пов)

 М

Етіс	тік	тер	  Бұл үй қо ражай ды қа ла ша сал ма-
ған. (М. Әуе зов)

	Сын	есім	дер Ма ғыш тың бой сым ба ты би ік, сұң-
ғақ. (М. Әуе   зов)

	Зат	есім	дер Жа қып бай – осы  қа ла да ғы ай ла лы сау да-
гер. (М.Әуе зов)АА128А128ААААААРРРРРРРРРРРР

СынРСынЗаРЗатРт МММММММММММММ

ЕтісМЕтістікМтіктМтерМерСынМСын есімМесім АААААААА
НННННННННраНра-------б-б П

тұ

П

тұра

П

ра
Мысалы:ПМысалы:ПППППППППППА ПАуылПуыл осПос

әй ше шек кеПәй ше шек ке

ВВВВб Вбас ВастВтауВауышВыштыңВтың
бо Вбол ВлғаВғанынВнын білВбілра Врады.Вды. ейдеВейдеТыңдаВТыңда

б
ның кие

б
ның киесі дей

б
сі дей

дердің көр бдердің көркембкемдік мәнін арттырып тұрбдік мәнін арттырып тұрбба
сі дей асі дейміз?аміз?

дік мәнін арттырып тұрадік мәнін арттырып тұр

слік шөп слік шөпті сақсті сақ
ған жөн. сған жөн.

(Дус(Ду

плау плауға рұқпға рұқ
ма пмағынпғындапдағы Қыпғы Қы

ті сақпті сақтауптау

аева аеваның айаның ай
тар ту атар турааралы» Заңалы» Заң

ғы ауағы аумаамағынағын
ға рұқаға рұқсат жоқ. асат жоқ. 

сбыл сбылғы, тал, сғы, тал, 

ның айсның айтусту
лы» Заңслы» Заң

ытон ытонқаықа-ы-дың 50-ден ас ыдың 50-ден астам ытам 
ғы, тал, ығы, тал, 

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



129
М А АН ЫЗЫ А А Н Н АН А А  

М Н М Н А

 М

	Сан	есім	дер Күн діз – екеу, түн де – төр теу. (Жи рен ше 
ше шен)

Есім	дік	тер	  Мен ағай ын ды екеу мін  бі реуі – өзім, екін ші
сі – хал қым. (Сы рым а тұлы)

Елік	теу	сөз	бен	кө	мек	ші	
етіс	тік

Қо рық қан ит қаңқ ете қал ды.

2. Оқылым мәтінінен баяндауыштарды анықтап, жасалу жолы мен 
құрылысына қарай талдаңдар.

Ерек ше қа си ет те рі үшін қа зақ киік ті дә ріп теп, «кие лі 
жа ну ар», «қа си ет ті аң» деп ба ға лай ды. Ың ғай лы, әде мі зат-
тар ды «киік тің асы ғын дай екен» деп, сұ лу жан ды «киік тің 
құ ра лай ын дай әсем екен» деп су рет тей ді. «Құ ра лай дың сал-
қы ны» – та би ғат тың киік ла ғын ши ра тып, тір ші лік ету ге 
қа дам бас ты рып, тәр бие лей тін қа тал да із гі мі не зі. Көп ке 
ара лас пай, же ке жү ре тін, са яқ өмір сү ре тін жан дар ды «кі сі-
киік» деп атай ды.

3. Баяндауыш болатын сөз таптарының барлығына Қазақстанда жо -
йы  лып бара жатқан аң-құстар туралы мысалдар жазыңдар. 

4. Жұп та сып, тап сыр ма ны орын даң дар.

«Мен адам зат қа сый лық пын» та қы ры бын да жа ну ар лар 
мен өсім дік тер дің бі рі нің аты нан рөл ге еніп сөй ле. Не лік тен 
адам зат қа сый лық екен ді гің ді тү сін дір. Жұ бың ның қой ған 
сұ рақ та ры на жау ап бер. Ол сенің қандай аң-құс не өсімдік 
екеніңді табуы тиіс.

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

1-деңгей

Мәтіндегі 3 тірек сөзді табыңдар. 
Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңдар. 
Мәтінге басқа тақырып таңдаңдар.АААМәтінге басқа тақырып таңдаңдар.АМәтінге басқа тақырып таңдаңдар.РРРРРРРМәтіндегі 3 тірек сөзді табыңдар. РМәтіндегі 3 тірек сөзді табыңдар. 
Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңдар. РМәтіндегі негізгі ойды анықтаңдар. 
Мәтінге басқа тақырып таңдаңдар.РМәтінге басқа тақырып таңдаңдар.

М

екеніңді табуы тиіс.

М

екеніңді табуы тиіс.

Мә ММәтінМтінді оқып, тапМді оқып, тап

1-деңгейМ1-деңгей

А

«Мен адам

А

«Мен адам
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өсімдік

А

діктер

А

тер

Азат Азатқа сыйАқа сыйлық екенАлық екен
рақ Арақта Атары Арына Ана жауАжау

екеніңді табуы тиіс.Аекеніңді табуы тиіс.

Н

сып, тап

Н

сып, тапсыр

Н

сыр

«Мен адам Н«Мен адамзатНзатқа сыйНқа сый
тер Нтердің біНдің бі

лық екенНлық екен

-ма -маны орын-ны орынПБаяндауыш болатын сөз таптарының барлығына Қазақстанда жоПБаяндауыш болатын сөз таптарының барлығына Қазақстанда жо
лып бара жатқан аң-құстар туралы мысалдар жазыңдар. Плып бара жатқан аң-құстар туралы мысалдар жазыңдар. 

В
тың киік ла

В
тың киік ла

лейВлейтін қаВтін қа
тін, са Втін, саяқ өмір сүВяқ өмір сү

б
зақ киік

б
зақ киік

ға бғалайблайды. Ыңбды. Ың
дай екен» деп, сұбдай екен» деп, сұлу жанблу жан

дай әсем екен» деп су бдай әсем екен» деп суретбреттейбтейді. «Құбді. «Құ
ғын шибғын ширабра

азақ киіказақ киікті дәаті дә
ды. Ыңады. Ыңғайағай

лу жаналу жан

сОқылым мәтінінен баяндауыштарды анықтап, жасалу жолы мен сОқылым мәтінінен баяндауыштарды анықтап, жасалу жолы мен ппппОқылым мәтінінен баяндауыштарды анықтап, жасалу жолы мен пОқылым мәтінінен баяндауыштарды анықтап, жасалу жолы мен 

ааааекін шіаекін ші сссссссссссс(Жи рен ше с(Жи рен ше
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2-дең гей

Мә тін маз мұ нын нақ ты лай тын қо ры тын ды ны таң даң дар. 
Мәтіннің 3 сөйлемінен тұрлаулы мүшелерді табыңдар.
Автордың пікірін білдіретін ақпаратты таңдаңдар.

3-дең гей

Мәтіндегі ақпаратты жағымды/жағымсыз бағалайтын 4 сөзді 
таңдаңдар.
Мәтіндегі себеп-салдарлық байланысты анықтаңдар.
Мәтіндегі маңызды 4 сөйлемді анықтаңдар.
Та қы рып қа қа тыс ты қо сым ша ақ па рат ты анық таң дар.

Бір да на пат ша өмір сү ріп ті. Бір кү ні оған ұлы: «Әке, се ні 
ел дің бә рі да на, кө ре ген, ақыл ды деп сый лай ды. Сен осы да на-
лық ты қай дан оқып біл дің, қан дай кі тап тар оқы дың, се ні 
қан дай мұ ға лім дер оқыт ты? – деп сұ рақ қоя ды.

Сон да әке сі:
– Ұлым, мен ел оқы ған, сен де оқып жүр ген кі тап тар ды 

оқы дым. Ме нің де ұс таз да рым сен бі лім алып жүр ген ұс таз дар 
бол ды. Бі рақ ел ай тып жүр ген па ра сат ты лық, ақыл ды лық ты 
тек олар дан ға на емес, өмір ден, та би ғат тан да ал дым, – дей ді 
әке сі. – Құ мы рс қа лар ды бай қап жү ріп, олар дың ең бек қор-
лы ғы на, шы дам ды лы ғы на, қайт се де ал ға қой ған мақ сат қа 
же ту де гі тал пы ныс та ры на қы зық тым. Бүр кіт ке қа рап, бай-
қа ғыш тық қа, тез ше шім қа был дай алу шы лық қа үй рен дім. 
Ба рыс тан – еп ті лік пен шы дам ды лық ты, бө де не құстан сүй іс-
пен ші лік пен жа на шыр лық көр се ту ді біл дім.

Ра сын да да, да на лық – өмір ден көр ге нің нен үй ре ну. На ғыз 
да на лық пен ақыл ды лық әр кез де біз дің қа сы мыз да жү ре ді. 
Тек адам ның кө зі, құ ла ғы, жү ре гі нің есі гі оған ашық бо луы 
ке рек.

(Ел аузынан)

6. Бү гін гі та қы рып тан ал ған бі лім де рің ді қо ры тын ды лап, «Адам 
мен та би ғат» немесе «Табиғатты аялайық!» тақырыбында ар гу-
мен   та тив ті эс се жа зың дар. Баяндауыштардың қай сөз табынан 
жасалғанын анықтаңдар.АА130А130
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ты анық сты анықтаңстаңдар.сдар.
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§4. Қызыл кітап

1. Мә тін дер ді тү сі ніп оқып, тап сыр ма лар ды орын даң дар.

1. Мә тін дер де гі ең бас ты мә се ле ні анық таң дар.
2. Мә тін дер дің сти лін анық таң дар. Бел гі лі бір стиль де жа зыл ға ны-

на 3 дә лел кел ті рің дер.
3. Өлең шу мақ та рын да ғы ті рек сөз дер ге қа тыс ты 4 ашық сұ рақ құ-

раң дар.
4. Тақырыбы ұқсас екі мәтіннің тілдік құрылымы мен стилі, жанры 

жағынан айырмашылығын анықтаңдар. 

 

Мыл тық көр сем төр лер ден іліп қой ған,
Ме нің ма зам ке те ді кү дік ті ой дан.
Жұрт пен бір ге мәз бо лып,
Ду-ду етіп,
Қай та ал май мын одан соң кү ліп той дан.
Аяй мын мен ана сыз, ата сыз ды.
Аяй мын мен құ лын сыз, бо та сыз ды.
Хай уа нат қа жа са ған қия на тың –
 Бауы ры ңа жа са ған опа сыз дық!
...Жар қы рап-ақ тұр ған да көк тем нұ ры,
Қа сі рет пен қай ғы ның жет кен бі рі.
Хай уа нат тар ға на ма зә бір көр ген,
Хай уа нат тар ға на ма кет кен құ рып?!
Одан кө ріп, ақы ры бұ дан кө ріп,
Талас қан нан не тап пақ құ лан, ке рік?!
Жо ға лт қан ды жоқ та ған жөн бол ған мен,
Жо ға лт па ған жақ сы рақ одан гө рі.

(Қа дыр Мыр за Әлі)

– «Қызыл кітап» деген не?
Қызыл түс – дабылдың, тыйым салудың белгісі. Қызыл 

кітап – белгілі бір түрлердің жойылу қаупін сақтап қалуға 
арналған анықтамалық кітап. Кей аң-құстардың жойылу 
қарқыны шапшаңдай түсті. Міне, сондықтан да Қызыл 
кітапты енгізу қажеттілігі туды.Акітапты енгізу қажеттілігі туды.Акітапты енгізу қажеттілігі туды.РкітапРкітапРарналған анықтамалық кітап. Кей аң-құстардың жойылу Рарналған анықтамалық кітап. Кей аң-құстардың жойылу 
қарқыны шапшаңдай түсті. Міне, сондықтан да Қызыл Рқарқыны шапшаңдай түсті. Міне, сондықтан да Қызыл 

М– «Қызыл кітап» деген не?М– «Қызыл кітап» деген не?
Қызыл түсМҚызыл түс
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ссс4. Тақырыбы ұқсас екі мәтіннің тілдік құрылымы мен стилі, жанры с4. Тақырыбы ұқсас екі мәтіннің тілдік құрылымы мен стилі, жанры пппты 4 ашық сұпты 4 ашық сұрақ құпрақ құ
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– Жер бетінен қанша биологиялық түр жойылып кетті?
– Бұл үдеріс өте ерте кезден басталды. Ал ХІХ ғасырда 

құстар мен сүтқоректілердің 70 шақты түрі, ХХ ғасырдың 
бі рін ші жартысында тағы да 40 түрі жоғалды. 

– Нақтырақ мысал келтірсеңіз...
– Мысалы, Еуропаның орманды далаларында қаптап жүр  -

ген жабайы сиырдың ең соңғысы 1627 жылы Польша же рін де 
өлді. Командор аралдарындағы сусиырлар 1768 жылы бү  тін-
 дей құрып бітті. Ресейде тарпан жабайы жыл қы сы үйір-  үйі -
рімен жайылып жүрген, соңғы тарпан 1879 жылы құрыды. 
Солтүстік Америкада адамдар кезеген кептерлерді бас-аяғы 
жүз жылда-ақ қырып жіберді, ақырғы кезеген кептер 
1914 жы   лы АҚШ-та хайуанаттар бағында өл ді. 

– Жойылып бара жатқан түрлерді қорғау ұйымдары 
қандай шаралар қолдануда?

– Халықаралық Табиғат және Табиғи Ресурстарды 
Қор    ғау Одағы 1962 жылы сирек кездесетін құстар мен 
сүт  қо  ректілер тізімінің алғашқы Жобасын дайындады. 
1966 жы  лы анықталған тізім Қызыл кітапта көрсетілді. 
1979 жы  лы халықаралық Қызыл кітапқа сүтқоректі лер дің 
305 түрі, құстардың 258, бауырымен жорғалаушылардың 98, 
қосмекенділердің 40, балықтың 193 түрі енгізілді.

– Қазақстанның Қызыл кітабына қандай сүтқоректілер 
мен жануарлар енген?

– Қара кірпі, көксуыр, құндыз, қызыл қас  қыр, үнді жай -
расы, Тянь-Шань қоңыр аюы, қаракүзен, Орта Азия сілеу -
сіні, қарақал, шағыл мысығы, қарақұйрық, Үстірт қойы, 
Қы  зылқұм қойы, арқар, киік т.б.; құстардан – Алтай ұлары, 
қараләйлек, кәдімгі қоқиқаз, дуадақ, без  гел  дек, бүркіт, 
ла  шын т.б.; балықтардан – Сырдария тас  бекіресі, Арал ал -
быр   ты, Каспий албырты, бекіре және басқалар.

(kitaphana.kz)

1. «Хай уа нат қа жа са ған қия на тың – бауы ры ңа жа са ған опа сыз-
дық!» де ген жол дар ды қа лай тү сі не сің дер?

2. Ақын не лік тен «той лар дан кү ліп қай та ал май мын» дей ді?
3. «Хай уа нат тар ға на ма кет кен құ рып?!» де ген сау ал ар қы лы 

ақын не ні аң ға рт қы сы кел ді? Та ғы да не құ рып кет ті деп ой   лай-
сыңдар?АА132А132
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305 түрі, құстардың 258, бауырымен жорғалаушылардың 98, 
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305 түрі, құстардың 258, бауырымен жорғалаушылардың 98, 
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В
ректілер тізімінің алғашқы Жобасын дайындады. 

В
ректілер тізімінің алғашқы Жобасын дайындады. 

лы анықталған тізім Қызыл кітапта көрсетілді. Влы анықталған тізім Қызыл кітапта көрсетілді. 
лы халықаралық Қызыл кітапқа сүтқоректіВлы халықаралық Қызыл кітапқа сүтқоректі

305 түрі, құстардың 258, бауырымен жорғалаушылардың 98, В305 түрі, құстардың 258, бауырымен жорғалаушылардың 98, 
қосмекенділердің 40, балықтың 193 түрі енгізілді.Вқосмекенділердің 40, балықтың 193 түрі енгізілді.

б
– Жойылып бара жатқан түрлерді қорғау ұйымдары 

б
– Жойылып бара жатқан түрлерді қорғау ұйымдары 

– Халықаралық Табиғат және Табиғи Рб– Халықаралық Табиғат және Табиғи Р
ғау Одағы 1962 жылы сирек кездесетін құстар мен бғау Одағы 1962 жылы сирек кездесетін құстар мен 

ректілер тізімінің алғашқы Жобасын дайындады. бректілер тізімінің алғашқы Жобасын дайындады. 
а

жүз жылда-ақ қырып жіберді, ақырғы кезеген кептер 

а
жүз жылда-ақ қырып жіберді, ақырғы кезеген кептер 

лы АҚШ-та хайуанаттар бағында өлалы АҚШ-та хайуанаттар бағында өл
– Жойылып бара жатқан түрлерді қорғау ұйымдары а– Жойылып бара жатқан түрлерді қорғау ұйымдары 

– Халықаралық Табиғат және Табиғи Ра– Халықаралық Табиғат және Табиғи Р

срімен жайылып жүрген, соңғы тарпан 1879 жылы құрыды. срімен жайылып жүрген, соңғы тарпан 1879 жылы құрыды. 
Солтүстік Америкада адамдар кезеген кептерлерді бас-аяғы сСолтүстік Америкада адамдар кезеген кептерлерді бас-аяғы 
жүз жылда-ақ қырып жіберді, ақырғы кезеген кептер сжүз жылда-ақ қырып жіберді, ақырғы кезеген кептер 

лы АҚШ-та хайуанаттар бағында өлслы АҚШ-та хайуанаттар бағында өлді. сді. 

пөлді. Командор аралдарындағы сусиырлар 1768пөлді. Командор аралдарындағы сусиырлар 1768 жылы бүпжылы бү
есейде тарпан жабайы жыл песейде тарпан жабайы жылқыпқысы үйір-псы үйір-

рімен жайылып жүрген, соңғы тарпан 1879 жылы құрыды. прімен жайылып жүрген, соңғы тарпан 1879 жылы құрыды. 
Солтүстік Америкада адамдар кезеген кептерлерді бас-аяғы пСолтүстік Америкада адамдар кезеген кептерлерді бас-аяғы 

а– Мысалы, Еуропаның орманды далаларында қаптап жүра– Мысалы, Еуропаның орманды далаларында қаптап жүр
ген жабайы сиырдың ең соңғысы 1627 жылы Польша жеаген жабайы сиырдың ең соңғысы 1627 жылы Польша же

жылы бүажылы бү

сқұстар мен сүтқоректілердің 70 шақты түрі, ХХ ғасырдың сқұстар мен сүтқоректілердің 70 шақты түрі, ХХ ғасырдың 

– Мысалы, Еуропаның орманды далаларында қаптап жүрс– Мысалы, Еуропаның орманды далаларында қаптап жүр

ы– Жер бетінен қанша биологиялық түр жойылып кетті?ы– Жер бетінен қанша биологиялық түр жойылып кетті?
– Бұл үдеріс өте ерте кезден басталды. Ал ХІХ ғасырда ы– Бұл үдеріс өте ерте кезден басталды. Ал ХІХ ғасырда 

құстар мен сүтқоректілердің 70 шақты түрі, ХХ ғасырдың ықұстар мен сүтқоректілердің 70 шақты түрі, ХХ ғасырдың 
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2. Су рет тер ді қа тыс ты рып, «Қы зыл кі тап қа ен ген аң-құс тар» та қы-
ры бын да диа лог жа зың дар.

Қо қи қаз Ақ тыр на Құ лан Қы зыл  қас қыр Сі леу сін 

  
деп	ба	ян	дау	ыш	біл	ді	ре	тін	амал-әре	кет	ті,	іс-оқи	ға	ны	

зат	тық	ма	ғы	на	жа	ғы	нан	то	лық	ты	ру	үшін	жұм	са	ла	тын	тұр	лау	сыз	мү-
ше	ні	ай	та	мыз.	То	лық	тау	ыш	кө	бі	не	ба	ян	дау	ыш	пен	бай	ла	ныс	қа	тү	се	ді.	
То	лық	тау	ыш	бо	ла	тын	сөз	дер	дің	не	гіз	гі	бел	гі	ле	рі	мы	на	лар:
1.	 То	лық	тау	ыш	атау	мен	ілік	сеп	тік	тер	ден	бас	қа	сеп	тік	тер	де	тұ	рып,	

зат	ты	нұс	қай	ды.	 ей	де	то	лық	ма	ғы	на	лы	сөз	ден	кей	ін	ту ра лы, жө
нін де, жай ын да	де	ген	сеп	теу	лік	шы	лау	лар	дың	тір	ке	сіп,	түр	ле	нуі	
ар	қы	лы	жа	са	ла	ды.

2.	 То	лық	тау	ыш	бо	ла	тын	сөз	зат	тық	ма	ғы	на	ны	біл	ді	ре	ді.
3.	 Сұ	рақ	та	ры:	кім ге? не ге? кім ді? не ні? кім де? не де? кім нен? не ден? 

кім мен? не мен?
.	 Бай	ла	ны	су	тү	рі	–	мең	ге	ру.

М

	Зат	есім	 Абай әке сі нің сөз же лі сін тү сін ген жоқ. (М.Әуе
зов)

Есім	дік Бі реу ге ор қаз ба, өзің тү се сің. (Мә тел)
	Сын	есім	 Ақ қа қа ра күйе жұқ пай ды. (С.То рай ғы ров)
	Сан	есім	 Онын шы төр тін ші ден озып кет ті. ( .Мұс та

ин)
Етіс	тік	 Қа зір гі оқыл ған нан сіз ой ла ған адам ды тап па

дым. (М.Әуе зов)

й	ір	лі	мү	ше	ден	бол	ған	то	лық	тау	ыш	ты дей-
міз. Мы	са	лы,	До сы көп ті жау ал май ды, ақы лы көп ті дау ал май
ды. (Ма қал)

АААААРРРРРРР

міз.Рміз. МыРМыды.Рды. (Ма қал)Р(Ма қал)

МММЕтіс МЕтістік Мтік

й МйірМірліМліМмүМмүшеМшеМыММысаМсалы,Млы, АААААААААА

есім Аесім АқААқ
есім Аесім

НННННННННННННННАбайНАбай әкеНәке
зНзов)Нов)
БіНБіреНреБіреБіНБіреБі
АқНАқ

--П

сөз

П

сөз зат

П

зат
ге? Пге? кімПкім ді?П ді?кім ді?кімПкім ді?кім

г Пге Пер Пру.Пу.ПВ
тік

В
тік

лық

В
лық м

В
ма

В
ағы

В
ғына

В
на

т Втеу ВеулікВлікеулікеу Веулікеу шыВшылаВлауВу

зат ВзаттықВтық маВмағыВғыне Вне ні?Вні?

б
тін

б
тін

үшін бүшін жұмбжұмсабсаян бянд бдау бауышбышпенбпенгі бгі бел ббелгібгілеблерібрі мыбмы
ден бден бббасбасқабқасөзбсөз а

ам аамал аал-а-әреаәрекакетаетса асалаалатынатынбабайаай сссс
ппппппаа

леу

а

леу

асссс

леу слеусінссінсы

қы ықы-ы-
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3. Тақырыпты негізге алып, толықтауыш бола тын әр сөз та бы на 
2 мысал дан кел тірің дер.

4. Та ны мал эко лог  Мэлс Елеу сі зов пен сұх бат құ ру ға арналған сұ рақ -
 тар дай ын даң дар.

Үл гі: 
– Кас пий те ңі зі ас тын да қал ған мұ най ұң ғы ла ры су ас ты 

тір ші лі гі не зи ян кел ті ріп жа тыр. Мұ най пер де сі жап қан үш 
метр те рең дік ке дей ін гі ті рі жән дік тер қы рыл ған. Осы ған қа лай 
тоқ тау қоюға бо ла ды? т.б.

5. Төмендегі үлгіні негізге алып, екінші мәтінге аннотация жазың -
 дар.  Тақырыбын өздерің қойыңдар.

Үл гі: 

Мақалада	 Қазақстанның	 солтүстік	 өңірлерінде	 кеңінен	 пай		да	-
лануға	жарамды	сары	 түйежоңышқаның	жаңа	 түрі		не	 сипаттама	бе		-
рілген.	 Жоңышқаның	 бұл	 түрінің	 өнім		ділігі	 жоғары	 екендігі,	 суыққа,	
құрғаққа	 төзімділігі,	 зиянкестер	 және	 аурулармен	 тұрақты	 күресе	
алатындығы	 айтылады.	 Алы		натын	 өнімнің	 жоғары	 қоректік	 құнды	-
лы	ғы,	арнайы	сарап	тамадан	өткендігі	туралы	баяндалған.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Қа дыр Мыр за Әлі нің өлең жол да рын қа тыс ты рып, адам зат қа 

хат не ме се өлең жа зың дар. Толықтауыштардың жасалу жолын 
анықтаңдар.

2. Жа ну ар лар ға, жән дік тер ге, құс тар мен өсім дік тер ге қа тыс ты 
10 ма қал-мә тел жа зып, жат тап ке лің дер. Толықтауыштардың 
жасалу жолын анықтаңдар.

АА134А134

РМ

2.

М

2. Жа

М

Жа
10 ма

М

10 ма
жасалу жолын анықтаңдар.Мжасалу жолын анықтаңдар.

А

сыр

А

сыр
Қа

А

Қадыр Мыр

А

дыр Мыр
хат неАхат немеАмесе өлең жаАсе өлең жа
анықтаңдар.Аанықтаңдар.
Жа АЖануАнуарАарАларАлар
10 маА10 мақал-мәАқал-мә

Нсыр Нсырма Нманың біНның бірін орынНрін орын
дыр МырНдыр Мырза ӘліНза Әлі

се өлең жаНсе өлең жа

--ПП

бұл

П

бұл түрінің

П

түрінің
зиянк

П

зиянкестер

П

естер
айтылады. Пайтылады. АлыПАлы		П		наПнатынПтынамаданПамадан өткендігіПөткендігіВВ

с ВсолтүстікВолтүстіктүйе ВтүйежоңышқаныңВжоңышқаның
түрініңВтүрінің өнімВөнімділігіВділігіВжәнеВжәне

б
дар.  Тақырыбын өздерің қойыңдар.

б
дар.  Тақырыбын өздерің қойыңдар.

бба
Төмендегі үлгіні негізге алып, екінші мәтінге аннотация жазыңаТөмендегі үлгіні негізге алып, екінші мәтінге аннотация жазыңс

рыл

с

рыл

Төмендегі үлгіні негізге алып, екінші мәтінге аннотация жазыңсТөмендегі үлгіні негізге алып, екінші мәтінге аннотация жазың

плаплары су аспры су аслары су аслаплары су асла
де пдесі жаппсі жапқан үш пқан үш 

рыл прылған. Осыпған. Осы

ары су асары су ас
қан үш ақан үш 

сға арналған сұсға арналған сұрақсрақытын әр сөз та ытын әр сөз табыыбына ына 
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§5. Қазақстанның Қызыл кітабына  
 енген құстар

1. Мә тін ді ал ды мен тұ тас оқып, со дан соң қы ран дар диало гін рөл ге 
бө ліп оқың дар. Тап сыр ма лар ды орын даң дар.

1. Мә тін қан дай стиль де жа зыл ған?

2. Бі рін ші азатжо лы нан әде би көр кем сөз тір кес те рін анық таң дар. 

3. Мә тін ге бас қа ша қан дай та қы рып таң дар едіңдер?
4. Осы мә тін ге қан дай ма қал сәй кес ке ле ді?

...Тау са ма лы жел пі ген, күн нің тұ нық сәу ле сі сы ла ған 
ба ла пан бір те-бір те есей ді. Де не сі де ірі ле ніп, ши рай бас та ды. 
Си ра ғы ұза рып, ең се сін кө тер ді. Түй ме дей дөң ге лек жа на-
ры ның да ұш қы ны мо лай ды. Шақ ша ба сын көк ке қа дал та 
со зып, ұм сы нып қоя ды. Ен ді ал ды на тас тал ған жем ді өзі 
жұ лып жей ді. Әл сін-әл сін қа на тын кер гі лей қақ қы лап, 
дүр-дүр сіл кі не ді. «Жі ті қи мыл да, ши рай сың!» – деп же бей ді 
ене сі. Ба ла пан ұшу ға тал пын ға ны мен, шы ңы рау құз ға кө зі 
түс кен де, сес ке не те же ліп қа ла ды.

– Туу, мы на құз дың те ре ңін-ай!
– Сен тө мен де гі құз ға емес, көк ке қа рай ұшу ға ти іс сің! – 

дей ді ене сі қай рап.
– Құ лап кет пей мін бе?
– Қа на тың бар емес пе? Қа нат ұшу ға ке рек. Де нең ді ши рақ 

ұс та!
– Сон да да қор қа мын...
– Сес кен сең, сер гек ті гің нен ай ыры ла сың, ба тыл бол!
– Қа лай, қайт іп?..
– Қа на тың ды кең ке ріп, құ ла шың ды жай ып жі бер сең, 

жел кө те ріп әке те ді. Тау дың же лі – же беу шің.
 Қау ыр сы ны қа тай ып, те мір қа нат тан ған ба ла па нын 

қы ран күн сай ын осы лай ша бап та ды. 
Бір кү ні ұя қы ры ның ке не ре сін де қаз диып тұр ған ба ла-

пан ды ене сі қа на ты мен қа ғып жі бер ді. Ба ла пан сас қа лақ тай 
дал ба лақ тап, құз ға құ лап ба ра жат ты. Әл ден уа қыт та қа лық-
та ған қы ран таяп ке ліп, ба ла пан ның ас тың ғы жа ғы нан 
бір қа на ты мен де меп өт ті. Сол-ақ екен ба ла пан есін жиып, Абір қаАбір қаРпанРпанды енеРды ене
далРдалбаРба
таРтаған қыРған қы
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Бір күМБір кү
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А
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Н

лап кет

Н

лап кетпей

Н

пей
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да да қорНда да қорқаНқа
сең, серНсең, сер

-мін бе?-мін бе?П

ға тал

П
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же Пжеліп қаПліп қа

на құз Пна құздың теПдың тереПреңін-ай!Пңін-ай!
гі құз Пгі құзға емес, көкПға емес, көк

В
ды. Ен

В
ды. Енді ал

В
ді ал

сін қаВсін қанаВна
ті қи Вті қимылВмылда, шиВда, ши

ға тал Вға талпынВпынғаВғаныВны
ліп қаВліп қалаВлады.Вды.

б
нің тұ

б
нің тұ

сі де ірібсі де ірі
тер бтерді. Түйбді. Түймебмедей дөңбдей дөң

ды. Шақ бды. Шақша бабша ба
дыбдына тасбна тас

аанің тұ анің тұнық сәуанық сәу
сі де ірі асі де ірілеаленіп, шианіп, ши

дей дөңадей дөң

сссдар едіңдер?сдар едіңдер? ппппрін анықпрін анықтаңптаң

дар едіңдер? пдар едіңдер?

адар диало адар диалогін рөлагін рөлаассгін рөлсгін рөлге сге 

ыы
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жо ға ры ұм тыл ды, жар тас та ғы ұя сы на жет ті. Ен ті ге дем ала-
ды. Кеу де сін қуа ныш се зі мі кер не ді.

– Ен ді осы лай ұша бе рей ін ші!..
– Иә, ұшуың ке рек. Өрі сің – ас пан ас ты. Сам ға тар тын бай!
Сол күн нен бас тап ба ла пан ұя дан шы ғып, ас пан да қа  лық-

 тап жү ре бас та ды. Ене сі не іле сіп, шыр қау көк ті шар ла ды. 
Де не сі де же ңіл ден ді. Тө мен шүйі ліп, жем тік те іліп жүр ді. 
Ене сі ер кін қи мыл ға ерік бер ді.

Бір кү ні ас пан ды қою қа ра бұлт қап та ды да, қа лың жау ын 
сор ға ла ды. Сол-ақ екен, күн де сал қын тар та бас та ды. Ұя ның 
ер неуін де бұйы ғып отыр ған ба ла пан:

– Мұн дай күн де ұшу да қи ын шы ғар? – деп еді, ене сі 
ең се сін кө те ріп, көк ке қа да ла қа ра ды. Со дан кей ін ба ла па-
ны на мой ын бұр ды.

– Сен жал ғыз сың, бі рақ қы ран тұ қы мы сың. Жал ғыз-
дың жа ры – тә ңір. Жас қан ба. Жұ мы рт қа да ғы ке зің де аяз-
ға ұрын дыр май, бауы ры ма бас тым. Жа рық дү ние ге көз 
жар ған соң, қай сар бол сын деп, қас қыр дың кү ші гі мен 
ауыз дан дыр дым. Де нең ши ра ған соң, тал пын дың. Тала-
бың ды де меп, қа нат тан дыр дым. Ен ді қа лай ұш саң да өз ер-
кің. Ал да ғы күн де қас қыр ала сың ба, тыш қан ала сың ба, 
оны өзің бі ле сің. Бә рі ша ма-шар қы ңа бай ла ныс ты. Ме нің 
ті ле гім: жас қан шақ бол ма, қай сар бол! Ай ыры лы сар шақ-
қа кел дік. Бұ дан бы лай өзің нің кү нің ді өзің көр!.. Қы ран-
дар жаз мы шы со лай!...

Ене қы ран дүр-дүр сіл кі ніп ал ды да, көк ке сам ға ды. 
Ба ла пан ай на ла сы на жал тақ тай, елең дей қа рап, бі раз отыр-
ды. Кеу де сін де на мыс оты тұ тан ды. Қалт сер пі ліп, ке ре ге дей 
қа на тын жай ып жі бер ді де, құл шы на ұм ты лып, қа лық тай 
жө нел ді. Кеу де сі не су ық жел соқ ты ғып еді, жү ре гі жа лын дап, 
ши ры ға түс ті. Шыр ай на ла үйі рі ліп, ас пан ның тө рі не шық-
ты. Ба ғы тын таң да ған дай қал қып жүр.

(Құрманбай То лы ба ев)

1. Мә тін де гі «ши рай бас та ды» де ген сөз не ні біл ді ре ді?
2. «Өрі сің – ас пан ас ты». Ана қы ран ба ла пан ға не ні аң ға рт қы сы 

кел ді?
3. «Кеу де сін де на мыс оты тұ тан ды» деу ар қы лы ав тор ба ла пан-

ның ал да ғы өмі рі не қан дай бол жам жа сай ды?АА136А136

Р3.Р3.РМ
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ыге дем алаыге дем ала-ы-
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М А АН ЫЗЫ А А Н Н АН А А  

М Н М Н А

4. Неліктен Халықаралық табиғат және табиғи ресурстарды 
қорғау одағы қыран, лашын, қырғиды қорғауға алып, оларды 
ше телге шығаруға тыйым салған деп ойлайсыңдар?

  А
А –	зат	есім	нен	не	ме	се	зат	тық	ұғым	да	жұм	сал	ған	бас	қа	

да	сөз	тап	та	ры	нан	бол	ған	мү	ше	лер	ді	сын	дық,	са	па	лық,	сан	дық,	ие	лік	
жа	ғы	нан	 си	пат	тап,	 анық	тап	 тұ	ра	тын	 тұр	лау	сыз	мү	ше.	Сұ	рау	ла	ры:	
қан дай? қай? қан ша? не ше? кім нің? не нің? Бай	ла	ны	су	түр	ле	рі	–	ма-
та	су,	қа	бы	су.	Мы	са	лы: Он екі қа нат үй дің ке ре ге ле рін төрт жі гіт 
қол да сып, әрең жай ды. ( .Мү сі ре пов) Мұн	да	он екі қа нат үй де	ген	де	
қа	бы	са,	үй дің ке ре ге сін де	ген	де	ма	та	са	бай	ла	ныс	қан.

М
Да	ра	 Қо қан ның қо ңы рау лы ба луа нын жы ғып

ты. (М.Әуе зов)
	 үр	де	лі	 йге Мәкіштің өзімен құрбылас сұңғақ бой-

лы келіншек кірді. (М.Әуе зов)
й	ір	лі	 Қызыл балақ тың машы ғына бо йы үй рен -

ген жуас торы ат үрік кен жоқ. (М.Әуе зов)

А  М
Сын	есім	 Жақ сы жі гіт сө зі не сақ тұ ра ды. (С.Аро нұлы)
Зат	есім Ал тын тақ та жат са да, ажа лы жет кен 

ер – па қыр. (Ше шен дік сөз)
	Сан	есім	  Мың дос ты көп де ме гей сің, Бір дос ты аз де

ме гей сің. (А. үгі не ки)
Есім	дік	тер,	есім	ше Оспан мына қимылға тіпті сүйсініп кетті. 

Жүрерін ерте ойлап, әзірлеген сөздері осы 
еді. (М.Әуе   зов) 

Ілік	сеп	тік	те	тұр	ған	
есім	сөз	дер

Дү ние нің за ңы – би лік тің қо лын да. (С.То рай
ғы ров)

2. Оқы лым мә ті нін де гі қою қа ріп пен бе ріл ген сөз дер ді бас қа ма ғы-
на лас сөз дер мен ал мас ты рып, осы азатжол ды кө ші ріп жа зың дар. 

3. Қыран құс пен балапанын сипаттап, дара, күрделі, үйірлі анық-
та уышқа мысал келтіріңдер. Қай сөз табынан жасалғанын анық-
таңдар. АР

3. Р3. Қыран құс пен балапанын сипаттап, дара, күрделі, үйірлі анықРҚыран құс пен балапанын сипаттап, дара, күрделі, үйірлі анық
таРтауышқа мысал келтіріңдер. Қай сөз табынан жасалғанын анықРуышқа мысал келтіріңдер. Қай сөз табынан жасалғанын анық
таңдар. Ртаңдар. РРМММ

Оқы МОқылым мәМлым мәтіМті
на Мналас сөзМлас сөздерМдер

Қыран құс пен балапанын сипаттап, дара, күрделі, үйірлі анықМҚыран құс пен балапанын сипаттап, дара, күрделі, үйірлі анық

ААААААтік Атікт Ате Ае тұрАтұрғанАғансөз Асөздер Адердер Адер

ННННННННесім Несімше Нше ОспанНОспан
ЖүрерінНЖүрерін
еНеді.Нді.

--Мың-Мың
е гей сің.-е гей сің.

ПППППЖ ПЖақ ПақЖақЖ ПЖақЖ сыПсы жі гітПжі гіт
Ал ПАлтынПтын тақ таПтақ та

– П– па қыр.Ппа қыр.
дос Пдос 
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В
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В
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ббб
М

б
М

ңы бңыра браңыраңы бңыраңы у булыблыулыу булыу ба луа нынбба луа нын
(М.Әуе зов) б(М.Әуе зов)(М.Әуе зов) б(М.Әуе зов)
Мәкіштің бМәкіштің өзіменбөзімен құрбыласбқұрбылас

(М.Әуе зов)б(М.Әуе зов)(М.Әуе зов)б(М.Әуе зов)
тың машыбтың машы

а
екі

а
екі

ла аланысанысқан.ақан.ааааааба луа нынаба луа нын

сны снысуссу түрстүрре ге ле рінсре ге ле рін төртстөрт
екі секі қа сқа натснат үсүқан.сқан.

псалпсалсанпсандыпдық,пқ,ше. пше. СұпСұрапраупулаплатүрптүрлеплеріпрітөртптөрт

аааған аған бабасаасқақаааиаиеаелікаліксссссс
ыНеліктен Халықаралық табиғат және табиғи ресурстарды ыНеліктен Халықаралық табиғат және табиғи ресурстарды 

одағы қыран, лашын, қырғиды қорғауға алып, оларды ыодағы қыран, лашын, қырғиды қорғауға алып, оларды 
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4. «Үкі – қа си ет ті құс» мә ті нін (10. mp3) тың дап, сұ рақ тар ға жау ап 
бе ріп, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдаң дар. 

1. Қа зақ тар үкі нің қау ыр сы нын нен дей мақ сат пен тақ-
қан?

2. Үкі лер ге бай ла ныс ты қа лып тас қан қан дай на ным-
се нім бар?

3. «Үкі та ғу» де ген – қан дай салт-жо рал ғы?
4. Үкі лер жер бе ті нен жой ылып кет пес үшін не іс теу ке -

рек?

Мә тін бір не ше аб зац тан тұ ра ды. Бір аб зац та бір ой то -
лық  тай ашы ла ды. Аб зац та ғы та қы рып тық сөй лем аб   зац   тың 
не гіз гі идея сын көр се те ді. Қол дау шы сөй лем дер та қы рып тық 
сөй лем де гі ой ды аша ды. Қо ры тын ды сөй лем аб зац та ғы ой ды 
қо ры тын дыл ай ды. Ой ды то лық ты ру үшін де рек тер мен мы  -
сал  дар да қо сы ла ды. Бұлар – қосымша ақпараттар. Аб зац 
жа ңа азатжол дан бас тала ды.

(А.Құл ма ғам бе то ва)

5. Үл гі ге қа рап, «Мә се ле лер мат ри ца сы» кес те сін то лық ты рың дар. 
Шах мат та ғы ат тың жү рі сі ар қы лы үш жол ды да қа тыс ты рып, 
мә се ле ге қа тыс ты сөй лей тін та қы рып та рың ды таң даң дар.

Мә се ле ба лық тү рі нің 

құ рып ке туі

 Кім? Не? ба лық шы лар

Орын  көл де

6. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да рын да бе ріл ген мә лі мет ті пай да  -
ла нып, «Ақ қу – ай дын сә ні» та қы ры бын да мә тін жа зың дар. Анық -
та  уыш тардың қай сөз табынан жасал ға нын анық таңдар.

Та қы рып тық 2 сөй лем;
Қол дау шы 3 сөй лем;
Қо ры тын ды 1 сөй лем.АА138А138

РтаРта МММ6. М6. «АрМ«Артық болМтық бол
лаМланып, «АқМнып, «Ақ
та МтауышМуыш
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ры брытынбтынды сөйбды сөй
лық блықтыбтыру үшін дебру үшін де

– қосымша ақпараттар. Абб– қосымша ақпараттар. Аб
а

ды. Бір аб

а
ды. Бір аб

рыпарыптық сөйатық сөй
шы сөйашы сөйлемалем
ды сөйады сөйлем абалем аб
ру үшін деару үшін де

сды. Бір абсды. Бір абзацсзац
тық сөйстық сөй

пғы?пғы?
пес ппес үшін не іспүшін не іс

ақан қан ақан қандай наадай нассат ссатпен тақспен тақ

дай насдай наным-сным-

ыға жауыға жауап ыап 
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§6. Қазақстандағы қорықтар

1. Екі мәтінмен танысыңдар. Кестедегі ақпараттың маңызды тұста-
 рын анықтап, кемі 8–10 сөйлем құраңдар. Мә тін дердің стилін 
анықтаңдар.
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1. Ақ су-Жа ба ғы лы 1737 (39) 7 3 (1) 11 (3) 267 (11) 52 (10)
2. Ал ма ты 965 4 3 6 178 (14) 42 (10)
3. Нау ры зым 687 10 3 3 (1) 292 (33) 44 (2)
4.  Бар са кел мес 298 (27) – 2 20 178 (27) 40 (2)
5.  Қор ғал жын 374 (5) 14 (2) 2 5 (1) 345 (52) 42 (8)
6.  Мар қа көл 700-дей 6 2 4 239 (19) 58 (6)
7. Үс тірт 269 (5) 1 1 24 (1) 163 (17) 45 (10)
8. Ба тыс Ал тай 880 (27) 5 (1) 2 4 153 (6) 55
9. Ала көл 271 (20) 22 (2) 2 (1) 22 (1) 269 (16) 35 (5)

10. Қа ра тау 584 (36) 2 2 (1) 12 (2) 112 (7) 42 (3)
 Жақ ша ішін де гі сан дар – Қа зақ стан ның Қы зыл кі та бы на (2010 ж.)  

тір кел ген түр лер са ны 

 
А

Ақ су-Жа ба ғы лы мем ле кет  -
тік та би ғи қо ры ғы 1926 жы-
лы шіл де нің 14-і кү ні құ рыл-
ды. Қо рық ту ра лы құ жат та  
та би ғат ес ке рт кі ші ре тін де  
Ақ су мен Жа ба ғы лы өзен де-
рін, бар лық ағаш жә не тал- 
ші лік, шөп жа мыл ғы ла рын, 
жан-жа ну ар лар әле мін қол  
ти ме ген та би ғи қал пын да сақ-
тап қа лу мақ са тын да құ рыл ға-
ны атап көр се тіл ген.

	–	қо-
ғам	дық	өмір	де	гі	өз	ге	ріс	тер	
мен	жа	ңа	лық	тар	дан	ха	бар	дар	
ете	тін	стил 	тү	рі.	 о	ги	ка	лық	жа-
ғы	нан	қи	сын	ды,	дә	лел	ді,	жал	пы	
ха	лық	қа	тү	сі	нік	ті	бо	ла	ды.
М құ	бы	лыс,	оқи	ға	мә	нін	
ашып,	ақ	па	рат	бе	ру.

га	зет-жур	нал,	
мә	жі	ліс,	жи	ын	дар.

нақ	ты	ақ	па	рат	
кө	зі	бо	ла	ды,	кей	де	ша	қы	ру,	үн	деу	
тү	рін	де	де	бо	ла	ды.Аны Аны Р

шіРшілік, шөп жаРлік, шөп жа
жан-жаРжан-жа
тиРтимеРмеРтап Ртап 
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Қо рық та 114 мұз тау бар. Ең би ік тау – Сай рам шы ңы. 
Оның би ік ті гі – те ңіз дең гейі нен 4238 метр. Жер гі лік ті ха лық 
бұл тау ды «Ақ түйе өл ген» деп ата ған, өйт ке ні тау дың кө рі-
ні сі жан сыз жат қан түйеге ұқ сай ды. Қо рық тың ор та лы ғын да 
би ік, мұз ды Бұ ғы лы тұр шы ңы бар. Бұл тау да бұ ғы лар ме кен-
дей ді.

Ақ су-Жа ба ғы лы мем ле кет тік та би ғи қо ры ғы – өте си рек 
кез де се тін, жер бе ті нен жо ға лып ба ра жат қан жа ну ар лар ға 
бай өлке.

(www.aksu-jabagly.kz)

1. Жер гі лік ті жер дің та би ғи қал пын сақ тап қа лу үшін қо рық тар 
ашу дан бас қа не іс теу ге бо ла ды?

2. Жа ну ар лар дың бей не сі не ұқ сас ты рып атал ған та ғы қан дай 
жер-су ат та рын бі ле сің дер?

2. «Мар қа көл қо ры ғы» мә ті нін (11. mp3) тың дап, тап сыр ма лар ды 
орын даң дар.

1. Мә тін де гі ең бас ты мә се ле ні анық таң дар.
2. Мә тін нің сти лін анық таң дар. Бел гі лі бір стиль де жа зыл ға ны на 

3 дә лел кел ті рің дер.
3. Халықаралық терминдер мен ғылыми деректерді орынды қолда -

нып, 3 сұ рақ жа зың дар.

  
–	етіс	тік	тен	бол	ған	ба	ян	дау	ыш	ты	ме	кен,	мез	гіл,	

қи	мыл-сын	мен	се	беп,	мақ	сат	жа	ғы	нан	ай	қын	дап	тұ	ра	тын	сөй	лем	нің	
тұр	лау	сыз	мү	ше	сі.

ы	сық	тау	ыш	қыз	ме	тін	де	жұм	са	ла	тын	сөз	дер:	үс	теу	лер,	үс	теу	мән-
дес	есім	дер,	са	па	лық	сын	есім	дер	мен	ме	кен	дік,	мез	гіл	дік,	мақ	сат		тық,	
амал	дық	ма	ғы	на	лар	да	жұм	са	ла	тын	сеп	теу	лі	(жа	тыс,	ба	рыс,	шы	ғыс,	
кө	мек	тес	сеп	тік	те	рін	де	гі)	зат	есім	дер.

ы	сық	тау	ыш	тың	не	гіз	гі	бел	гі	ле	рі:
1.	 Іс-қи	мыл	ды	мез	гіл,	ме	кен,	мақ	сат,	сын-қи	мыл,	се	беп,	мөл	шер	жа-

ғы	нан	пы	сық	тап	тұ	ра	ды.
2.	Қа шан? Қай да? Қа лай? Не ге? Не үшін? Не лік тен?	т.б.	сұ	рақ	тар	ға	

жау	ап	бе	ре	ді.	
3.	 Бай	ла	ны	су	түр	ле	рі	–	мең	ге	ру,	жа	на	су	жә	не	қа	бы	су.АА140А140ААААААРРРРР

ғыРғыР2.	Р2.	Қа РҚа шан?Ршан?
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рақ жа Прақ жазың Пзыңдар.Пдар.
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 М

с	теу Ара да екі са ғат тай уа қыт өт ті. (М. Әуе зов)
Ба	рыс,	жа	тыс,	шы	ғыс	 
сеп	тік	те	гі	зат	есім	дер

Абай сүй сін ген нен қат ты күл ді. (М.Әуе зов) 

Сан	есім	дер Сек сен де сел кіл де ген шал бо лар сың, 
Тоқ сан да сек сен ге де зар бо лар сың. (Май қы 
би)

Елік	теу	сөз	дер й дің іші ен ді се зіп, ду кү ліс ті. (М.Әуе зов)
ө	сем	ше Кө ре-кө ре кө сем бо лар сың, сөй лей-сөй лей 

ше шен бо лар сың. (Ма қал)

ы	сық	тау	ыш	тың	ма	ғы	на	лық	түр	ле	рі	жә	не	олар	дың	жа	са	лу	жол-
да	ры:

 М

М
–	мез	гіл	үс	теуі	нен
–	жа	тыс	сеп	ті	гін	де	гі	мез	гіл	
мән	ді	зат	есім	нен

–	сеп	теу	лік	шы	лау	лы	сөз	ден

Қа	шан?
Қай	кез	де?
Қай	уа	қыт-
та?

 Бұл жол ға Құ нан бай бір 
жыл бұ рын бе кін ген бо
ла тын. (М.Ә.)
Он жа сым да жұ мыс қа 
кі ріс тім. ( .Мұст.)

М
–	ме	кен	үс	теуі	нен
–	атау,	ілік,	та	быс	тан	бас-
қа	сеп	тік	тер	де	тұр	ған	зат	
есім	нен

	Қай	да?
Қай	жер	де?
Қай	жақ	та?
Қай	дан?

Ом бы ға алып ба ра тын 
екі ақ боз ат кө сем же
гі ліп, есік ал дын да тұр
ды. (С.М.) әр кем бай дың 
ша ңы ра ғын бұл жер ден 
әке те ал май ды. (М.Ә.)

М
–	мақ	сат	үс	теуі	нен
–	-ға лы, ге лі тұл	ға	лы	кө	сем-
ше	лер	ден

–	үшін	шы	ла	уы	мен	кел	ген	
есім	сөз	ден

	 ім	үшін?
е	үшін?
е	ге?

Қан	дай	 
мақ	сат	пен?

Ол әдейі тасала нып, 
жорта екi иы  ғын қоз
ғап, сол қо  лын сiлтеп 
қалды. ( .А.) Бө жей лер 
Құ нан бай дың үс ті нен 
арыз айт қа лы Қар қа ра
лы ға ке тіп ба ра ды. (М.Ә.) 
Бә рі ма ши на кө ру үшін 
кет   ті. ( . Мұст.) 

А
–	қи	мыл-сын	үс	теу	ле	рі	нен
–	кө	сем	ше	тұл	ға	лы	етіс	тік	тен
–	елік	теу	сөзден	

Қа	лай?
Қайт	іп?
Қа	лай	ша?

 Бас ин же нер ұзақ сөй ле
ді. ( .Ш.) Олар бірбі рі не 
кү ле қа ра ды. ( .С)
Ат тар ақы рын, асық-
пай, бүлк-бүлк же ле ді.АААААААААРРРРРР

А

Р

А
–	Р–	қиРқимРм–	Р–	көРкөсемРсемшеРше
–	елікР–	еліктРтеуРеуММ

сөз

М

сөз

А МА ММылМыл-М-сынМсын А

ге лі

А

ге лі тұл

А

тұл
ден Аден

шы Ашыла АлауыАуымАменАен келАкелсөз Асөзден Аден

ННННеуі Неуінен Ннен
тұл Нтұлға НғалыНлы көНкөсемНсем--

ППбас- Пбас-
зат Пзат

Қ

П

Қ
ҚПҚайПай жерПжерҚПҚайПай жақПжақҚайПҚайдан?Пдан?ВВВВ
ай

В
ай уа

В
уақ

В
қыт-

В
ыт-

та? Вта?

ай Вайда?Вда?жерВжерде?Вде?
ббббббббббббшан? бшан?  Бұлб Бұл жол ғабжол ға

жыл бұбжыл бұ
ла бла тын.бтын.

ао аоларалараМаМ сс

сөйссөйсөйлсөйссөйлсөй

лар слардыңсдың жасжаппп

бо лар сың.

п

бо лар сың.

(М.Әуе зов)п(М.Әуе зов)
л плей-сөйпей-сөй

аабо лар сың, або лар сың,
бо лар сың. або лар сың. (Май қыа(Май қы

ссссссссссссӘуе сӘуе зов)с зов)
(М.Әуе зов) с(М.Әуе зов)
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 М

–	өт	кен	шақ	тық	есім	ше-
ден	

е	лік	тен?
е	се	беп-

тен?

йде отыр ған дар мен аман-
дас па ған нан оқу шы лар қы
сы лың қы рап қа лыс ты. ( .М.) 

М
–	мөл	шер	үс	теу	ле	рі	нен
–	мөл	шер	мән	ді	сан	
есім	дер	ден	

	Қан	ша?
Қа	лай?

Ақ мо ла қа ла сы на 300–400 ша  -
қы рым дай қал ды. (С.С.) 
Аз сөй леп, көп тын дыр.

3. Пысықтауыштың мағыналық түрлеріне Қазақстандағы қорықтар 
туралы мысалдар жазыңдар. Қай сөз табынан жасалғанын анық-
таңдар.

Қо рық – бел гі лен ген ше га ра ның ішін де гі та би ға ты тү ге-
лі мен қор ғау ға алын ған ау мақ. Қо рық тың ішін де мал ба ғу ға, 
егін егу ге, шөп ша бу ға, жол са лу ға, пай да лы қаз ба із деп, өн ді-
ру ге, сая хат қа шы ғу ға тый ым са лы на ды. Ұлт тық саябақ тар  
да мем ле кет та ра пы нан қор ға ла ды, бі рақ ол жер лер ге сая-
хат қа ба ру ға, он да де ма лу ға рұқ сат бе ріл ген.

4. Су рет тер ге қа рап, Ақ су-Жа ба ғы лы қо ры ғы ның та би ға тын си пат -
 тап, жинақы мә тін жа зың дар. Сөз са ны – 60–70.

 

5. Жа зы лым мә ті нін де гі тұрлаулы, тұр лаусыз мү ше лер дің ас тын 
сы зың дар. Пысықтауыштардың мағыналық түрлерін анықтаңдар.

6. Қа зақ стан да ғы қорықтар туралы кестедегі мәліметтерді пайда-
ланып және ізденіп, бір қорық туралы мақала жазыңдар. Бес 
cөйле  мін сөйлем мүшесіне талдаңдар.АА142А142АААР

сыРсы

6.Р6. ҚаРҚа
ланып және ізденіп, бір қорық туралы мақала жазыңдар. Бес Рланып және ізденіп, бір қорық туралы мақала жазыңдар. Бес РРРРРРМММММ

5. М5. ЖаМЖазыМзылым мәМлым мә
сыМсызыңМзың

ААААААНННН
-тін жа-тін жазың-зыңП

пы

П

пынан қор

П

нан қор
да де Пда демаПмалуПлу

рап, Ақ Прап, Ақсу-ЖаПсу-ЖабаПба
тін жа Птін жазыңПзыңдар. Сөз саПдар. Сөз са

В
ған ау

В
ған аумақ. Қо

В
мақ. Қо

ға, жол саВға, жол салуВлу
ға тыйВға тыйым саВым са
нан қорВнан қорғаВғалаВла

ға рұқВға рұқ

ббббга бгара браның ішінбның ішін
мақ. Қобмақ. Қорықбрық

а
Пысықтауыштың мағыналық түрлеріне Қазақстандағы қорықтар 

а
Пысықтауыштың мағыналық түрлеріне Қазақстандағы қорықтар 
туралы мысалдар жазыңдар. Қай сөз табынан жасалғанын анықатуралы мысалдар жазыңдар. Қай сөз табынан жасалғанын анықассс
Пысықтауыштың мағыналық түрлеріне Қазақстандағы қорықтар сПысықтауыштың мағыналық түрлеріне Қазақстандағы қорықтар 
туралы мысалдар жазыңдар. Қай сөз табынан жасалғанын анықстуралы мысалдар жазыңдар. Қай сөз табынан жасалғанын анық

пппп

қал ды.

п

қал ды.
көп пкөп тын дыр.птын дыр.аақа лыс ты.ақа лыс ты. ( .М.)а( .М.)

300– а300–400а400 шааша
қал ды. ақал ды. (С.С.)а(С.С.)

тын дыр.атын дыр.

ссссамансаман-с-оқу шы лар соқу шы лар қысқыс( .М.)с( .М.)
шасша

ыыыыыыыыы
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•	 қоршаған	орта	жайлы	мәліметтермен	таныса	отырып,	түрлі	
деректерді	дәлел	ретінде	қолдануды,	негізгі	ойды	анықтауды	
үйренесіңдер;

•	 қоршаған	ортадағы	энергия	ресурстарын	адамзаттың	қалай	тиімді	
пайдалана	алатыны	жайлы	өз	ұсыныстарыңды	айтасыңдар;

•	 энергия		ресурстары	туралы	деректердің	маңызды	тұстарын	
анықтап,	әлемдік	мәселелерге	өзіндік	үн	қосасыңдар;

•	 болашақтың	энергиясы	жайлы	болжам	жасай	отырып,	өздеріңді	
болашақ	ғалымдардың	рөлінде	сезініп	көресіңдер;	

•	 бірыңғай	мүшелер	мен	айқындауыштың	түрлерін	меңгересіңдер.

ҚОРШАҒАН ОРТА  
ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ  
РЕСУРСТАРЫ

СИНТАКСИС 
СӨЙ ЛЕМ НІҢ БІ РЫҢ ҒАЙ МҮ ШЕ ЛЕ РІ.  

СӨЙ ЛЕМ НІҢ АЙ ҚЫН ДАУ ЫШ МҮ ШЕ ЛЕ РІ

Күннен неге түсiп тұр сонша жарық,
Сегiз минут шерiкте жерге барып?
Әншейiн құр жарқырап тұрып алмай,
Жылылық нұрмен бiрге жүр қозғалып.
Бұл дүние жылуы жоқ нұрсыз болса,
Әлемнен кiм жүре алар пайдаланып?

Дене атаулы теп-тегiс мөлдiр болса,
Көлеңке орнығады қайда қалып?
Барша ғалам тапжылмай тұрып қалса,
Бола ма уақыт деген өлшеу салып?
Мақсұт, тәртiп, керексiз тозаңы жоқ,
Тексермей неге отырмыз мұны ойланып?

(Шәкәрім Құдайбердіұлы)

АААААРРРРРР

Бұл дүние жылуы жоқ нұрсыз болса,

Р

Бұл дүние жылуы жоқ нұрсыз болса,
Әлемнен кiм жүре алар пайдаланып?РӘлемнен кiм жүре алар пайдаланып?Әлемнен кiм жүре алар пайдаланып?РӘлемнен кiм жүре алар пайдаланып?М

Күннен неге түсiп тұр сонша жарық,

М

Күннен неге түсiп тұр сонша жарық,
Сегiз минут шерiкте жерге барып?МСегiз минут шерiкте жерге барып?
Әншейiн құр жарқырап тұрып алмай,МӘншейiн құр жарқырап тұрып алмай,
Жылылық нұрмен бiрге жүр қозғалып.МЖылылық нұрмен бiрге жүр қозғалып.МБұл дүние жылуы жоқ нұрсыз болса,МБұл дүние жылуы жоқ нұрсыз болса,
Әлемнен кiм жүре алар пайдаланып?МӘлемнен кiм жүре алар пайдаланып?

А

ап,

А

ап,
•	 болашақтың

А

•	 болашақтың
лашақ Алашақ ғалымдардыңАғалымдардыңбірыңғай Абірыңғай мүшелерАмүшелерААААКүннен неге түсiп тұр сонша жарық,АКүннен неге түсiп тұр сонша жарық,

Сегiз минут шерiкте жерге барып?АСегiз минут шерiкте жерге барып?

Н

ортадағы

Н

ортадағы
алатыныНалатыны жайлыНжайлыресурстарыНресурстары туралыНтуралыәлемдікНәлемдік мәселелергеНмәселелергеэнергиясыНэнергиясы

ғалымдардыңНғалымдардың

-энергия-энергия
жайлы-жайлы

ППжайлы Пжайлы мәліметтерменПмәліметтермен
ретінде Претінде қолдануды,Пқолдануды,

ДАУ

П

ДАУЫШ МҮ

П

ЫШ МҮВҒАЙ МҮ ВҒАЙ МҮШЕ ВШЕЛЕВЛЕРІ. ВРІ. 

ЫШ МҮВЫШ МҮШЕВШЕ

бба
сп
ааассс
ы
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§1. Қоршаған орта

1. Мә тін ді мұ қи ят оқың дар. Мәтін стилін және түрін (әңгімелеу, 
сипаттау, талқылау) анықтаңдар.

 Жыл сай ын 5 мау сым да Дү ниежү зі лік қор ша ған ор-
таны қорғау кү ні атап өті ле ді. Бұл атау лы күн 1972 жыл дың 
15 жел тоқ са нын да БҰҰ Бас Ас са мб лея сы ның 27-сес сия   сын  -
да жа рия еті ліп, сол жы лы өт кен Қор ша ған ор та проб ле ма-
ла ры жө нін де гі Сток гольм кон фе рен ция сы ның қа ра ры на 
сәй кес бе кі тіл ді. Қа рар да Бас Ас са мб лея БҰҰ жүйе сін де гі 
мем ле кет тер мен ұй ым дар дың бар лығын бұл кү ні қор ша ған 
ор та ны қор ғау ға жә не оны жақ сар ту ға де ген ұм ты лыс та рын 
көр се те тін түр лі іс-ша ра лар ды өт кі зу ге ша қы ра ды.

Сонымен бірге БҰҰ жү  йе -
сін дегі жа ңа ұй ымның Қор ша-
ған ор та жө нін де гі бағ дар ла-
ма сы (ЮНЕП) құ рыл ды. Дү-
ние  жү зі лік қор ша ған ор та ны 
қор ғау кү ні жыл сай ын ЮНЕП 
ұйымы ның мұ рын дық бо луы -
мен атап өті ле ді.

Бұл күн ді атап өту де гі мақ-
сат – әр бір аза мат ты қор ша ған ор та ны қор ғау ға баулу. Бас қа 
сөз бен айт қан да, әлем ха лық та ры на та би ғат ты қор ғау мә се-
ле сін де гі не гіз гі күш адам дар дың өз қо лын да, қо ғам ның қо-
лын да еке нін тү сін ді ру. Сон дай-ақ күллі әлемдегі ел дер мен 
ха лық тар дың қау іп сіз жә не ба қу ат ты ке ле ше гін қам та ма сыз 
ету үшін әріп тес тік қа рым-қа ты нас тар дың пай да сы зор еке-
нін ұғын ды ру.

Дү ние жү зі лік қор ша ған ор та кү ні елі міз де жи ын дар, ве-
ло си пед ші лер ше руі, кон церт тер, шы ғар ма лар мен үн қа ғаз-
дар кон кур сы, кө шет тер отыр ғы зу си яқ ты ша ра лар, ау ла лар 
мен кө ше лер ді та за лау нау қан да ры өт кі зі леді.

(ortcom.kz)

1. Қор ша ған ор та ны қор ғау кү нін атап өтудің мақсаты қандай?
2. Қор ша ған ор та ны не cебеп ті қор ғау ке рек?

А 	–	бел	гі	лі	бір	мә-
се	ле	лер	ді	ше	шу	не	ме	се	тал-
қы	лау	үшін	бір	ша	ма	адам	дар	дың	
жи	на	лы	сы;	ха	лы	қа	ра	лық	ұй	ым-
дар	дың	бас	қа	ру	ор	ган	да	ры	ның	
атауы;	кей	ел	дер	де		пар	ла	ме	нт	тің	
не	ме	се	оның	па	ла	тала	ры	ның	құ-
рам	дас	бө	лі	гі.

АА144А144АААР
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Н
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Бір	ғана	сұраққа	жауап	беріп,	бірдей	қызме		т	атқаратын,	көбінесе	

бір	тұлғада,	бір	сөз	табынан	жасалып,	бір	ғана	сөзге	қатысты	болатын	
сөздер	тобын	 	деймiз.

Бiрың	ғай	мү	ше	лер	жал	ғау	лық	сыз	да,	жал	ғау	лық	шы	лау	лар	ар	қы-
лы	да	бай	ла	ны	са	ды:
1)	ың	ғай	лас	тық	жал	ғау	лық	тар:	жә	не,	әрі,	мен,	(бен,	пен),	да,	(де,	

та,	те);
2)	 ке	зек	тестiк	жал	ғау	лық	тар:	бiре	се,	бiрде,	кей	де;
3)	 тал	ғау	лық	жал	ғау	лық	тар:	не,	не	ме	се,	не	бол	ма	са,	әл	де;
)	 қар	сы	лық	ты	жал	ғау	лық	тар:	бiрақ,	де	ген	мен,	алай	да	т.б.
Сөй	лем	нің	тұр	лау	лы	мү	ше	ле	рі	де,	тұр	лау	сыз	мү	ше	ле	рі	де	бі	рың-

ғай	мү	ше	бо	ла	ала	ды.	Жал	ғау	лық	шы	лау	лар	қай	талан	бай,	бір-ақ	рет	
кел	се,	ара	ла	ры	на	үтір	қой	ыл	май	ды.	Ал	жал	ғау	лық	сыз	кел	се	не	ме	се	
жал	ғау	лық	шы	лау	бір	не	ше	рет	қай	талан	са,	олар	дың	ара	сы	на	үтір	
қой	ыла	ды.	Мы	са	лы:

Бiрың	ғай	бас	тау	ыш	тар:	Көр ген дер де, кө ре ал ма ған дар да мәз.
Бiрың	ғай	ба	ян	дау	ыш	тар:	Жа уа бын айт  не сұ рас ты рып көр.
Бiрың	ғай	то	лық	тау	ыш	тар:	Аз ды да, көптi де ба ға ла.
Бiрың	ғай	анық	тау	ыш	тар:	Не қыз дың, не жiгiттiң сөзi ке рек.
Бiрың	ғай	пы	сық	тау	ыш	тар: ілда Абайға сүйкімді, сұлу көрінді.

2. «Же ті қа зы на» мә ті нін (12. mp3) тың дап, не гіз гі ой ды та бың дар. 
Бірыңғай мүшелерді жазып отырыңдар.

3. Тыңдалым мәтініндегі бі рың ғай мү ше лердің қызметін анық -
таң     дар. Бірыңғай мүшелерді қатыстырып, өздерің де қоршаған 
ортадағы жеті қазына туралы мысалдар жазыңдар.

Үл гі: 
Қазақтар ұл-қыздарына Күнтуар, Күнімжан, Күнсұлу, 

Күнайым деген есімдерді қояды (бірыңғай анықтауыштар).

4. Мағ жан ақын айт қан дай, қа зақ ба ла сы ның не лік тен қия лы жүй-
рік, өт кір әрі те рең? Ой ла рың ды ортаға салыңдар.

Жа ра ты лыс тың құ ша ғын да, ме руерт се біл ген көк ша  -
тыр дың ас тын да, хош иіс ті жа сыл кі лем үс тін де, күн мен бір ге 
кү ліп, түн мен бір ге тү не ріп, жел мен бір ге жү гі ріп, ал дын да ғы АР
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ма лы мен бір ге өріп, са ры сай ран да ла да тұ рып, өсе тін қа зақ 
ба ла сы ның қия лы жүй рік, өт кір, те рең бо лу ға ти іс.

(М.Жұ ма ба ев)

5. Төмендегі мәтіннен стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған 
сөз орамдарын табыңдар. Стильдік түзетулер жасап, қайтадан 
кө шіріп жазыңдар.

Қаламыздың көркі – қоқыстар. Шынында да, қайда көз 
жүгіртсек те, айнала толы қоқысқа. Көшелеріміздің көркіне 
қарасаң, еріксіз жас келеді көзіңе. Қаламыздың осындай 
күйге түсуіне кімдер кінәлі?  

Қала тұрғындарына осы қоқыстар үйрен  шікті. Өмірімізге 
сіңіп бара жатқан секілді. Жас жеткіншектердің ой-өрісі 
сол бағытта дамып баратқаны жанға батады. Ертеңгі ұрпақ -
тардың сау болып өсуіне күресуіміз керек. Жас ұрпақтың 
болашағын ойлайық!

6. Тө мен де гі су рет тер бой ын ша сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып, «Қор-
ша ған ор таң – қазынаң» та қы ры бын да адамзатқа хат жа зың дар. 
Сөз са ны – 150.

 

Мы на су рет тен 
қан дай әсер  
ал дың дар?

Табиғат ресурстары ның 
қан дай тү рлерін атап 

бе ре ала сың дар?

Құс тар жай лы  
қан дай ән дер  
бі ле сің дер?
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§2. Қоршаған орта және адам

1. Мә тін дер ді оқың дар. Олардың жанрын, құрылымын, қол да ныл ған 
тіл дік құ рал да ры ның ерек ше лік те рін салыстырың дар.

Екі мә тін нің ұқ сас ты ғы 
Екі мә тін нің айыр ма шы лы ғы 

І мә ті н ІІ мә ті н 
 Мақ са ты 
 Маз мұ ны 

Сти лі 
Ті лі 

Ақын дар мен өнер паз дар көк тем де та би ғат ая сы на шы ғып, 
со дан әде мі ша быт алып, көп те ген құн ды ту ын ды лар ту ды-
ра ды. Адам – әсер қа был да ғыш жа ра ты лыс. Оның бол мы сы 
ге не ти ка лық фак тор лар мен қа тар, екі ке ңіс тік тің әсе рі не 
ұшы рай ды: бі рі – от ба сы, мек теп жә не дос тар дан тұ ра тын 
қо ғам дық ке ңіс тік, ал екін ші сі – тау лар мен қыр лар, күн 
нұ ры, су мен ауа ның са па сы, қор ша ған ор та ның геог ра-
фия лық жағ дайы. Осы ның бар лы ғы адам ның жа ны мен 
тә ні не ерек ше жағ дай қа лып тас ты ра ды. Атақ ты ибн Си на 
қо ныс тан ған ай мақ тың тау лы бо луы адам ның еп ті жә не 
ер жү рек бо лу ына се беп бо ла ды, тұр ғы лық ты жер дің ой пат та 
бо луы жа быр қау шы лық пен ау ру ға шал дық ты ра ды деп 
са на ған. Со ны мен қа тар ыл ғал ды ай мақ тың адам да рын сұ лу 
жүз ді бо лып ке ле ді деп есеп те ді. Мәш һүр та рих шы Ибн Хал-
дун да ап тап ыс тық пен қат ты аяз ды бас тан өт кер мей тін 
қо ңыр жай кли мат ты ай мақ тың тұр ғын да ры ның мі нез-
құл қы, сырт қы кел бе ті мен өмір сү ру тә сіл де рі де қа лып ты 
бо лып ке ле ді, олар да ысы рап шыл дық азы рақ, ал ай мақ та-
рын да абат тан ды ру мен кө галдандыру жақ сы да мы ған деп 
са най ды.

Жыл мез гіл де рі нің ау ы -
суы мен адам ның жа ны мен 
тә ні өз ге ріс тер ге ұшы рай ды. 
Мә се лен, көк тем мау сы мын-
да ғы түс тер дің алу ан түр лі лі гі 

А 	–	елді	
мекенді	халық	тұрмысына	
оңтайландыру,	жақсарту,	
көріктендіру.АдаАдаРсуыРсуыРмен адамРмен адам
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адам дар дың кө ңіл күйі мен қы   лы   ғы на әсер ете ді. Кө гіл дір 
ас пан, жа сыл жер, түр лі түс ті гүл дер адам ның кө ңіл күйі не, 
тіп ті тә ні не де әсер ете ала ды. Шы нын да да, ағаш тар дың ара-
сы нан шығатын та би ғат әуені не құ лақ тү ру не ме се құс тар   дың 
не ағып жат қан өзен нің үнін ес ту әр адам ның кө ңі лін кө те ріп, 
оны қуа ныш қа бө лей ді.

(kazakh.irib.ir)

 
М

Tay дей тін алып жү рек Ана  
    ту ған,
Мен тау лық пын!
 Тау дан мен жа ра тыл ғам.
Киік тің сү тін еміп ер жет кен мін,
Қу ат алып қы ран ның  
    қа на ты нан.
Мен тау лық пын,
 Тау дан мен жа ра тыл ғам.
Бұлт бүр ке ніп, жай отын  
    ала ту ғам,
Күн ал ғаш қы сәу ле сін ма ған ша шып,
Ма ған ке ліп тү ней ді қа ра тұ ман.
Тау ұлы мын,
Тау – ме нің дәу бе сі гім,
Мен оның әу ре сі мін, сәу ле сі мін.
Ас қар шың дар жел пи ді бе сі гім ді,
Бір ора мын ағы тып сәл де сі нің.
Мен тау лық пын!
 Тау дан мен жа ра тыл ғам.
Тау де ген Ана ту ған да ра тұл ғам,
...Тау ға ба рып,
Көк ке ұшып кет сем бе екен,
Ұс тап алып қы ран ның қа на ты нан.

(Мұқағали Ма қа таев)

1. Қор ша ған ор та адам ның кө ңіл күйі не, жа ны мен тә ні не қа лай 
әсер ете ді?

2. Өлең де ақын қор ша ған ор та ның адам ға әсе рін қа лай бей не-
лей ді?АА148А148

Р1.Р1.

2.Р2.РРРРМ
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дан мен жаАдан мен жараАра
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...Тау А...Тауға баАға барып,Арып,

ке ұшып кетАке ұшып кет

Н

оның әу

Н

оның әуре

Н
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Н
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қар шың Нқар шыңдар желНдар жел

мын ағыНмын ағытып сәлНтып сәл
лық Нлықпын!Нпын!

раНра

-сі-сігім,-гім,
мін, сәу-мін, сәуП

ала ту

П

ала ту
ле Плесін маПсін ма

ней Пнейді қаПді қара тұПра тұ

гім,Пгім,

Вғам. Вғам.
ніп, жай отын Вніп, жай отын 

ала ту Вала туғам,Вғам,
ған шаВған ша

бмін, бмін,

нан. бнан. бббаааа
сссспппп
алін алін 

(kazakh.irib.ir)а(kazakh.irib.ir)

сдың арасдың ара
се құс ссе құстарстар   с   дың сдың 

лін слін көскөтестеріп, сріп, 

ыгіл ыгілдір ыдір 
ңіл күйі ыңіл күйіне, ыне, 

дың араыдың ара-ы-
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3. Адам ның мі не зі қор ша ған ор та сы на бай ла ныс ты бо ла ты нын 
өлең нің қан дай жол да ры ар қы лы дә лел дей ала сың дар?

2. Мұқағали Ма қа таевтың «Мен тау лық пын» өле ңі не ан но та ция жа -
зың дар. Сөз са ны – 50–60.

   
Сөй	лем	де	бiрың	ғай	мү	ше	лердi	түсiндiрiп,	жи	нақ	тап	тұ	ра	тын	сөз-

дер	бо	ла	ды.	Олар	 	 деп	 атала	ды.	Бiрың	ғай	
мү	шелер	мен	жал	пы	лау	ыш	сөз	бiр	сұ	рау	ға	жау	ап	берiп,	сөй	лем		де	
бiр	син	так	систiк	қыз	мет	ат	қа	ра	ды.	Жал	пы	лау	ыш	сөз	ре	тін	де	сіл	теу	
есім	дік	те	рі	(мы	на	лар,	мы	нау,	сол,	осы	лар	жә	не	т.б.);	жал	пы	лау	есім-
дік	те	рі	(бә	рі,	бар	лы	ғы,	бар	ша	сы	т.б.)	жә	не	сан	есім	дер	(еке	уі,	үшеуі,	
бе	сеуі	т.б.)	жұм	са	ла	ды.

Егер	жал	пы	лау	ыш	сөз	бі	рың	ғай	мү	ше	ден	 соң	 кел	се,	жал	пы	ла	-
уыш			тың	ал	ды	нан	сы	зық	ша	қой	ыла	ды.	Мы	са	лы:	Назым, үл жа мал, 
Жі бек – бәрi қуа нып жүр.

Егер	жал	пы	лау	ыш	сөз	бі	рың	ғай	мү	ше	лер	дің	ал	дын	да	кел	се,	жал-
пы	лау	ыш	тан	соң	қос	нүк	те	қой	ыла	ды.	Мы	са	лы:	Қа зақ хал қы ның ұлт
тық ой ын да ры мы на лар  ал ты ба қан, ақ сүй ек, қыз қуу жә не т.б.

3. Жалпылауыш сөздерді қатыстырып, қор ша ған ор та ның адам ға 
әсе рі ту ра лы 5–6 сөйлем жа зың дар. 

Үл гі:

Кө гіл дір ас пан, жа сыл жер, түр лі түс ті гүл дер  – барлығы 
адам ның кө ңіл күйі не әсер етеді.

4. Сұрақтарға жауап бере отырып, сұхбат құрыңдар. Ғылыми дерек-
 тер орынды қолданып, ойларыңды дәлелді, жүйелі жеткізіңдер.

1. Сендердің араларыңда қоғамдық орындардарды ластап, 
кез келген жерге қоқыс тастайтын балалар бар ма?

2. Неліктен қоршаған ортаны қорғау, сақтау керек?
3. Адамның табиғаттың ажырамас бөлігі екенін дәлел дең-

 дер.

5. «Қор ша ған ор та қол дау ға мұқ таж» та қы ры бын да ғы ма қа ла ның 
те зи сін жа зың дар. Сөз са ны – 100.А5.А5.
теАтеАААААР

3.Р3.
дер.Рдер.

5. Р5. «ҚорР«Қор

М

1.

М

1. Сендердің араларыңда қоғамдық орындардарды ластап, 

М

Сендердің араларыңда қоғамдық орындардарды ластап, 
кез келген жерге қоқыс тастайтын балалар бар ма?Мкез келген жерге қоқыс тастайтын балалар бар ма?

2. М2. Неліктен қоршаған ортаны қорғау, сақтау керек?МНеліктен қоршаған ортаны қорғау, сақтау керек?
Адамның табиғаттың ажырамас бөлігі екенін дәлелМАдамның табиғаттың ажырамас бөлігі екенін дәлел

А

ның кө

А

ның кө

Сұрақтарға жауап бере отырып, сұхбат құрыңдар. Ғылыми дерекАСұрақтарға жауап бере отырып, сұхбат құрыңдар. Ғылыми дерекАтер орынды қолданып, ойларыңды дәлелді, жүйелі жеткізіңдер.Атер орынды қолданып, ойларыңды дәлелді, жүйелі жеткізіңдер.

Сендердің араларыңда қоғамдық орындардарды ластап, АСендердің араларыңда қоғамдық орындардарды ластап, 

Ндір ас Ндір аспан, жаНпан, жа
ның кө Нның көңіл күйіНңіл күйіне әсер етеді.Нне әсер етеді.

Сұрақтарға жауап бере отырып, сұхбат құрыңдар. Ғылыми дерекНСұрақтарға жауап бере отырып, сұхбат құрыңдар. Ғылыми дерек

-ППП

сөздерді қатыстырып, қорПсөздерді қатыстырып, қор
лы 5–6 сөйлем жаПлы 5–6 сөйлем жазыңПзың

ВВВ
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В
ғай мү

В
мү

ыла Вылады.Вды. МыВМыал ты ба қан,Вал ты ба қан, ақ сүй ек,Вақ сүй ек,

б
не

б
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м бмү бүше бшеденбден сбсоңбоңды. бды. Мы бМысабсалы:блы: НабНа

діңбдің а
не ане тат.б.);а.б.);т.б.);тат.б.);т
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§3. Қоршаған ортадағы энергия  
 ресурстары 

1. Мә тін ді оқың дар. Тілдік құралдары арқылы стилін анықтаң дар.

Энер гия қор ла рын үнем деу 
ХХІ ға   сыр дың аса ма ңыз ды мін-
дет те рі нің бі рі бо лып та бы ла ды. 
Бү гін де әлем нің өнер кә сі бі да-
мы ған бар лық мем ле кет ін де 
энер   гия үнем деу мә се ле ле рі қар-
қын ды ше ші лу де. 

Зерт теу лер ге сүй ен сек, Қа-
зақ   стан ның жал пы су әлеу еті 
жы лы на 170 мл рд кВт/са ғат қа 
же те ді екен. Геог ра фия лық ор-
на ла суы жа  ғы нан Қа зақ стан-
ның жел энер ге ти ка лық әле  уе -
ті де жо ға ры, жы лы на 0,929-
дан 1,82 млрд кВт/с-қа же те ді. 
БҰҰ-ның «Жел энер ге ти ка сы 
бо  йын ша да му бағ дар ла ма сы» 
ая сын да жүр гі зіл ген зерт теу ле рі 
Қа зақ стан ның бір қа тар өңі рін-
де 50 мың шар шы метр ге тар та 
ау мақ та жел дің жыл дам ды ғы 
6 м/с-тан аса ты нын дә лел деп 
бер   ді. Жал пы, дәс түр лі емес жел энер гия сы ның ке ле ше гі зор, 
эко ло гия лық жа ғы нан та за, қо ры еш уа қыт та сар қыл май   ды, 
ар зан әрі ти ім ді.

Жел ді адам дар ұзақ жыл бойы энер гия кө зі ре тін де пай-
да ла нып кел ді. Жел энер гия сы ар қы лы жел кен мен жүз ген. 
Дән ді да қыл өнім де рін ұн тақ тау үшін жел диір ме нін пай да-
лан ды. Осы дан-ақ адам зат үшін жел энер гия сы ның ма ңы зы 
еш қа шан жо ғал май ты нын пай ым дау ға бо ла ды.

Қа зақ стан ның кли мат тық жағ дайы күн энер гия сын пай-
да ла ну ға қо лай лы бо лып та бы ла ды. Елі міз де күн энер гия сын 
өн ді ру мүм кін ді гі жы лы на 2,5 мл рд кВт/са ғат қа ба ға ла ну да. АА150А150
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адар. Тілдік құралдары арқылы стилін анықтаңадар. Тілдік құралдары арқылы стилін анықтаңассдар. Тілдік құралдары арқылы стилін анықтаңсдар. Тілдік құралдары арқылы стилін анықтаңдар.сдар.
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Қа зақ стан ның сол түс тік ен дік те ор на лас қа ны на қа ра мас тан, 
рес пуб ли ка ау ма ғын да ғы күн ра диа ция сы ның әлеу еті өте 
жо ға ры. Сон дай-ақ өңір де күн энер гия сын электр қу атын 
өн ді ру үшін ға на емес, жы лу алу үшін де пай да ла ну ға бо ла ды. 
Ол үшін жы лу мен қам та ма сыз ету дің ор та лық жүй еле рі нен 
шал ғай жат қан ау дан дар да күн қон дыр ғы ла ры ор на ты луы 
ти іс.

Қал пы на ке ле тін энер гия көз де рін пай да ла ну дың эко но-
ми ка лық ти ім ді лі гі де бар. Атап айт сақ, оны электр қу атын 
өн ді ру жә не жет кі зу үшін қол да ну ар қы лы Қа зақ стан ның 
энер гия ға тап шы өңір ле рін де үнем ді лік ке қол жет кі зу ге бо ла-
ды. Со ны мен қа тар қай та қал пы на ке ле тін энер ге ти ка ел дің 
шал ғай өңір ле рін да мы ту дың ма ңыз ды фак то ры на ай нал мақ.

(Ә.Ер сай ынов)

2. «Бұқ тыр ма да ғы ең бек кер лер» мә ті нін (13. mp3) тың дап, не гіз гі 
ой ды та бың дар. «Дәс түр са бақ тас ты ғы» де ген ді қа лай тү сі не сің -
 дер? Екі мә тін нің сти лін са лыс ты рың дар.

  
Сөй	лем	ішін	де	гі	бір	сөз	ді	не	сөз	дер	ді	бас	қа	бір	сөз	дер	ай	қын	дап,	

дә	лел	деп,	 тү	сін	ді	ріп	 тұ	рады.	Он	дай	 сөз	дер	ді	  
дей	ді.

Анық	тау	ыш	тан	 өз	ге	шелiгi:	 анық	тау	ыш	анық	тала	тын	 сөз	дердiң	
ал	дын	да	тұ	рып,	оның	өзiне	тән,	бас	қа	зат	тан	ерек	ше	сы	нын,	са	па-
сын	бiлдiрсе,	ай	қын	дау	ыш	анық	тай	тын	сөзiнен	кейiн	тұ	рып,	көбiне	се	
оның	мә	нін	бас	қа	сөз	дер	мен	то	лық	ты	ра	ды	не	ме	се	қо	сым	ша,	көл	де-
нең	са	па	сын	көр	се	тедi.	Оның	үш	тү	рі	бар:	1)	қосалқы	айқындауыш;	
2)	қосарлы	айқындауыш;	3)	оңашаланған	айқындауыш
1.  –	 зат	 есiмнiң	 қо	сым	ша	 сы	ны	 ретiнде	

жұм	са	ла	тын	сөз	дер.	Олар	зат	тың	қо	сым	ша	са	па	сын	біл	ді	ре	тін-
дік	тен,	анық	тау	ыш	тар	дай	олар	мен	ты	ғыз	бай	ла	ныс	та	бол	май	ды.	
Сон	дық	тан	олар	ай	қын	дай	тын	сөз	дерiмен	орын	ау	ыс	ты	ра	бе	редi.	
Мы	са	лы:	Ал па мыс ба тыр, Ба ян бәйбiше, сен ақ са   қал т.б. Қо	сал-
қы	ай	қын	дау	ыш	ай	қын	дай	тын	сөзiмен	сөй	лемнiң	бiртұ	тас	күр	делi	
мү	шесi	бо	лып	жұм	са	ла	ды.

2. 	деп	анық	тай	тын	сөзiмен	қо	сар	ла	на	жұм-
са	ла	тын	сөз	дердi	ай	та	мыз.	Мы	са	лы:	те ле онав то мат, ба тыр
ұш қыш, ин же нертех но лог т.б.АААААААұш қыш,Аұш қыш,РРРР

қы

Р

қы
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3. Қосалқы және қосарлы айқындауышқа 5–6 мысал келтіріңдер. 
Қосарлы айқындауыштарды қатыстырып, энергия ресурстары 
ту ра лы сөйлем құрастырыңдар. 

4. Кес те ні пай да ла нып, ша ғын мә тін жа зың дар. Бі рың ғай мү ше лер 
мен жалпылауыш сөздерді, ай қын да  уыш   тың түр ле рін қа тыс ты-
рың дар.

Іс ке қо сыл ған 
жыл 

Өн ді ріс тер 

1950–1960   Жез қа ған ЖЭО-сы, Өс ке мен ГЭС-і, Бұқ тыр ма ГЭС-і
1966–1970  Шар да ра ГЭС-і
1971–1975   Қап ша ғай ГЭС-і, Жам был жә не Ақ су ГРЭС-і
1975–1980 Ақ тау АЭС-і, Екі бас тұз ГРЭС-і
1981–1985 Екі бас тұз-2 ГРЭС-і, Шуль ба ГЭС-і

5. Диа грам ма да ғы ақ па ратпен танысып, «Энер го ре су рс тар ды ти ім ді 
пай да ла ну дың жол да ры» та қы ры бын да ғы ма қа ла ның те зи сін жа -
зың  дар. Сөз са ны – 70–80.
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6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Қоршаған ортаға зияны жоқ баламалы энергия көздерін пайда-

лану тәжірибесі туралы ізденіп, аргументативті эссе жазыңдар. 
Тақырыбын өздерің қойыңдар.АА152А152

Р6.Р6. Екі РЕкі 
1.Р1.РРРРММЕкі МЕкі тапМтап
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осарлы айқындауыштарды қатыстырып, энергия ресурстары ыосарлы айқындауыштарды қатыстырып, энергия ресурстары 
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2. Берілген мә тін бой ын ша тап сыр маларды орын даң дар.

1. Мә тін де гі ті рек сөз дер ді те ріп жа зың дар.

2. Мә тін де гі не гіз гі ойды жа зың дар.

3. Мә тін ге та қы рып қой ың дар.

4. Мә тін маз мұ нын нақ ты лай тын қо ры тын ды ны таң даң дар .

5. Мә тін де гі ма ңыз ды сөй лем ді жа зың дар.

Бір пат ша ең жақ сы әрі көр кем сөз айт қан адам ға 
400 ди нар бе рем деп жар лық шы ға рып ты. Ке ле сі кү ні нө кер-
ле рі мен са пар ға шы ға ды. Жол да зәйт үн аға шы ның кө ше  тін 
отырғызып жат қан тоқ сан да ғы қа рия ны жо лық ты ра ды. Қа -
рия ны аяп кет се ке рек, оның жа ны на аял дай ды. Пат ша оған: 
«Мы на кө ше ті ңіз же міс бер ген ше, жоқ де ген де, жи ыр ма жыл 
ке рек. Тө рі ңіз ден кө рі ңіз жа қын қал ған да же мі сін көр мей тін 
іс ке не ге арам тер бо лып жат сыз?» – дей ді. Сон да қа рия: 
«Бұ рын ғы лар ек кен ағаш тың же мі сін біз те ріп же ген бо ла-
тын быз, ен ді біз ек кен ағаш тан кей ін гі лер же мей ме?!» – дей-
ді. Пат ша: «Нет кен әде мі сөз!» – дей ді де, қа рия ға 400 ди нар 
бер гі зе ді.

(www.asylarna.kz)
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§4. Су ресурстары

1. Мә тін ді оқып, кө те ріл ген мә се ле ні тал даң дар. Құрылымы мен маз -
мұнын, стилін алдыңғы тақырыптағы оқылым мә  ті  ні  мен салыс ты-
рыңдар. 

Бұл оқи ға Тә ңір дің жер бе тін де тір лік ор нат қан нан кей ін 
бо лып ты. Ол кез де Жа ра ту шы адам зат ты жа рыл қап, то пан 
суы нан да сақ та ған екен, – дей тін әжем. – Бі рақ адам дар «Тә-
ңір жа рыл қа сын!» де ген сөз ді, ал ғыс ай ту ды біл ме се ке рек. 
Күн нің жы лу ын, са мал дың ши па сын, ай дың ақ сәу ле сін, 
жер дің же мі сін ке ре гін ше пай да лан ға ны мен, бір де-бір іш 
жы лы тар ықы лас ты сөз айт пап ты… Қа жы ған Күн Ал ла Та ға-
ла ға арыз ай тып ты:

– О, Жа рат қан ием, да мыл дау ды біл мей, ұй қы көр мей, 
күл кі көр мей тір лік үшін қыз мет етемін. Дү ние нің түк пір-
түк пі рін де гі кеу де сін де жа ны бар дың бә рін шуа ғым мен қыз-
ды рамын. Бір тал шө бі нен бас тап, жер бе ті нің бә рі не шұ ғы ла 
тө гем. Таң сә рі ден арай ша шып ға лам ды тү нек тен арыл та мын. 
Бә рі не нұр бе ре мін. Жар қы рап кө рін ге нім де, тір лік тің бә рі 
жа ды рай ды, су ық тан тоң ған дар жы лы на ды, жау ын нан ме зі 
бол ған дар де не сін құр ға та ды. Бі рақ осын ша ма ең бе гім ді елеп, 
бір де-бір тір лік ие сі ал ғыс айт қан емес. О, Тә ңі рім, сон дық тан 
ме ні бұл аза бың нан бо сат. Ты ным бер, аз дап ты ны ғай ын!

Күн кет кен соң Ал ла ның ал ды на Ай ке ліп:
– О, тір лік тің ті ре гі, бар әлем нің жү ре гі – Жа ра ту шы ием, 

өзі ңе ті лек пен ке ліп тұр мын, – дей ді.
– Не ден та рық тың, не ден тү ңіл дің, түн ер ке сі – ал тын Ай?
– Ай на лай ын, Тә ңі рім, сен ма ған кө мес кі нұр бе ріп сің, 

су ық сәу ле сый лап сың. Зіл қа раң ғы түн нің бар тұң ғиы ғын 
жа рық етем деп мен ке лем. Қа ра ас пан ның қақ тө рін де 
тұ рып, тө ңі рек ті ма мық сәу ле ге бө лей мін, адас қан ға ны са на 
бо ла мын… Бе тім нен сәуке лем ді бір те-бір те ысы рып, күн 
са нау ға, ап та мен ай са нау ға кө мек те сем. Күн си яқ ты ша қы-
рай ып, жа лы ным мен қа ры май мын. Ме нің нұ рым жұм сақ, 
сау мал дай та тым ды. Бі рақ ме нің бұл қи мас қы лы ғым ды 
адам дар бай қа май ды. Қай та адам дар жү зін де гі да ғын, маң-
дай ын да ғы әжі мін ме нен кө ріп, «ай бе тін дей шұ бар ла нып 
бі тіп сің ғой» деп бір-бі рін ке ле меж дей ді. Ал әб ден то лыс қан АА154А154
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ша ғым да сүй кім ді бо лар мын деп дә ме лен сем, ол сә тім ді де 
адам дар күл кі ге ай нал ды ра ды. Бір жақ тыр май тын ада мын 
көр се, ет жең ді кі сі ні ке зік тір се, «бе ті ай та бақ тай бо лып бе  -
зер  ген бі реу екен» де се ді… Бұ дан ар тық қор лық, бұ дан ар тық 
ма зақ бар ма ма ған?! Ен ді шы дай алар емес пін. Бұл қыз ме-
тің нен бо са та гөр, Тә ңі рім!

Осы лай деп Ай бұлт ара сы на кі ріп алып, ықы лық атып 
жы ла ған екен… Сол кез де жаң быр жау ып ты…

Осы кез де өк пек Жел құ ты ры нып, жан-жа ғы на жа ла нып, 
Ал ла Та ға ла ның ал ды на же тіп ке ліп ті. Тә ңір дің та ғы на қон-
ған шаң-то заң ды үр леп жі бе ріп ті де, ая ғы на ора лып жа тып 
алып ты.

– Мен да мыл көр мей, тау ке зем, тас ке зем. Ел асам, бел 
асам, ор лар ды үң ги мін, ор ман ға сүң ги мін, да ла ны шар лай -
 мын, те ңіз ді бар лай мын. Өл кем ді тө те лей мін, жел кен ді же те-
лей мін, тол қын ды ой на та мын. Бұлт ты қу ып, жер ге жау ын 
сый лай мын. Егер мен бол ма сам, адам зат ап тап ыс тық қа 
шы да мас еді, бас та рын бір ге құ ра мас еді, ау зы су сыз ке бер 
еді, ал қы нып тер тө гер еді. Мен со ның бә рі не са мал бо лып 
есе мін, са ғым бо лып кө ше мін. Бі рақ ал ғыс ал ған кү нім жоқ, 
сон дық тан да мұ ңым көп. Бол дыр дым, ты ны ғай ын, мұр сат 
бер, Тә ңі рім.

Бір шет тен сыл ды рап Су ке ліп ті. Ал ла ның ая ғы на бас 
ұрып ті ле гін айт қан екен.

– Ме нің де кү нім күн емес, Тә ңі рім. Ой-қы рын ке зіп 
да ла ның, да мыл көр мей аға мын. Жер дің ша ңын жуа мын, 
ел дің тә нін жуа мын. Су са ған шө лін ба са ды, бір жұ тып де мін 
аша ды. Со ның бә рін, Тә ңі рім, кө те ре бе рем қа шан ғы?

Сон да Ал ла Та ға ла ой ға кет кен екен. «Иә, тір ші лік біт-
кен, шы ны мен-ақ, ал ғыс қа са раң екен, жақ сы лық қа жа лаң 
екен. Мен бұ лар ды жаз ғы рай ын, жа за лай ын!» – деп тү -
йіп ті...

( Бау ыр жан Мо мы шұлы)

2. Тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Оқы лым бө лі мі нен бі рың ғай мү ше ле рі бар 3 сөй лем жа-
зың дар.
2-дең гей. «...ке ре гін ше пай да лан ға ны мен, бір де-бір іш жы лы тар 
ықы лас ты сөз айт пап ты...» – де ген жол дар ды өмір мен бай ла ныс-
ты рып, өз пі кір ле рің ді дә лел дең дер.АтыАтыР
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3-дең гей. Мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алын ған 
ақ па рат тар дан жинақы мәтін жазыңдар.

  
зi	қа	тыс	ты	сөзiнен	соң	тұ	рып,	оны	мен	тұл	ға	лас	бо	ла	тын	жә	не	

оның	ма	ғы	на	сын	түсiндiрiп	тұ	ра	тын	сөз	дердi	
дейміз.	Оңа	ша	лан	ған	ай	қын	дау	ыш	тар	ай	қын	дай	тын	сөзiмен	

ма	ғы	на	лас,	тұл	ға	лас	бо	лып,	оның	со	ңын	да	тұ	ра	ды.	Оқ	шау	ай	ты	лып,	
екi	жа	ғы	нан	үтiрмен	бөлiнедi.	Мы	са	лы:	Бiздер ге, сы нып оқу шы ла
ры на, аса үл кен мiндет жүк тел ген. 

Ал	ай	қын	дау	ыш	мү	ше	лер	бiрне	шеу	бол	са,	сөй	лемнiң	бiрың	ғай	мү-
ше	лерiне	ұқ	сап	кет	пеу	үшiн,	олар	сы	зық	ша	ар	қы	лы	бөлiнедi.	Мы		са	лы:	
Өзі ән ші, өзі сұ лу Бай тас қа еке уі де – бі рі кә рі, бі рі жас ба ла – қыз ға на 
да, та ма ша лай қа ра ған еді. (М.Әуезов) Оңа	ша	лан	ған	ай	қын	дау	ыш	
бiрың	ғай	мү	ше	лер	ден	жа	сал	са,	оның	ал	ды	нан	қос	нүк	те,	со	ңы	нан	
сы	зық	ша	қой	ыла	ды.	Мы	са	лы:	Қа зақ тың ұлт ас пап та ры ның  дом
бы ра ның, сы быз ғы ның, саз сыр най дың – әуенi ерек ше.

3. Оқылым мәтіні мазмұны бойынша оңашаланған айқында  уыш  қа 
мысалдар келтіріңдер.

Үл гі: 

Осы кезде тіршілік нәріне, Суға, сөз кезегі тиеді.

4. Мә тін де гі де рек тер ді өз сөз де рің мен бі рың ғай мү ше лі екі сөй лем, 
ай қын дау ыш түр ле рі бар екі сөй лем етіп жа зың дар.

Адам тір ші лі гі не жұм са ла тын зат тар дың ішін де су дың 
ма ңы зы зор. Мұз дар ды, бат пақ тар ды қо сып есеп те ген де, жер 
бе ті нің 77,5%-ын су алып жа тыр. Су қор ла ры на мұ хит тар, 
те ңіз, өзен, көл, жерас ты су ла ры, мұз дық тар, ат мос фе ра да ғы 
ыл ғал кі ре ді. Жер бе тін де гі био ло гия лық өнім дер дің 43%-
ын, ал от те гі нің 50%-дан кө бін мұ хит тар мен те ңіз дер бе ре ді.

Су қо ры – ха лық бай лы ғы. Өкі ніш ке орай, жер бе тін-
де гі тұ щы су дың қо ры өте аз. Өзен дер мен көл дер де гі тұ щы 
су лар дың қо ры гид рос фе ра ре сур сы ның 1%-ына да жет пей ді 
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екен. Құр лық бе ті нің әр же рін де тұ щы су қо ры әр түр лі. 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы тұ щы су қо ры тап шы мем ле кет тер 
қа та ры на жа та ды.

(stud.kz/referat)

5. Там шы мыр за мен «Су ре су рс та рын қа лай сақ тап қа лу ға бо ла-
ды?» де ген та қы рып та сұх бат құ рың дар. Айқындауыш мүшелерді 
қатыстырып, түрлерін ажыратыңдар.

Там шы – су ды құр ай тын бөл шек. Там шы та мып, көл ге 
ай на ла ды. Ас пан да ғы бұлт жер ге там шы бо лып та мып, су 
ре су рс та рын то лық ты ра ды. Шық бо лып жи на лып, там шы ға 
ай на ла ды, ыл ғал ды лық ты арт ты ра ды. 

(wikipedia.org/wiki)

Жаз дың жал тыр та ңын да то ғай ға бар саң, шөп ара сын да 
сан сыз ме руерт кө ре сің, сол ме руерт тер күн нің кө зі не жылт-
жылт етіп, бі ре се қы зыл, бі ре се са ры, бі ре се көк бо лып құл-
пы ра ды. «Бұл не ме не?» – деп жа қын дап қа ра саң, үш кіл 
жа   пы  рақ тар үс тін де жыл тыл дап тұр ған шық там шы ла ры боп 
шы ға ды.

(Жүсіпбек Аймауытов)

6. Оқылым мәтінінің мазмұнын қысқаша баяндап, аннотация жа -
зың дар. Сөз саны – 60–70.

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Су ға бай ла ныс ты 10 ма қал-мә тел жа зып, жат таң дар.
2. Су дың қа ді рі ту ра лы ой ла рың ды «ПОПС фор му ла сы» ар қы лы 
жет кі зің 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 де рек тер мен, мысалдармен 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. Болашақтың энергиясы

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

1. Мә тін қан дай стиль де (ғылыми, публицистикалық) жа зыл ған?

2. Мә тін де гі ма ңыз ды сөй лем ді анық таң дар.

3. Ав тор көз қа ра сын біл ді ре тін сөй лем ді анық таң дар.

4. Мә тін де гі ты ныс бел гі лер дің қой ылу се беп те рін тү сін ді рің дер.

2050 жыл ға дей ін әлем де гі энер гия ның үш тен бір бө лі гі 
күн нен, жел ден, бас қа да ба ла ма лы көз дер ден алы нуы ти іс. 
Адам зат энер гия ны үнем де ме се, әлем дік проб ле ма лар ға ұры-
нуы мүм кін еке нін дү ниежү зі нің екі ірі мұ най ком па ния сы 
«British Petroleum» пен «Royal Dutch Shell» жа рия ла ды. 
Ға лам шар да кли мат тың өз ге руі, жер бе тін де адам са ны ның 
өсуі, сон дай-ақ қаз ба бай лық тар қо ры ның тү ге сі лу ге жа қын-
ды ғы бо ла шақ та энер гия үнем деу мә се ле сі нің үл кен рөл ат қа-
ра ты нын көр се тіп отыр. Мә се лен, са рап шы лар жер бе тін де 
1,5 мил лиард адам ның электр энер гия сын қол да ну ға мүм кін-
ді гі жоқ ты ғын, ал бір мил лиард тан ас там адам са па сы тө мен 
электр энер гия сын пай да ла на ты нын анық та ған.

Осы ның бә рін са рап та ған Қа зақ стан «EXPO-2017» 
көр   ме сі не «Бо ла шақ тың энер гия сы» та қы ры бын ұсын-
ды. Же рін де ми не рал ды ре су рс та ры мен қаз ба бай лық тың 
үл кен қо ры бар, ел де гі өнер кә сіп өн ді рі сі нің 60%-ға жуы-
ғын мұ най мен та би ғи газ өн ді рі сі құр ай тын жә не осы 
бай лық тың қо ры жа ғы нан әлем де 11-орын ға ие Қа зақ стан 
атал ған та қы рып ты ха лы қа ра лық дең гей ге алып шы ғу ға 
то   лық құ қы лы.

Осы та қы рып шең бе рін де зерт теу жүр гіз ген ма ман дар 
қа зақ тың бай тақ да ла сын да жел энер гия сын пай да ла ну 
мүм кін ді гі мол еке нін ал ға тар тып отыр. Қа зақ стан ау ма-
ғы ның көп бө лі гін де жел дің ор та ша жыл дық жыл дам-
ды ғы се кун ды на ал ты метр екен. БҰҰ-ның да му бағ дар ла-
ма сы ның не гі зін де Қа зақ стан да энер гия ре сур сы ре тін де 
жел ден энер гия өн ді ру ге бай ла ныс ты зерт теу жа сал ған. 
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Елі міз дің кли мат тық ерек ше лік те рі сон дай – кей бір 
ай мақ тар да жы лы на 3000 са ғат қа дей ін күн сәу ле сі тү сіп 
тұ ра ды екен. Ха лы қа ра лық са рап тау лар нә ти же сін де 
Қа зақ стан да күн сәу ле сі нің энер гия сын пай да ла ну ға да 
жол аша тын мүм кін дік ба ры анық тал ды. Сөйт іп, Ас та на 
«Бо ла шақ тың энер гия сы» та қы ры бын әлем дік дең гей ге 
алып шы ғып, адам зат үшін ма ңыз ды мә се ле кө те ріп отыр-
ға нын дә лел де ді.

(www.aktobegazeti.kz)

2. «Фан таст-жа зу шы лар дың бол жа мы» мә ті нін (14. mp3) тың дап, 
тө мен де гі кес те бо  йын ша тал даң дар. Ғылыми және халықара лық 
терминдерді пайдаланып, мәтіндегі ақпарат туралы көзқарас  та рыңды 
білдіріңдер.

Мәтіннің тақырыбы

Мәтіннің стилі 

Негізгі ақпараттар

Қосымша ақпараттар

Ғалымдардың болжамы

3. Стильдік және пунктуациялық қателерді түзеп, кө ші ріп жа зың дар.

«Бо ла шақ энер гия сы» жо  ба сы дәй ек ті мақ сат тар ал ды на 
қой ды. Олар мы на лар
– қу ат көз де рі нің да муы на ба ғыт тал ған ст ра те гия лар
– бағ дар ла ма лар мен тех но ло гия лар ды зерт теу

«Бо ла шақ энер гия сы» жо  ба сы н да қа лып тас қан мы на дай 
абс трак ті лі ұғым дар
– энер гия ны жа қын бо ла шақ та пай да ла ну ке зін де гі ең озық 

тә сіл дер ді қа был дау
– ен гі зу жә не қол да ну

Жа һан дық мә се ле лер тал қы ға түс кен ке ше гі ЕҚЫҰ-ның 
сам ми ті, Ас та на эко но ми ка лық фо ру мы, Ин вес ти ция лық 
фо рум жас мем ле ке ті міз дің ме рей ін үс тем етіп, абы рой ын 
ас қақ тат ты. Осы ның өзі ас қақ та ға ны емес пе елі міз дің абы-
рой ының.
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4. Бі рың ғай мү ше лер мен ай қын дау ыш мү ше лер ді қатыстырып, 
мәтін мазмұны бойынша 5–6 сөйлем жазыңдар.

«EXPO-2017» халықаралық көрмесінің «Болашақтың 
энер  гиясы» деп аталуының өзі балама энергиямен жаб дық -
таудың әлемдік көлемдегі негізгі мәселе екенін білдіреді. 
Елбасы өзінің Жолдауында: «...Біз энергияның балама түр-
лерін өндіруді дамытуға, күн мен желдің энергиясын пай-
даланатын технологияларды белсенді енгізуге тиіспіз. Бұл 
үшін бізде барлық мүмкіндіктер бар», – деген еді. Қазіргі 
кез де Қазақстанда күн, жел, су энергияларын пайдалану 
ауыз толтырып айтарлықтай жоғары деңгейде деуге кел -
мейді. Мамандардың есебі бойынша, елімізде балама энергия 
көздерінен өндірілетін энергия жалпы энергияның 1%-ы 
ғана екен. Еліміздің жер қойнауы мұнай мен көмірге, 
бас қа да пайдалы қазбаларға бай болғандықтан, біз энергия 
тапшылығын көріп отырған жоқпыз. Бірақ жер қойнауын -
да ғы қазбаларымызды шексіз деп айтуға тағы болмайды.  
Оның экологиялық зардаптары – өз алдына бір мәселе. Сон -
дықтан балама энергия көздерін зерттеу, отандық қондырғы-
 лар жасау, күнделікті өмірге енгізу – ғалымдарымыздың 
алдында тұрған басты мақсат...

(Сағадат Сүгіров, Мұрат Күнелбаев)

5. «Жел тұрмаса, шөптің басы қимылдамайды» мәтелін жан-жақты 
тал  даңдар: тіл білімі, география, биология және физика салала-
рына қатысты ма ғы наларын ашып түсіндіріңдер. Өз сөздеріңді 
мысал дармен дәлел деңдер.

6. «Бо ла шақ тың энер гия сын қи ял дау ар қы лы қа лай ой лап та бу ға 
бо ла ды?» де ген та қы рып та мо но лог құ раң дар. Мо но лог те бі рың ғай 
мү ше лер мен ай қын дау ыш тың қам ты лу ын қа да ға лаң дар.
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•	 жасөспірімдерге	байланысты	әлеуметтік-қоғамдық	тақы		рып	-
тармен	танысасыңдар;		

•	 жасөспірімдердің	тамақтану,	киіну	ерекшеліктерін	талқы		лай	-
сыңдар;	

•	 жасөспірімдердің	бос	уақытын	қалай		өткізетіні	жайында	өз	
пікірлеріңді	білдіріп,	пікірталасқа	түсесіңдер;	

•	 жасөспірімдер	мен	үлкендер	арасындағы	келіспеушіліктің	туын-
дау	себептерін	болжайсыңдар,	шешу	жолдарын	ұсынасыңдар;

•	 жасөспірімдердің	заң	алдындағы	жауапкершіліктерімен	танысып,	
заңды	бұзбаудың	қажеттілігі	туралы	ойларыңмен	бөлісесіңдер,	
аргументативті	эссе	жазуға	үйренесіңдер;

•	 жай	сөйлемдердің	айтылу	мақсаты	мен		құрылымдық	ерекшелігін	
меңгересіңдер.

ЖАСӨСПІРІМ  
ЖӘНЕ ЗАҢ

СИНТАКСИС 
СӨЙ ЛЕМ НІҢ АЙ ТЫ ЛУ МАҚ СА ТЫ НА  

ҚА РАЙ ТҮР ЛЕ РІ

Балам бол, басқа бол: бәріңе заң біреу-ақ.
(Жүсіп Баласағұн)

Тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел 
болмайды.

(Бауыржан Момышұлы)ААААААААРРРРРРРР

Тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел РТәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел Тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел РТәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел 
болмайды.Рболмайды.

ММММБалам бол, басқа бол: бәріңе заң біреу-ақ.МБалам бол, басқа бол: бәріңе заң біреу-ақ.

Тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел МТәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел 
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§1. Жастар туралы көзқарастар

1. Мә тін нен жастар туралы оң пікірлерді, содан соң теріс пі кір  лерді 
іріктеп оқыңдар. Жас тар туралы теледидар мен газет-жур  нал-
дарда айтылып жүрген көзқарастарды мысалға келтіріп, авто  ры  на 
сілтеме жасаңдар.

Тұ рар Әбуов, дін та ну шы:
– Жас та ры мыз дың көбісінің ру ха ни дең гейі жо ға ры. Олар 

өз де рі нің бі лім ді лі гі мен бі лік ті лі гі ар қы лы көп ші лік ор та да 
қо ғам дық пі кір қа лып тас ты ра ала ды. Қу анар лық та ғы бір 
жайт  – жас тар дың адам гер ші лік ке, иман ды лық қа де ген бет-
бұ ры сы. Ұл тын ұлық тай бі ле тін, Отан ды сүйе бі ле тін жі гер лі 
жас тар өсіп ке ле жат қа ны на қу ана мыз.

Ал кей жас тар дың ма те ри ал дық құн ды лық тар ды бас ты 
орын ға қой ып, «кру той» кө лік мі ніп, қым бат те ле фон ұс та-
ған да ры на мәз бо лып, ұсақ та лып ба ра жат қа ны – ащы шын-
дық. Ба тыр ба ба мыз Бау ыр жан Мо мы шұлы ның ұс та ным-
да рын со нау мұ хит тың ар жа ғын да ғы Ку ба елі әс кер ле рі не 
ус тав ре тін де оқы та ды, ал біз дің жас та ры мыз сол Бау кең нің 
бір шы ғар ма сын оқы ды ма екен? Дін ді ұс та нам деп, ада сып 
жүр ген жас тар қан ша ма?! Ең қор қы ныш ты сы – жас та ры-
мыз дың қа за қы қал пы мыз ды сақ тап қа ла ал мауы. Елін, Ота-
нын, хал қын сүйе ал ма ған жас тар дың ұл ты ның мүд де сін өз 
мүд де сі нен жо ға ры қоя ты ны на се не ал май мын.

Ба қыт бек Ыс қа қов, дә рі гер:
– Не гі зі, ме ні жас тар дың ал ға қа рай тал пы ны сы, 

дү ние ге көз қа ра сы, бі лім ге құ лаш ұруы қу ан та ды. Қа зір гі 
қо ғам ның тала бы на сай өмір сүр гі сі ке ле ті нін құп та  уы-
 мыз ке рек. Олай дей тін се бе бім, бі рін ші ден, жас тар ға 
не гі зі же лік пе лік тән. Мы сал ре тін де ай тай ын, ал ға қа рай 
ұм ты лып, шау ып ба ра жат қан жүз жас тың тоқ са нын да 
же лік пе лік ба сым, ал қал ға нын да бел гі лі бір мақ сат бар. 
Сон дық тан олар ды же лік пе жә не мақ сат ты жас тар деп 
бө лу ге бо ла ды. Екін ші ден, қа зір елі міз дің ба сы на күн ту ып 
(бе тін ау лақ қыл сын), елі міз ау ыр ке зең ді ба сы нан өт кі зіп 
жат қан жоқ. Сон дық тан бү гін гі жас тар пат рио тизм ұғы мын АА162А162
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те рең тү сі не бер мей ді, әлі отан сүй гіш тік тің қа ді рі не же те 
қой ған жоқ. Адам ба ла сы әр нәр се нің дә мін тат пай, оның 
пар қын тү сі не бер мей ді. Сол се кіл ді бү гін гі жас тар Отан ға 
де ген сүй іс пен ші лік ті се зін ген жоқ, тек сөз жү зін де ға на 
ай тып жүр. Ел дік мә се ле сі не кел ген де олар дың әре кет-
сіз дік та ны та ты ны сон дық тан.

Өмір ден өз-өзін із деп тап қан адам ба қыт ты. Өз-өзін тап-
па ған адам ша та са бе ре ді. Сол се беп ті жас тар дың өз жо лын 
тау ып, ту ған ел, Отан ал дын да адал қыз мет етуін ті лей мін.

(baq.kz/kk/news)

1. Сендердің ойларыңша, мәтінде қазіргі жа сөс пі рім дер дің бо  йы -
нан көруге бола тын қан дай қасиеттер аталмады?

2. Айтылу мақсаты мен білдіре  тін эмоциясына қарай сөйлем  дерді 
қалай топтастырар едің  дер?

3. Эмо цио нал дық мә ні ба сым қан   дай сөз дер қол да ныл ған?

2. «Бө рі лі бай рақ – Қа бан бай» мә ті нін (15. mp3) тың даң дар. Екі 
мә тін ді са лыс ты рып, олар дың маз мұн дық ай ыр ма шы лық та рын 
анық таң дар. Тың да лым мә ті нін тө мен де гі кес те ге сәй кес тал-
даң дар.

Мә тін нің та қы ры бы

Мәтін кімдерге арналған?

 Мақ са ты 

 Қандай астарлы мағынаны байқадыңдар?

Негізгі ақпараттар, олардың мәтіндегі рөлі 

Эмоционалды-экспрессивті сөздер

3. Қа зақ хал қы ның ба ла тәр бие леу де гі та ным-тү сі ні гі ту ра лы ой  ла-
рың ды 4–5 сөйлеммен тұ жы рым даң дар.

Қа зақ – ба ла сы ның са на сы на қар ны ның қа мын емес, 
ха лық тың қа мын ой лау ды о бас тан-ақ сі ңі ріп өсір ген. Осы 
қа си ет тер дің бар лы ғын ба ла са на сы на ер те ден құя біл ген 
қа зақ хал қы он бес те гі ұла ны на ел бас қарт қан, ше шен дік сөз 
өне рі не қа тыс ты рып тә лім бер ген. «Ба ла ны же ті ге дей ін хан АР
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кө тер, он бес ке дей ін құ лың ша жұм са, он бес тен кей ін ақыл 
сұ ра» деп, бү кіл тәр бие ні бір-ақ ау ыз сөз бен тұ жы рым да ған.

(www.asylarna.kz)

    

Адам	 сөй	ле	ген	де	 тың	дау	шы	ға	 бел	гі	лі	 бір	 ой	 біл	ді	ру	мақ	са	тын	
қоя	ды.	Мы	са	лы:	1.	Күн жы лы. 2.	Ер тең ке ле сің бе?	3. Шық үй ден! 
.	Шiркiн, Көк ше тау!
Бі	рін	ші	сөй	лем	ді	ай	ту	да	ғы	сөй	леу	ші	нің	мақ	са	ты	–	күн	нің	жы	лы-

лы	ғы	ту	ра	лы	ақ	па	рат	бе	ру.	Оны	ха	бар	лау	ар	қы	лы	жет	кі	зіп	тұр.	Бұл	–	 
	Сөй	лем	со	ңы	на	нүк	те	қой	ыла	ды.

Екін	ші	сөй	лем	ді	ай	ту	да	ғы	сөй	леу	ші	нің	мақ	са	ты	–	тың	дау	шы	ның	
ер	тең	ке	ле	тін-кел	мей	ті	нін	анық	тау.	Оны	сұ	рау	ар	қы	лы	жет	кі	зіп	тұр.	
Бұл	–	 .	Сөй	лем	со	ңы	на	сұ	рау	бел	гі	сі	қой	ыла	ды.	

шін	ші	 сөй	лем	ді	ай	ту	да	ғы	сөй	леу	ші	нің	мақ	са	ты	–	 тың	дау	шы	ны	
үй	ден	шы	ға	ру.	Ол	ой	ды	бұй	ыру	ар	қы	лы	біл	ді	ріп	тұр	жә	не	оған	сөй	леу-
ші	нің	рен	жі	ген	эмо	ция	сы	қо	са	бе	рі	ліп	тұр.	Бұл	–	 .

Төр	тін	ші	сөй	лем	сөй	леушiнiң	эмо	ция	сын,	кө	ңіл	күй	ін	бiлдiрiп,	кө-
те	рің	кі	 ин	то	на	ция	мен	ай	ты	лып	 тұр.	Бұл	–	 .	Сөй	лем	
со	ңы	на	леп	бел	гі	сі	қой	ыла	ды.

4. Өздерің жаз ған тұжырым да ғы ха бар лы сөй лем дер ді сұ рау лы, бұй-
рық ты, леп ті сөй лем дер ге ай нал ды рың дар.

Үл гі: 

 Қазақ халқы бала тәрбиесіне үлкен жауапкершілікпен қара-
 ған. Қазақ халқы бала тәрбиесіне қалай қараған?.. 

5. Су рет тер мен та ны сың дар. «Ку бизм» әді сін пай да ла нып, «Бұ рын ғы 
жә не қа зір гі жа сөс пі рім дер» та қы ры бын да өз ойларыңды жа  зың-
 дар.

• Су рет те. Жа сөс пі рім бей не сі.
• Са лыс тыр. Бұ рын ғы жа сөс пі рім дер мен са лыс ты рың дар.
• Бол жа. Ен ді гі он жыл дық жа сөс пі рім де рі қан дай бол мақ?
• Тал да. Жа сөс пі рім дер за ман ға елік те гіш пе?
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• Жа рия ла. Әр за ман ның жа сөс пі рі мі өз за ма ны на сай.
• Қо ры тын ды ла. Жа сөс пі рім дер – ер тең гі ел ті ре гі.

 

6. Бұ рын ғы тәр бие мен қа зір гі тәр бие ні са лыс ты рып, ар гу мен та тив ті 
эс се жа зың дар. Та қы ры бын өз де рің қой ың дар. Сөз са ны – 150.

Эссе құрылымы: кіріспе бөлім, негізгі бөлім және қоры -
тынды бөлім.

Кіріспе бөлім оқырман назарын аудару мақсатындағы 
сөй   лемдерден тұрады.

Негізгі бөлім абзацтардан құралады. Әр абзац аңдату, маз -
мұндау және қорыту сөйлемдерінен тұрады. 

Қорытынды бөлімде негізгі бөлімде айтылған ой қорыты-
 лып жазылады.
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§2. Жасөспірімдердің ерекшелігі

1. Мә тін дегі ақпараттардың ең негізгілерін іріктеп оқың дар. Құры -
лымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін анық-
таң дар.

Дұ рыс та мақ та ну – са ла мат ты өмір сал ты ның көр сет кіш-
те рі нің бі рі. Бі рақ қа зір гі фаст фуд дәм ха на ла ры на жар на ма 
кө бей ген за ман да зи ян, бі рақ сон дай тар тым ды та мақ тар дан 
қа лай бас тар ту ға бо ла ды? Дұ рыс та мақ та ну ды әдет ке ай нал-
ды ра мын де се ңіз дер, зи ян та ғам дар ға ба ла ма тау ып, со лар ды 
күн де лік ті ра ци оны мыз ға қо сай ық.

Тәт ті ге де ген ша ма дан тыс құ мар лық ағ за ңыз ға қант, яғ ни 
қа ра пай ым кө мір су лар же тіс пеуі нің бел гі сі бо луы мүм кін. 
Кө мір су лар де не мен ми үшін энер гия кө зі бо лып та бы ла ды. 
Сол се беп ті кәм пит тер мен газ дал ған су сын дар ды же міс-
тер мен, олар дың шы ры ны мен ал мас ты ру ға бо ла ды.

 Қу ырыл ған кар топ ті лім де рі – тұз бен май дың үл кен қос-
па сы. Не мен ал мас ты ру ға бо ла ды? Қы тыр лат қыш кар топ ты 
поп корн мен ал мас ты рып кө рі ңіз. Жү ге рі, жал пы, аз ка ло-
рия лы та ғам бо лып та бы ла ды (100 грам да 100 ки ло   ка ло рия). 
Алай да оның құ ра мын да ғы өсім дік про те ин де рі, В то бы ның 
дә ру мен де рі пай да лы жә не ол – той ым ды та ғам. Әри не, поп-
корн ды үй де өзі ңіз дай ын да ған дұ рыс. Май, тұз, қант ты 
ба рын ша аз қол да ны ңыз.

Бал мұз дақ пен торт. Бал мұз дақ тың не үл кен торт тың кре-
мін жақ сы кө ре сіз бе? Он да сіз ге жа ғым ды се зім дер же тіс пей-
ті нін бі лі ңіз. Бұ лар қа рын ды той дыр май ды, олар – жұм сақ 
жә не нә зік се зім дер бе ре тін тәт ті лер ға на. Он да ғы сүт, қант, 
шо ко лад жа ны мыз ға ерек ше ра қат сый лай ды. Бі рақ олар өте 
ка ло рия лы, бал мұз дақ тан қан ға көп мөл шер де ин су лин бө лі-
не ді. Не мен ал мас ты ру ға бо ла ды? Бұн дай тәт ті лер ді сүт тен 
жа сал ған, май лы лы ғы аз, же ңіл тоқ ба сар мен ал мас ты ру ға 
бо ла ды. Мы са лы, блен дер дің кө ме гі мен сүт пен же міс тен 
су сын дар жа сау ға бо ла ды не ме се май сыз ірім шік ке та би ғи 
йо гурт пен сүй ік ті же міс те рі ңіз ді қо сып, тоқ ба сар жа сау ға 
бо ла ды. Бұн дай та ғам дар ға қай мақ жә не қант ты ба рын ша аз 
қо сы ңыз жә не май лы лы ғы тө мен та ғам дар ды қол да ны ңыз.АА166А166
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Гам бур гер. Қу ырыл ған кар топ. Той ым ды, дәм ді гам-
бур гер мен қу ырыл ған фри кар то бын ерек ше қа лап тұр сыз. 
Бұл не нің бел гі сі? Гам бур гер де ағ за ға пай да лы еш нәр се 
жоқ. Де мек, ағ за ңыз ға дә мі қат ты бі лі не тін, той ым ды та ғам 
қа жет. Ал он да ғы май дың көп ті гі тә бе ті міз ді аша ды. Әри не, 
адам ағ за сы на май да қа жет, бі рақ фаст фуд тың май ынан абай 
бо лы ңыз. Хо лес те рин, бас қа да зи ян ды май лар дың қай нар 
кө зі – осы. Не мен ал мас ты ру ға бо ла ды? Бұн дай зи ян та ғам ды 
кез кел ген пай да лы той ым ды та ғам мен ал мас ты ру ға бо ла ды. 
Ба лық, жаң ғақ тар си яқ ты күн де лік ті ра цио  ны ңыз да жоқ 
та ғам дар ды же ген де гам бур гер мен та мақ тан ған кез де гі дей 
ба ла ша қу ана сыз. Олар дың құ ра мын да ғы про те ин дер мен 
қа нық қан май лар сіз ді жү рек-та мыр ау ру ла ры нан сақ тай ды.

Тәт ті лер дің пат ша сы – шо ко лад. Оны кім сүй мей ді?! 
Шо ко лад та ғы маг ний та би ғи ан ти деп рес сант бо лып та бы-
ла ды. Ол ба қыт гор мо ны – се ро то нин нің бө лі нуі не ық па лын 
ти гі зе ді. Біз ге жақ сы кө ңіл күй, жай лы ұй қы сый лай ды. 
Шо ко лад, бір жа ғы нан, пай да лы та ғам. Егер сіз бір ке сек 
шо ко лад қа қа на ғат ет се ңіз, оны ал мас ты ру дың еш қа же ті 
жоқ. Шо ко лад ты көп жеу зи ян. Ол ар тық сал мақ қа әке луі 
мүм кін. Шо ко лад ты кеп ті ріл ген же міс ті лім де рі мен (өрік, 
мейіз) ал мас ты ру ға бо ла ды. Олар дың құ ра мын да да маг  ний 
бар, алай да кеп ті ріл ген же міс тер де не бі ті мі ңіз ге қау іп ті 
емес.

 Қу ырыл ған, тұз дал ған жаң ғақ тар мен піс те ні кім жақ сы 
көр мей ді?! Олар ды да көп мөл шер де тұ ты ну зи ян еке нін 
бі ле міз бе? Сіз үшін піс те ша ғу жүй ке ні ты ныш тан ды ра тын 
дәс түр бо луы мүм кін. Не мен ал мас ты ру ға бо ла ды? Жа ман 
әдет ті бас қа, зи яны азы рақ әдет пен ал мас ты ру ке рек. Ау ыз ға 
са лып, бір нәр се шай на ғы ңыз ке ліп тұр са, өзі ңіз ге пай да лы 
бу те рб род дай ын да ңыз. Қа ра нан ның үс ті не аз тұз дал ған 
ба лық ке се гін, ли мон қой ыңыз. Бұн дай тіс ке ба сар дәм ді, 
тұз ды, май лы бо ла ды. Ол про те ин дер ге бай. Та ға мы ңыз ды 
асық пай жеп, тез той ып қа ла сыз.

(massaget.kz)

1. Са ла уат ты та мақ та ну өз қол да рың да бол са, бір жыл дық та ғам 
ра цио нын қа лай дай ын дап қо яр едің дер?

2. Қа лай ой лай сың дар, фаст фуд ты ұзақ уақыт қол дан ған жа сөс   пі-
рім нің бо ла ша ғы қан дай бо луы мүм кін?АР
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Айтылу	мақсаты	хабарлау,	суреттеу,	баяндауды	білдіретін	сөйлем	-

нің	түрін	 	дейміз.	Мысалы:	Көктем келді. Жиналыс 
сағат сегізде басталады.	 абарлы	 сөйлемдер	 құрылымы	мен	
көлеміне	қарай	әртүрлі	болып	келеді.	 абарлы	сөйлемдерден	кейін	
нүкте	қойылады.	Мысалы:	Жалмажан далаға шықсам, түс болып, 
күн ыси бастаған екен. 

абарлы	сөйлемді,	яғни	хабарлайтын	ойды	жеткізудің	төмен		де	-
гідей	тәсілдері	бар.

 

 

 Кеше апам 
келген.

Менің естуімше, апам да 
келе жатыр.

Апамның келуі – неме 
ре  лер үшін базарлы 
мереке.

Ай жапжарық 
екен.

Ертең күн ашық болар деп 
ойлаймын.

Жұлдызды аспанда ай 
күміс алқадай әдемі 
көрінеді.

2. Мек теп ас ха на сы ның ас мә зі рі нен қан дай та ғам дар ды көр гі-
ле рің ке ле ді? Ас ха на ас па зы на өз ұсы ныс та рың ды хат тү рін де 
жа зың дар. Жа зы лым жұ мы сын да «РАФТ» ст ра те гия сын пай да-
ла ның дар.

3. «Сән мен сым бат» мә ті нін (16. mp3) тың дап, ав тор көз қа ра сы мен 
экс прес сив ті-эмо цио нал ды сөз дер дің рө лін тал даң дар.

4. Тың да лым мә ті ніндегі хабарлы сөйлемдерді ойды жеткізу тә сіл-
деріне қарай талдаң дар.

5. Жастардың киіну ерекшелігі туралы материал жинақтап, тезистік 
жоспарын жасаңдар.
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6. Бе ріл ген су рет тер ге бай ла ныс ты жағ даят тар ұсы ныл ды. Сол жағ-
даят тар ға қа тыс ты сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер. Хабарлы сөйлем -
дерді ойды жеткізудің тә сіл деріне қарай талдаң дар.

 

 Жағ даят тар Сұ рақ тар 

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

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

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

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

Та би ғат Су рет тер ді қор ша ған ор та мен, та би ғат пен қа лай бай-
ла ныс ты рар едің?

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?

 Көз қа рас тар Су рет тер дің бі рін таң дап, си пат та. 

7. Жасөспірімдердің киіну және тамақтану ерекшелігін «Ба лық тың 
қаң қа сы» («Фиш боун») әді сі мен жа зың дар.
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§3. Уақытты қадірлеу – жасөспірім  
 үшін заңдылық

1. Өлең дер ді мә нер леп оқың дар. Екі өлең ді са лыс ты ра отырып, тал -
даң   дар.

Са ғат тың шы қыл да ғы емес ер мек,
Һә ми шә өмір өт пек ол біл дір мек.
Бір ми нут бір кі сі нің өмі рі не ұқ сас,
Өт ті, өл ді, тағ дыр жоқ қай та кел мек.
Са ғат тың өзі ұры шы қыл да ған,
Өмір ді біл дір ме ген, күн де ұр ла ған.
 Тия нақ жоқ, тұр лау жоқ, кел ді, кет ті,
Қай та ай нал мас, бұ рыл мас бұл дыр за ман.
Өт кен өмір бел гі сі осы сыб дыр,
Кө ңіл ді күн де сын дыр, әл де тын дыр.
Ақыл анық бай қа ған қы лы ғың ды,
Қу шық қан сып қа ға сың бос қа бұл дыр.
Күн жиы лып ай бол ды, он екі ай – жыл,
Жыл жиы лып, қар тай ып қыл ға ны бұл.
Сүй ен ген, сен ген дәу рен жал ған бол са,
Жал ға ны жоқ бір тә ңі рім, кең ші лік қыл!

(Абай Құ нан бай ұлы)

...Уа қыт тан ас қан би лік жоқ,
Уа қыт тан оз ған жүй рік жоқ,
Адам ға Ал ла бұй ырт қан
Уа қыт тан қым бат сый лық жоқ.
Өзің ді-өзің ал да ма,
Уа қыт ты сал ма сау да ға.
Жи ыр ма төрт са ғат бер ді Ал ла
Ба ла ға, кем пір-шал ға да.
Өт кі зе бер мей жай ға на,
Уа қыт ты жа рат пай да ңа.
Жи ыр ма төрт са ғат – тең уа қыт
Бе ріл ген ке дей-бай ға да.

Мейі рі мін тө гіп са ған да,
Мүм кін дік бер ді хақ Ал ла.
Ден сау лық пе нен уа қыт ты
Бер ген ғой те гін адам ға.
Не ге біз осы, не ге біз,
Ұмы тып ке те бе ре міз?!
Ден сау лық пе нен уа қыт тың,
Қа ді рін біл мей ке ле міз...
Оңым нан ту ып тұр са Ай ым,
Уа қыт ты дұ рыс жұм сай ын!
Не сие уа қыт бе ріл ген,
Жи ыр ма төрт са ғат күн сай ын!АА170А170
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Осы бір мы сал жет пей ме?
Ой ыңа әсер ет пей ме?
Бір күн нің се гіз са ға ты,
Ұй қы ға ға на кет пей ме?

Се гіз-ақ са ғат, не те гі,
Дей сің бе, уа қыт же те ді.
Он екі ай дың төрт айы,
Ұй қы мен сон да өте ді...

(Алмас Те мір бай)

1. «Са ғат тың өзі ұры шы қыл да ған, Өмір ді біл дір ме ген, күн де ұр-
ла ған» деген жол дар ды қалай түсінесіңдер?

2. Екі өлең нің ұқ сас ты ғы қан дай?
3. Адам не лік тен уа қыт ты ба ға лы са най ды?

   
Жауап	алу	мақсатымен	сұрай	айтылған	сөйлемді	  

дейміз.	Сұраулы	сөйлемдер	мынадай	жолдармен	жасалады:
а)	ма, ме, ба, бе, па, пе	сұраулық	шылауларының	қатысуы	арқылы.

Мысалы:	Балтабек деген жігіттің үйін білесіз бе? (С.Мұқанов)
ә)	сұрау	есімдіктерінің	қатысуы	арқылы.	Мысалы:	Күйігің не? О не 

деген сөзің? Сенде қандай күйік болушы еді? (М.Әуезов)
б)	 ғой, ә, ше	 	шылауларының,	шығар, болар	 деген	 сөздердің	

қатысуы	арқылы.	Мысалы:
– Балалар пойызы осы ғой, ә? Балалар пойызы осы шығар? Бала

лар пойызы осы болар?  
– Асан үйінде екен. 
– Қалима ше?
Ескерту.	 ой, шығар, болар	сөздері	арқылы	жасалған	сөйлемдер	

сұраулы	да,	 хабарлы	да	 болуы	мүмкін.	Сондықтан	 тыныс	белгісі	
олардың	 қандай	 сөйлем	екеніне	 қарай	 қойылады.	Мысалы:	Қара 
ғым Қамқа, бүгін күн жұма ғой? ойыз кешікпей келетін болар. 
Мұндай	сөйлемдердің	сұраулы	не	хабарлы	екендігі	мәнмәтінге	және	
интонацияға	қарай	ажыратылады.

Сұраулы	сөйлем	кейде	таза	интонациямен	жасалады:
– Бер деймін саған! – деді урядник Амантайға жақындап.
– Себеп? – деді Амантай, урядникке тізгінді бермей. (С.Мұқанов)
– Сіз, елагея Ниловна, саудагер Корсуновамен таныссыз ғой? 
– Таныспын. ә? (М. ор кий)
	Құрмаласқан	жай	сөйлемдердің	соңғысы	сұраулы	болса,		сөйлем	

соңына	сұрау	белгісі	қойылды.	Мысалы:	Мен қазір кітап оқимын, сіз 
ше? Біреу есік қаққандай болды, естисіз бе?
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2. Топтық тапсырманы орындаңдар.
1-топ. Абай өлеңіндегі ойды сұраулы сөйлемдермен беріп көріңдер.
2-топ. Екін  ші мәтіндегі сұраулы сөйлемдердің жасалу жолдарын 

анық   таңдар.

3. Өлең маз мұ нын сұраулы сөй лем дер ге ай нал ды рып, кө ші ріп жа -
зың  дар. Сұраулы сөйлемдердің жасалу жолдарын анықтаңдар.

Бос уа қы тың бол са егер,
Кі тап қа да кө зің сал.
Ол – ру ха ни бір та быс,
Оны да ғы есі ңе ал.

Ру хың бай бол ма саң,
Оңал май сың, оң бай сың.
Ақы лың, арың бар бол са,
Аз бай сың да тоз бай сың.

Ұй қас тыр ған ой лар ды,
Осы лай деп түйе мін.
Оқу шы ма кә рі, жас,
Ақ ба сым ды ие мін.

Өмір дің кей бір кез де рін,
Сіз ге сөз ғып ұсын ған –
Ке ше гі жас жау ын гер,
Бү гін гі қарт Әзіл хан.

(Әзілхан Нұр шайы қов)

4. Екі топ қа бө лі ніп, тө мен де гі жағ даят тар ды ше шің дер.

Әлі шер дің жа сы он төрт те. Ол жаз ғы де ма лыс та жұ мыс 
іс теп, ақ ша жи на ған бо ла тын. Әке сі ти іс ті қа ра жат ты 
жи на са, оның де ма лыс ла ге рі не ба ра ты нын айт қан. Алай да 
ла герь ге ба ра тын уа қыт тая ған да, бұл уә де нің орын дал май 
қа лу қаупі ту ды. Өйт ке ні ба лық ау лау ға қа жет ті құ рал дар ды 
са тып алу ға әке сі нің ақ ша сы жет пей, ол Әлі шер дің жи на ған 
ақ ша сын сұ рай ды.

Әлі шер дің ал дын да екі таң дау тұр ды: бі рін ші сі – ла герь ге 
ба ру, екін ші сі – әке сі нің кө ңі лін қал дыр мау.

 Сау ал: «Әлі шер қай ше шім ді ма ңыз ды деп та ба ды? 
Не лік тен?»

Әнел дің жа сы он бес те. Са бақ тан бос уа қыт та Әнел көр ші 
қыз ға са бақ үй ре тіп, аз да ған ти ын-те бен жи на ған еді. Ме ре ке 
күн де рі ана сы оған кон церт ке ба ру ына рұқ сат ет кен. Алай да 
уа қыт тая ған да ана сы Әнел ге: «Кон церт ке бар ған ша, са бақ қа 
қа жет ті құ рал да рың ды ал», – де ді. Әнел ана сы на айт пас тан АА172А172
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кон церт ке бар ды. Мұ ны бі ліп қой ған әп ке сі Әнел дің шын-
ды ғын ана сы на ай ту ға оқ тала ды. Бі рақ әп ке сі қат ты ой лан ды.

 Сау ал: «Әнел дің әре ке ті ту ра лы әп ке сі нің ана сы на айт-
қа ны дұ рыс па, әл де Әнел дің өзі айт қа нын кү туі ке рек пе?»

5. Екі жағ даят тық тап сыр ма ның бі рін таң дап алып, бе ріл ген сау ал-
да ры бой ын ша ар гу мен та тив ті эс се (сөз са   ны – 60–80) жа зың дар. 
Та қы ры бын өз де рің қой ың дар.

6.  Сұраулы сөй лем дер ді қа тыс ты рып, ба лалық шақ тан бо ла шақ қа 
не ме се бо ла шақ тан ба лалық шақ қа хат (120–140 сөз) жа зың дар. 
Үл гі ре тін де Ға лым Бо қаш тың ха тын ұсы нып отыр мыз.

Сә лем, боз ба ла Ға лым! Бо ла шақ тан хат жа зып отыр ған – 
37-ге тол ған өзің. Же ке өмі рі ңе қа тыс ты ал дың нан шы ға тын 
бар ша қуа ныш пен қи ын дық ты ті зіп, сақ тан ды ра бер гім кел-
мей ді, өйт ке ні бә рі бір өз қа ла уыңа сәй кес әре кет ете ті нің  ді 
бі лем. Өмір лік тә жі ри бе нің мә ні де сол – өз қо лың мен жа са   ған 
қа те лік тен са бақ алып, өз кү шің мен жет кен та быс ты ти ім ді 
етіп жұм сау. Бі рақ құп кө ре тін бол саң, өзі ңе ай тар бір не  ше 
өті ні шім бар.

Бі рін ші, әке-ше шең қи ын ше шім қа был дай тын ке з   де, 
олар ға сүй еу бол.

Екін ші, өзі ңе жа қын бо лу ға ұм тыл ған бар ша жақ сы жан-
дар ды дос тұт. Бір аңыз бой ын ша, за ман дас та ры Ес кен дір 
Зұл қар най ын нан оның осын ша та быс қа же туі нің сы рын 
сұ рап ты. Сон да Ес кен дір ай тып ты: «Оның сы ры бі реу-ақ. 
Дұш пан да ры ма әділ бол дым, көп ші лі гі се рі гі ме ай нал ды. 
Се рік те рі ме адал бол дым, көп ші лі гі до сы ма ай нал ды».

Үшін ші, ба ла ке зің нен кө кейің де жүр ген ар ма ның нан 
ай ны ма. Сол ар қы лы кө кейің де гі ең бас ты сау алы ңа жау ап 
та бу қо лың нан ке ле ді. 

Құр мет пен Өзің. 2013 жыл ғы қа ра ша ның 3-і
(massaget.kz)
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§4. Жасөспірім және ата-ана

1. Мә тін ді мұ қи ят оқың дар. Құрылымы мен тілдік ерекшеліктері 
арқылы стилі мен жанрын анықтаңдар.

Бая ғы да тау дың қия сын ме кен де ген бір ерек ше қа си ет ті 
қы ран өмір сү ріп ті. Өз ге лер ге өр лі гі мен өне ге бол ған әл гі бүр-
кіт бір жы лы өмі рін де бі рін ші рет үш ба ла пан ба сып шы ға-
рып ты. Ба ла пан дар дың қа нат та ры қа тай ып, ұя сы нан ұшып 
шы ғуы на аз уа қыт қал ған да бүр кіт үш ба ла па нын уысы на 
қы сып, те ңіз тө сі не алып шы ғып ты. Ұшып ке ле жа тып, 
өмір ге қа нат қақ қа лы тұр ған ба ла пан да ры нан соң ғы рет 
сы нақ алып, бы лай деп сұ рап ты:

– Қа нат ты ға қақ тыр май, тұм сық ты ға шо қыт тыр май, 
мә пе леп ба ғып-қақ қа ным ды жақ сы бі ле сің дер. Ер тең өс   ке -
 сін, осы ның өтеуі ре тін де ма ған қан дай жақ сы лық жа  сай  -
сың   дар?

Бі рін ші сі ай тып ты:
– Ана шым, мен қо лым нан кел ген нің бә рін жа сай мын. 

Мен се ні өмір бойы қа на ты ма мін гі зіп алып жү рем. Дү ние нің 
төрт бұ ры шын тү гел ара ла там, таң ға жай ып та ма ша лар ды кө -
зің мен кө ре тін бо ла сың.

Бүр кіт ба сын шай қап, уы сын да ғы ба ла па нын те ңіз ге тас-
тап жі бе ріп ті. Со сын екін ші сі не бұ ры лып:

– Ал сен не ай та сың? – деп ті.
Екін ші сі ай тып ты:
– Ана шым, мен се ні ел ара ла тып, бос қа әу ре қыл май мын. 

Ға лам ның бар лық ке ре мет те рі мен қы зық та рын ал ды ңа әке-
ліп бе рем, іш ке нің ал дың да, іш пе ге нің ар тың да бо ла ды.

Бүр кіт та ғы да ба сын шай қап, уы сын жа зып жі бер ген де, 
екін ші ба ла пан да бі рін ші нің со ңы нан ке те ба рып ты. Бүр кіт 
үшін ші ба ла па ны на бұ ры лып, жа рық шақ то лы дау ыс пен 
бы лай деп ті:

– Ал сен ме ні қа лай жа рыл қа мақ сың?
Сон да үшін ші ба ла пан бы лай деп үн қа тып ты:
– Ана шым, өті рік қан ша тәт ті бол са да, са ған ащы ақи-

қат ты ақ тар мас қа ама лым жоқ. Ма ған жа са ған жақ сы лы-
ғың  ның ше ті де, ше гі жоқ еке нін, оны өтеу ге ме нің бар лық АА174А174
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ғұ мы рым жет пей ті нін жақ сы бі ле мін. Де ген мен ме нің өмі рім 
се ні әлем ді ара ла ту ға да, сан түр лі ға ла мат тар ды ал ды ңа 
алып ке лу ге де ар нал май ты нын айт қым ке ле ді. Се нің ма ған 
жа са ған жақ сы лық та рың ның бар лы ғын өз ба ла пан да ры ма 
жа сау үшін өмір сү ре тін бо ла мын.

Кә рі бүр кіт сон да ға на кө кі рек ке ре те рең дем алып:
– Біз дің әу лет ама на тын ал ға апа рар, қы ран де ген ат қа 

лай ық ұр пақ ту ыл ға ны на кө зім ен ді жет ті, – де ген екен.
(www.balalaralemi.kz)

2. «Ата-ана – ба қыт» мә ті нін (17. mp3) тың дап, ав тор көз қа ра сы мен 
не гіз гі ой ды анық таң дар. Экс прес сив ті-эмо цио нал ды сөз дер дің 
рө лін тал даң дар.

1. Қы ран ның сұ ра ғын қа лай тү сі не сің дер?
2. Қы ран ның ба ла пан да рын аман қал ды ру үшін мә тін ді қа лай 

аяқ тар едіңдер?
3. Тың да лым да ғы «Ата-ана мыз өзі не ти іс ті құр мет ті кө ріп жүр 

ме?» де ген сұ рақ қа қа лай жау ап бе рер едің дер?
4. «Әке міз бен ана мыз ға па на бо лып, жы лы сөз дер мен қу ан ту, әр-

дай ым жан да ры нан та бы лу күн де лік ті өмір де гі бас ты қа ғи да-
мыз бо луы ке рек» де ген ді қа лай тү сі не сің дер?

   
Бұй	рық	ты	 сөй	лем	дер	 сөй	ле	сушi	 адам	дар	ға	 қан	дай	да	 бол		сын	

iстi	iстеуi	не	iстеткiзуi	жөнiнде	ай	рық	ша	ық	пал	жа	сау	үшiн	ай	ты	ла			ды.	
Бұй	рық	ты	сөй	лем	дер	не	бә	сең	ыр	ғақ	пен,	не	кө	терiңкi	ыр	ғақ	пен	тия-
нақ	та	лып,	белгiлi	бiр	амал	дар	ар	қы	лы	қа	лып	та	са	ды:
1.	 Етiстiктiң	бұй	рық	райы	ар	қы	лы	жа	са	ла	ды.	Мы	са	лы:	– Та раң дар! 

Тас таң дар бұл істі! – дедi.	Сөй	лем	маз	мұ	ны	тiлек,	жа	лы	ну,	ес-
кер	ту,	қауiп,	сес	бiлдiру	ма	ғы	на	ла	рын	да	берiлген	де,	бұй	рық	етiстiк	
ба	ян	дау	ыш	та	ры	кей	де	шы/шi	қо	сым	ша	лы	бо	лып	ке	ледi.	Мы	са-
лы:	– Қоя тұр шы, Жайна, – дедi оған Май ра. 

2.	 арт	ты	 рай	ға	 й, шы, й, шi	 жұр	на	ғы	жал	ға	на	ды.	Мы	са	лы:  
– Отыр сай шы, шай қояйын, – дедi а ди ша.

3.	 Етiстiкке ке рек, қа жет, шарт, тиiс, жөн, ма құл, дұ рыс	т.б.	сөз	дер-
дің	тір	ке	суі	ар	қы	лы	жа	са	ла	ды.	Мы	са	лы: Менiң ба ру ым ке рек. Ол 
ба руға тиіс. Се нің бар  ға  ның жөн.АААААААРРРР
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.	 Ба	ян	дау	ыш	та	ры	ашық	рай	дың	 ке	лер	шақ	 тұл	ға	сы	нан	жа	сал	са,	
кей	де	бұй	рық	ма	ғы	на	сын	біл	ді	ре	ді.	Мы	са	лы:	– Бү гін нен бас тап 
олар мен сөй лес пей сің.

.	 Бұй	рық	ты	сөй	лем	жа	сау	да	әй (ей), жә, сапсап, са быр, тек, тәйт , 
тсс, мә	де	ген	ода	ғай	лар	да	жұм	са	ла	ды.	Мы	са	лы:	– Тсс, а вы дов 
ке ле жа тыр!
Бұй	рық	ты	сөй	лем	дер	маз	мұ	ны	жа	ғы	нан	да,	берiлу	си	па	ты	жа	ғы-

нан	да	бiркелкi	емес.	Олар	нақ	ты	сөй	леу	жағ	даяты	на	қа	рай	кей	де	
ке	ңес	бiлдiру	(Әсем паз бол ма ),	ұсы	ныс	жа	сау	(Бүгiн ки но ға ба
рай ық),	 ес	кер	ту	жа	сау	 (Осы ған ұқып ты бол, келiн),	 тiлек,	 өтiнiш,	
жа	лы	ну	мәндi	(Жас тар да аман бол сын, сiз де аман бо лы ңыз)	бо	лып	
та	жұм	са	ла	бе	редi.	Бұй	рық	ты	сөй	лемдi	белгiлi	бiр	сөй	леу	жағ	даяты,	
мән	мә	тін	де	гі	өзiндiк	құ	ры	лы	мы	мен	бас	қа	да	бел	гі	ле	рі	не	қа	рай	анық-
тау	ға	бо	ла	ды. 

3. Ата-ана лар атынан балаларға арнап тө мен де гі әріп тер ден бас-
тала тын бұйрықты сөй лем дер құ раң дар.

Ә Ж С Ұ А
К Қ Т Д О

4. Сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып, бе ріл ген су рет тер ге қа тыс ты әң гі -
 ме құ рас ты рың дар.

Ата-ана мен ба ла құ қық та ры жө нін де гі қан дай ұй ым-
дар ды бі ле сің дер?

Ба ла құ қы ғы ту ра лы Кон вен ция ның балалар құқығын 
қорғауда қандай маңызы бар?
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5. Екі пі кір ге түсіндірме (ком мен та рий) жа зыңдар, ұсынылған ой    дың 
мәні мен ма ғынасын ашып, өз ойларыңды дәлелдеңдер.

Пі кір Тү сін дір ме (ком мен та рий)

От ба сын да адам бой ын да ғы асыл қа си ет тер жар қы рай 
кө рі ніп, қа лып та са ды. Отан ға де ген ыс тық се зім жа қын-
да ры на, ту ған-ту ыс қан да ры на де ген сүй іс пен ші лік тен бас-
тала ды.

(Нұрсұлтан На зар ба ев)

Біз өз іші міз де гі ба ла лық да уы сы мыз ға құ ла ғы мыз ды сал-
сақ, кө зі міз де қай та дан сәу ле жа на ды. Егер біз бұл ба ла мен 
бай ла ны сы мыз ды жо ға лтп ай тын бол сақ, біз дің өмір мен бай-
ла ны сы мыз да үзіл мей ді.

(Габ риэль Га рсиа Мар кес)

6. «Жасөспірімнің жанұядағы рөлі» тақырыбында материал жинақ-
 тап, мақаланың тезистік жоспарын құрыңдар. Сөйлемдерді ай  ты-
 лу мақсатына қарай талдаңдар.

АР
МА

Н-
ПВ

«Жасөспірімнің жанұядағы рөлі» тақырыбында материал жинақ

В
«Жасөспірімнің жанұядағы рөлі» тақырыбында материал жинақ

Втап, мақаланың тезистік жоспарын құрыңдар. Сөйлемдерді айВтап, мақаланың тезистік жоспарын құрыңдар. Сөйлемдерді ай
лу мақсатына қарай талдаңдар.Влу мақсатына қарай талдаңдар.
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§5. Жасөспірім және заң

1. Мә тін ді оқыңдар. Мә тін ге түсіндірме (ком мен та рий) жа сау үшін 
төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер.

1. Жасөспірімдер неліктен заңды бұзбауы керек? «Олар әлі кә-
мелеттік жасқа толмағандар ғой» деп, олардың теріс әрекеттерін 
ақтап алуға бола ма?

2.  Жасөспірімнің жасаған қылмысы үшін ата-анасын жазалау қан -
шалықты дұрыс?

3.  «Жасөспірім жас шыбық тәрізді: қисығын түзетпесең, кейін сы-
нып кетуі мүмкін». Осы пікірді дәлелдеңдер.

Қыл мыс жа са ған жа сөс пі рім нің ата-ана сы не ме се заң ды 
өкі лі ба ла сы ның қыл мыс жа са уы на жол бер ге ні үшін әкім-
ші   лік не ме се қыл мыс тық жау ап кер ші лік ке тар ты ла ды. Кей 
жағ   дай   да екi жыл ға дейiн бас бос тан ды ғын шек теу ге жа за ла-
на ды.

Со ны мен қа тар ата-ана лар дың не ме се бас қа да заң ды өкіл-
де рі нің ба ла лар ды тәр бие леу жө нін де гі мiндет те рін орын да-
мауы на бай ла ныс ты тө мен де гі дей әкім ші лік жау ап кер ші-
лік ке тар ту да қа рас ты рыл ған.

Ата-ана лар не ме се заң ды өкіл де рі кә ме лет ке тол ма ған 
ба ла лар ды тәр бие леу жә не оқы ту жө нін де гі мiндет те рін 
се беп сіз орын да ма са, олар ға ай лық есептiк көр сеткiштiң бес-
тен он ға дей ін гі мөл шерiнде ай ып пұл са лы на ды.

Кә ме лет ке тол ма ған дар ал ко голь дік iшiмдiктерді, есiрт-
кiні қол дан са не қаң ғы бас тық пен, қай ыр шы лық пен ай на-
лыс са, қыл мыс не ме се қа са қа на әкiмшiлiк құ қық бұ зу шы   лық 
белгiлерi бар әре кет тер жа са са, ата-ана сы на не ме се заң ды өкі-
лі не жи ыр ма ай лық есеп тік көр сет кіш мөл шерiнде ай ып   пұл 
са лы на ды.

Ба ла қыл мыс тық жау ап кер ші лік ке қай жас тан бас тап 
тар ты ла ды?

16 жас тан бас тап адам қыл мыс тық жау ап қа тар ты ла ды. 
Ал ау ыр қыл мыс тар бой ын ша жа сөс пі рім дер дің жау ап кер-
ші лі гі 14 жас тан көз дел ген. Атап айт қан да, кі сі өл тір ге ні, АА178А178
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ден сау лық қа қа са қа на ау ыр зи ян кел тір ге ні, зор лық-зом-
бы лық, ұр лық, то нау, қа рақ шы лық, қор қы тып тар тып алу, 
ав то кө лік ті не ме се кө лік құ ра лын заң сыз ием де ну, бұ за-
қы лық жә не бас қа да қыл мыс тар жа са ға ны үшін 14 жас қа 
тол ған дар жау ап кер ші лік ке тар ты ла ды.

Жал пы, кә ме лет ке тол ма ған дар қан дай жағ дай лар да жа -
уап қа тар ты ла ды? Кә ме лет ке тол ма ған дар ұсақ бұ за қы лық 
жа са са, яғ ни қо ғам дық орын дар да бы ла пыт сөй леп, аза мат-
тар ды қор ла са, ішім дік іш се, қо ғам дық тәр тіп ті бұз са, ай лық 
есептiк көр сеткiштiң бес тен он ға дей ін гі мөл шерiнде ай ып-
 пұл са лы на ды  немесе он бес тәу лік ке дей ін гі мер зім ге әкім-
ші лік қа мау ға алы на ды.

Жа сөс пі рім дер өз де рін ере сек са нап, бір-бі рі не елік теп, 
түнде кө ше ге шы ғу, те ме кі ше гу си яқ ты жа ғым сыз қы  лық-
тар ға тез бей ім дел гіш ке ле ді. Сон дық тан тәр бие лік ша ра  лар -
  ға қа ты сып, жан-жақ та ры ңа қа рап, өз-өз де рің ді тәр бие леп, 
жа ман әдет тер ден ау лақ бо лың дар. Үл кен ге құр мет, кі ші ге 
ізет көр се те бі лу ке рек.

(otyrar.kz)

1. Қай заң баптарын бұрыннан білетін едіңдер? Қайсысы сендер 
үшін жаңалық болды?

2. Соңғы азатжолдағы автордың ойын толықтырыңдар.

   
Адамның	ерекше	көңіл	күйі	мен	 ішкі	сезімін	білдіретін	сөйлемді	

	дейміз.	 епті	сөйлемдердің	мағыналық	түрлері:	бұ		йыру,	
қуану,	тілек,	өтіну,	армандау,	таңдану,	ұран,	сескену,	шошу,	өкі				ніш	т.б.

Жасалу	жолдары:	
1)	одағай	сөздер	арқылы	(алақай, бәрекелді, әттегенай, пайпай, 

қап, па, шіркін, түу	т.б.).	Мысалы:	Қап, мынау жығылдыау!
2)	 күшейткіш	мәнді	 сөздер	 арқылы	 (не деген, неткен, қандай, 

қалайша, ғажап	т.б.).	Мысалы:	Неткен сұлу!
3)	демеулік	шылаулар	арқылы	(ау, ақ, ай, ғой	т.б.).	Мысалы:	Осы 

жазушыны көрсем ғой!
)	интонация	арқылы.	Мысалы:	Туған жер! Көгілдір көлдері, сар

қыраған өзендері, ән салған құмдарымен аңызға айналған өлкем!
епті	сөйлемдердің	соңына	леп	белгісі	(!)	қойылады.

АААААААРРРРР

3)	демеулік

Р

3)	демеулік
жа

Р

жа
)	интонацияР)	интонацияқырағанРқыраған

ептіРептіМ

п,

М

п, па,

М

па,
2)	 күшейткіш

М

2)	 күшейткіш
қа Мқалайша,Млайша,қалайша,қа Мқалайша,қа ғажапМғажап

3)	демеулікМ3)	демеулік шылаМшылажа Мжа МзушыныМзушыны
)	интонацияМ)	интонация

АА

дейм

А

дейм
тілек,

А

тілек, өтіну

А

өтіну,

А

,өтіну,өтіну

А

өтіну,өтіну арманда

А

арманда
Жасалу АЖасалу жолдары:Ажолдары:
одағай Аодағай сөз АсөздерАдер арқылыАарқылыпа, Апа, шіркін,Ашіркін, түуАтүу

2)	 күшейткіш А2)	 күшейткіш мАмәндіАәндіН

ерекшеНерекше көңілНкөңілдейм Ндейміз.Ніз. епНептіНтіНармандаНарманда

---П

Қай заң баптарын бұрыннан білетін едіңдер? Қайсысы сендер 

П

Қай заң баптарын бұрыннан білетін едіңдер? Қайсысы сендер 
үшін жаңалық болды?Пүшін жаңалық болды?
Соңғы азатжолдағы автордың ойын толықтырыңдар.ПСоңғы азатжолдағы автордың ойын толықтырыңдар.ППВ
Қай заң баптарын бұрыннан білетін едіңдер? Қайсысы сендер ВҚай заң баптарын бұрыннан білетін едіңдер? Қайсысы сендер 

б
гу си

б
гу си

ді. Сон бді. Сондықбдықтан тәрбтан тәр
ңа қа бңа қарап, өз-өзбрап, өз-өз

дар. Үлбдар. Үлкенбкен
анап, бір-біанап, бір-бі

яқ аяқты жааты жағымағым
тан тәратан тәр

рап, өз-өзарап, өз-өз

сгі мөлсгі мөлшерiнде айсшерiнде ай
ке дей ске дейін сінгі мерсгі мер

нап, бір-біснап, бір-бі

ппыт сөйппыт сөйлеп, азаплеп, аза
тіп птіпті бұзпті бұзса, айпса, ай

гі мөл пгі мөлшерiнде айпшерiнде ай
гі мерпгі мерзімпзім

адай адайлараларда жаада жа
дар ұсақ бұ адар ұсақ бұзаазақыақылық алық 

леп, азаалеп, аза

сну, бұсну, бұзасза
ны үшін 14 жассны үшін 14 жасқа сқа 

да жасда жа

ылық-зом ылық-зом-ы-тып алу, ытып алу, 
за ыза-ы-

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



180

2. Тө мен де гі құ жат атау ла рын қа тыс ты рып, хабарлы, сұраулы, бұй -
рықты, лепті сөйлемдерге 2 мысалдан жазыңдар. Бас әріп пен жа -
зыл ған сөз дер дің не ге бас әріп пен жа зыл ға нын тү сін ді рің дер.

Ба ла мен ата-ана ның құ қық та ры мен мін дет те рі біл гі-
лен ген заң дар:
1. Ба ла құ қы ғы ның Дек ла ра ция сы
2. ҚР Ба ла құ қық та ры ту ра лы За ңы
3. ҚР Конс ти ту ция сы
4. Бі лім ту ра лы Заң
5. Не ке жә не от ба сы ту ра лы Заң
6. Ба ла лар құ қы ғы ның Кон вен ция сы
7. Әкім ші лік құ қық бұ зу шы лық ту ра лы Ко декс

 3. Тө мен де гі ма қал дар дың іші нен бір-бі рі мен үй ле се тін үшеуін таң-
дап алып, жинақы мә тін нің жос па рын құ рың дар.

1. Ісін өн ді ре ал ма ған қыр сыз ба ла қыр сы ғын әке сі нен 
із дей ді.

2. Ұяда не көр сең, ұш қан да со ны ілер сің.
3. Ба лаң ды бес ке дей ін еш те ңе ден тый ма, бес тен он үш ке 

дей ін құ лың дай қи на, он үш тен әрі сыр ла сың дай сый ла.
4. Жақ сы ба ла – сүй ініш, жа ман ба ла – күй ініш.
5. Ата ңа не қыл саң, ал ды ңа сол ке лер.
6. Бі реу ге ор қаз ба, өзің тү се сің.
7. Заң ның құ ры ғы бә рі нен ұзын.
8. Ұр лық тү бі – қор лық.
9. Тек жүр сең, тоқ жү ре сің.

4. Ма қал-мә тел дің бі реуін таң дап алып, он да ғы ой ды өз сөздерің  мен 
таратып жазыңдар. Сөй лем дердің айтылу мақсатына қарай бар  лық 
түрін қамтуға тырысыңдар. Ойларың дә лел ді, жүй елі шы ға тын   дай 
бол сын.

Үл гі: 

 Заң ның құ ры ғы ұзын. Заңды бұзған адамның жазасыз қалуы 
мүмкін бе? Әрине, мүмкін емес! Сондықтан бәріміз заңға бағы -
найық.
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ырып, хабарлы, сұраулы, бұйырып, хабарлы, сұраулы, бұй -ы -пен жаыпен жа -ы -
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5. Сызба бой ын ша төрт адам дық топ та по ли лог құ рың дар. Ондағы 
автор көзқарасы мен экспрессивті-эмоционалды сөздердің рөлін 
талдаңдар. Ха лық  ара лық тер мин дер ді не лік тен қол да на ты ны-
мыз  ды тү сін ді рің дер. 

Бала  
құқығы

Жеке меншік 
құқығы

Денсаулығын 
сақтау

Білім  
алу

Өмір  
сүру

Жеке өміріне 
қол сұғылмау 

құқығы

Әлеуметтік 
қорғалу

Жеке бас бос-
тандығы

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар. 
1. «Неліктен жасөспірім дер қыл мыс қа барады?» деген та қы рып-

та әр түр лі жас та ғы бес адам нан кем де ген де үш сұ рақ  тан тұ ра-
тын са уал на ма алыңдар. Са уал на ма ның нә ти же сін диа грам ма-
мен көр се тің дер.

2. «Ка пи тан Нұр хан До сұ лы   ның 
қыл мыс кер ді құ рық тауы» та-
қы ры бын да ой дан шы ға рып, 
си пат та ма лық эс се жа зың дар. 
Сөз са ны – 150. Сөй лем дер дің 
айтылу мақсатына қарай түр-
ле рін анық  таңдар.

 
мақ	саты	–	адамның,	
жердің,	заттың	бейнесін	не-
месе	психологиялық	ахуалды	
оқырманға	елестете	отырып	си-
паттау.	
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§6. Ойын заңы – өмір заңы

1. Мә тін ді оқың дар. Көр кем мә тін ге түсіндірме (ком мен та рий) жа   сау 
үшін тө мен де гі сұ рақ тар ға жауап бе рің дер.

1. Ха лық тың фут бол ға құ мар лы ғын ав тор қан дай сөй лем дер ар қы-
лы бер ген?

2.  Жақ сы фут бол шы лар ға де ген ел дің сүйіс пен ші лі гін қай сөй лем-
дер ден бай қауға бо ла ды?

3.  Кейіп кер лер дің сөз де рі нен не ні аң ға рт қы сы кел ген?

4. Ав тор фут бол до бы ның қи мы лын қа лай су рет тей ді?

Ас пан айна лып жер ге тү сер дей шіл де айы. Тас тө бе ден 
ар қан бойы етек ке сыр ғы ған кү міс күн аш бүйір ден қа да лып 
тұр. Бе ті ке бір тік тен ген сү рең сіз, сұр қай фут бол ала ңы нан 
қайта теп кен ақ жа лын ла пыл дап жү зің ді шар пи ды. Көк тө сін 
кі реуке лейт ін бұлттар дың қауыр сын дай қал қы ған жұ қа на сы 
қал сай шы, ас пан сүр ту лі те ре зе дей мөп-мөл дір. Ха лық тың 
ал ма ғай ып та би ғат мі не зі не мой ынұ сын ға ны сон дай – бү кіл 
дү ние кін ді гі нен ке рі ай нал са да, қар қы лау ла са да, елең 
ет пей топ-то бы мен ста ди он ға ағыл мақ.

Дәс түр лі «Был ға ры доп» тур ни рі нің ау дан ор та лы ғын-
да ғы фи нал дық бә се ке сі не жан күйер лер аз кел ме ген тә різ ді. 
Ал ма ты да көр ген «Қай рат тың» жа на шыр ла ры нан бір мыс-
қал да кем түс пей ді. Тау ас тын да ғы тун нельден сар нап шық-
қан пой ыз дай жан күйер лер да уы сы құ лақ тұн дыр ды.

Сөйт се, «Ап тап» ко ман да сы ның ойын шы ла ры ор та ға 
қа рай сы пы ры ла шы ғып, қақ па ны то ру ыл ға ал ған да, қар сы-
ла сын бел деу сы зық тан бе рі бас тыр май, бай лап тас тап ты...

– Ой де! Әне ки! Қа раң дар! Оф сайд!
Жа қын ма ңай дан жа ғы сем бей са қыл да ған жан күйер 

тә сіл-так ти ка ны жі лік теп ша ғып отыр. Ойын су ре ті өз ге ріп, 
айла-шар ғы сы тау сыл ған «Қы ран» дағ да ра бас та ған-ды. 
Әл де қа лай кө рер мен дер ара сын да кө ңіл ді лік пай да бол ды...

– Әне! Пент жас айт ын тай пақ бас қа ра ны көр дің бе?! 
Пе ле ге тар тып ту ға нын… қа ғын ғыр дың!АА182А182
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Ба ла лар дың ша быт қа на ты на мін ге ні сон ша лық – был-
ға ры доп тың жам ба сы жер ге ти мей зыр қа ғу да. Да ла дай кең 
қақ па да дег бі рі қаш қан Се рік бай бой ын бі раз жи нап, ши рақ 
тұр. Күт пе ген жер ден оқ ша атыл ды. Қауіп тің жо лын қақ бөл-
ген де, жа ны қы дыр ған доп қақ па шы ның бауыры на ба сын 
ты ғып, қи мыл сыз қал ды...

(Ға би ден Құ лах мет)

2. Мә тін ді оқың дар. Құрылымы мен рәсімделуі жағынан алғашқы 
мәтіннен айырмашылығын анықтаң дар.

Бі рі біл се, бі рі біл мес, қа зақ фут бо лы ның та ри хы аз ды-
көп ті бір ға сыр ды құ рай ды. Дә лі рек айт сақ, 1913–1914 жыл-
да ры Се мей қа ла сын да ір ге та сы қа лан ған. Ағыл шын сауда-
гер ле рі мен ере кел ген бұл спорттың анық кө рі ні сі ре тін де 
«Ярыш» ко ман да сын айт ып өту ге бо ла ды. Оның са пын да 
әде биет алы бы Мұх тар Әуе зов өнер көр сет кен де ген де рек 
бар.

Та рих та мы ры нан тартсақ, 1940 жыл да ры Ал ма ты лық 
«Ди на мо» Та ган рог та өт кен одақ тық жа рыс та «Тор пе до ны» 
3:1 есе бі мен ұтып, «Мил лион дар ку бо гі» жүл де сін же ңіп 
ала ды. Қа зақ тың қан жы ға сы ның май лан ға ны тек бұл емес, 
1957 жы лы отан дық фут бол та ри хын да ғы ал ғаш қы рес ми 
ха  лық а ра лық кез де су де ал ма ты лық «Қай рат» фин лян-
дия  лық «Вааса» ко ман да сын 4:0 есе бі мен ұт қа нын ес тен 
шы ғар ма ңыз. 1973 жы лы Қа зақстан жас тар құ ра ма сы бү кіл -
одақ тық «Пе реп ра ва» тур ни рі нің кү міс жүл де сі не ие бо ла ды. 
1985 жы лы қа зақстан дық ба ла лар мен жа сөс пі рім дер фут-
бо лы ның тү лек те рі бү кі ло дақ тық аре на да ғы ірі же ңіс те рі не 
қол жет кі зе ді. Минскі де өс ке мен дік «Спут ник-2» ко ман да сы 
«Был ға ры доп» тур ни рі нің ере сек жас дә ре же сін де гі фут бол-
шы лар тур ни рін де бас жүл де ге ие бол са, Қа зан қа ла сын да 
өт кен ор та жас дә ре же сін де гі ба ла лар жа ры сын да жам-
был дық «Жа лын» же ңім паз ата на ды. 1997 жы лы се мей лік 
«Елім-ай дың» Гер ма ния ның Штак ке рау қа ла сын да өт кен 
ха лы қа ра лық тур нир де өз ге сі нен оқ бойы озып, же ңім паз 
атан ға нын ес ке тү сір сең, бір ар қа ла нып қа ла сың.
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1. Мә тін дер кім дер ге ар нал ған? Мә тін дер дің сти лін анық таң дар.
2. Мә тін дер де қан дай әде би-көр кем де гіш құ рал дар қол да ныл ған? 

Мы сал дар кел ті рің дер.

3. Алғашқы мәтіндегі сөй лем дердің айтылу мақсатына қарай түр-
ле рін ажыратыңдар.

4. Екі ко ман да ның фут бол ойы  ны   ның қыз ған ша ғын су рет тейт ін 
жинақы мә тін (8–10 сөйлем) жа зың дар. Сөй лем дердің айтылу 
мақсатына қарай түрлерін анық  таңдар.

5. «Қа зақстан да фут бол ойын да ры да мы ған ба?» де ген та қы рып та 
жұп та рың мен диа лог құ рың дар. Бір-бі рі ңе екі сұ рақ тан қой ып, 
өз ойла рың ды жүйелі жет кі зің дер. Сұраулы сөйлемдерді жасалу 
жолдарына қарай талдаңдар. Кім нің пі кі рі се нім ді шық қа нын 
анық таң дар.

6. Қо сым ша әде биет тер ден із де ніп, сұ рақ тар ға жауап бе рің дер.

1. Қан дай ұлт тық спорт ойын да рын бі ле сің дер?
2. Қа зақ та бұ рын «Аяқ доп» ойыны бол ған. Доп ты не ден 

жа са ған?
3. Ат үс тін де ойна ған «Шө ген» ойыны ның қа зір гі тү рі қан-

дай?

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. «Елі міз де спорт ойын да рын да мы ту дың пай да сы қан дай?» де-

ген сауал ға аргументативті эссе  жа зың дар. Сөз са ны – 120–140. 
Сөй лем дердің ай тылу мақсатына қарай түрлерін анық  таңдар.

2. Ға лым дар дың ойын ту ра лы тұ жы ры мын тү сін ді ру үшін мо но-
лог (12–14 сөй лем) құ рың дар. Сөй лем дердің айтылу мақсатына 
қарай түрлерін анық  таңдар.

Ойын – ба ла үшін өмір лік тә жі ри бе (Мағ жан Жұ ма баев).
Ойын  – ба ла лар өмі рін де ма ңыз ды нәр се. Үл кен дер дің 

жұ мы сы, қыз ме ті қан дай ма ңыз ды бол са, ба ла лар дың 
ойыны да сон дай ма ңыз ды. Ойын да ба ла қан дай бол са, 
өс кен кез де жұ мыс та да сон дай бо ла ды. Сон дық тан бо ла шақ 
қай рат кер ең ал ды мен ойын ар қы лы тәр бие ала ды (А.С.Ма -
ка рен ко).АА184А184
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§7. Жа сөс пі рім дік ке зең нің ерек ше лік те рі

1. Мә тін ді оқың дар. Кейіп кер ле рі не мі нез де ме бе рің дер.

1.  Кен же бек тің күн де лік жа зу ына не се беп бол ды деп ой лай сың-
дар? Күн де лік иесі нің қа лай өз ге ріп ке ле жат қа ны на бол жам 
жа саң дар.

2. Әсет тің әре ке ті не қа рай оның қан дай ба ла еке нін бол жаң дар. 
3. Жа сөс пі рім дер ара сын да ке ліс пеуші лік тің жиі орын алу се бе бі 

не? Са мат сияқ ты ба ла лар дың бас ты кем ші лі гі қан дай?

29 та мыз. Бү гін «Ар қа лық» вок за лы нан пой ыз ға отыр -
 дым. Ба ғы тым – Астана қа ла сы. Қуаны шым да шек жоқ! Ен ді 
ше, осы күн ге дейін тек те ле ди дар дан көр ген ар ман қа ла ға 
жол тар тып ба ра мын ғой! Шір кін, тез же тіп, «Бәйтерек тің» 
ұшар ба сы на кө те рі лер ме едім!? Бі рақ Ар қа лық тан алыс-
та ған сай ын ту ған ауы лым ды са ғы нып ба ра жат қан дай мын. 
Кей де жү ре гім шым ете қа ла ды. Алыс та ған сай ын ту ған жер-
дің қа ді рі ар та тү се ті нін тү сі не бас та ған дай мын...

Ен ді елор да да оқи тын бо ла мын. Мек те бім, сы нып же тек-
 шім, сы нып тас та рым қан дай бо лар екен? Жә, не бол са да, 
ту ған ауыл ға, он да ғы дос та ры ма, Сәуле апай ға еш кім, еш те ңе 
жет пей ді. Ен ді бә рін са ғы на тын бол дым. Бі рақ ка ни кул да 
ба  рып тұ ра мын ғой. Біз бен көр ші тұ ра тын 8 «Б» сы ны бын   да-
  ғы Әлияны да қи май ба ра мын. Ол да ме нің Астана да оқуым  ды 
құп көр ге ні мен, қи май қош тас ты. Ке те рім де әде мі қа лам сап 
сый ға тартты. Осы күн де лік ті сол қа лам мен жа зып отыр мын. 
Айт пақ шы, күн де лік жа зу ды ал ғаш бас та дым.

16 қыр күйек. Мен үшін бү гін бір қы зық жағ дай бол ды. 
Әсет бү гін қо лы на та туи ров ка жап сы рып ке ліп ті. «Мұ ның 
не?» – де сек, «мо да ғой», – деп қа рап тұр. Со дан соң: «Ре сей 
жұл ды зы Ти ма ти дің қол да рын, де не сін көр меп пе едің дер?! 
Тү гел су рет емес пе?! Бұл – на ғыз сән!» – деп қояды өзін ше. 
Бі рақ сы нып же тек ші міз Әсет тің қо лы на жап сыр ған «өне-
рін» кө ріп қой ып, са зай ын тартты ғой са ба зың.

18 қыр күйек. Бү гін сы нып та сым Са мат пен тө бе ле сіп қа ла 
жаз да дым. Ол бі реуді ма зақ қыл ма са тұ ра ал май ды-ау, тұ ра 
ал май ды! Ма ған: «Со ла қай, со ла қай, ұял саң шы, ба ла қай» – 
деп өзін ше ұй қас ты рып, әб ден зы қым ды шы ғар ды. Са быр Адеп Адеп Р
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сақ тап, өзім ді сал мақ ты ұс тау ға ты рыс тым. Өзім ауыл дан 
жа қын да ға на кел дім ғой. Бі рақ шы дам ның да ше гі бар емес 
пе?! Со дан оған: «Мен со ла қай бол сам, сен шош қа сың»,  – деп 
айт ып сал дым. Ба ла лар ду күл ді. Са мат ма ған жұ ды рық ала 
жү гір ді. Ба ла лар ара ша лап қа лып, абы рой бол ған да, тө бе-
ле се кет кен жоқ пыз. Ол да бір бәт ша ғар екен, ке ке тіп, ма зақ 
қы лу ын қояр емес...

(Ға ни бет Ға лым бе кұлы)

2. Мә тін ді оқың дар. Екі мә тін ді са лыс ты рып, кес те ні тол ты рың дар.

Екі мә тін нің ұқ сас ты ғы 
Екі мә тін нің айыр ма шы лы ғы 

«Кен же бек тің күн де лі гі» мә ті ні «Өмір дің кіл ті» мә ті ні 
 Мақ са ты 
 Маз мұ ны 

Сти лі 
Ті лі 

Бір өне ге лі де ақыл ды адам өмір сү ріп ті. Жұрттың бә рі осы 
па ра сат ты жан мен ақыл да са ды екен. Жыл дар өте ке ле сол 
ақыл ды адам қар таяды. Үш ба ла сын ша қы рып алып: «Өмір дің 
кіл ті не де? Со ны бі ліп ке лің дер»,  – деп жі бе ре ді. Со дан үш 
жыл өт кен нен кейін пер зентте рі мен өз ша ңы ра ғын да қайта 
кез де сіп ті. Он да ғы мақ сат – өз сұ ра ғы на жауап алу.

Үл кен ұлы: «Әке, өмір дің кіл ті жер-жа һан ды шар лау 
екен. Осы үш жыл ішін де қан ша ма жер көр дім. Адам ның бар 
қуаны шы ел мен жер ді та нып, түй сі гін арт ты ру екен ғой», – 
деп жауап бе ріп ті.

Ор тан шы ұл: «Әке, өмір дің кіл ті бай лық та екен. Бай лы ғың 
бол са, жұрт се ні сый лай ды. Қа ра ңыз шы, қан ша ма асыл тас тар 
тап тым. Мұ ның бә рі бай лық емес пе?!» – деп мақ та нып ты.

Кен же ұлы на ке зек кел ген де: «Осы үш жыл дың ішін де 
жақ сы адам дар ды көп жо лық тыр дым, олар дың мен үшін 
қым бат еке нін тү сін дім. Пер зент сүй дім, со ның жауап кер ші-
лі гін се зін дім. Әке, өмір дің кіл ті адам дар дың қа ді рін бі ліп, 
ата-анаң ды ар дақ тап, үл гі лі ұр пақ өсі ру екен. Ме нің осы ған 
анық кө зім жет ті. Сен қан ша бай, атақ ты бол саң да, ұр па ғың 
өне ге сіз бол са, ет кен ең бе гің нің бә рі зая ке те ді», – дей ді.АА186А186
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Ақыл ды әке кі ші ұлы ның сө зі не ра зы бо лып, қа ра ша ңы-
рақ тың иесі атан ды рып ты, өз мұ ра сын қал ды рып, ба та сын 
бер ген екен.

(Ел аузынан)

1. Жа сөс пі рім дік шақ та ба ла лар те зі рек ере сек бо лу ға ұм ты ла ды. 
Осы пі кір мен ке лі се сің дер ме? 

2. «Өмір дің кіл ті не де?» де ген сұ рақ ты әке сі ба ла ла ры на не үшін 
қой ды?

3. Кен же бек қа был да ған ше шім нің ар тық шы лы ғы мен кем ші лік тұс-
та рын са лыс ты рып, өз ойла рың ды дә лел деп жа зың дар. Сөз са ны – 
60–70.

4. Өздерің жазған мәтін  нен сөй лем нің айтылу мақсатына қарай түр-
ле рін анық таң дар.

5. «Өмір дің кіл ті» мә ті ні бой ын ша тө мен де гі сұ рақ тар ға жұп та 
ке зек пен жауап бе ріп, сұх бат та сың дар.

 Сан дар Әң гі ме де қан дай сан дар айтыла ды? 

 Сөз дер Ав тор не лік тен «кілт» де ген сөз ге ба са мән бер ген?

Адам дар  Бұл әң гі ме кім дер ге ар нал ған?

Се зім дер Әң гі ме кейіп кер ле рі нің сөз де рі са ған қа лай әсер ет ті?

Та би ғат Әң гі ме нің та би ғат қа қа тыс ты қан дай тұс та ры бар?

Әре кет тер Әке нің кен же ұл ға мұ ра сын қал дыр ға ны дұ рыс бол ды 
ма?

Ды быс тар Әке ге қа тыс ты қан дай ән дер ді бі ле сің?

 Көз қа рас тар  Кейіп кер дің бі рін таң дап, си пат та. 

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. «Ұр па ғың өне ге сіз бол са, ет кен ең бе гің нің бә рі зая ке те ді» де-

ген сөз дің ма ғы на сын тү сін ді ріп, аргументативті эссе жа зың-
дар. Сөз са ны – 120. Сөй лем дердің айтылу мақсатына қарай 
түрлерін анық  таңдар.

2. «Ба ла ға жа сөс пі рім ке зін де қан дай тәр бие бе рі лу ке рек?» де ген 
сауал ды ата-ана ла ры ңа қой ып, жауа бын жа зың дар. Сөз са ны – 
120. Сөй лем дердің айтылу мақсатына қарай түрлерін анық -
таңдар.АР
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§8. Отбасындағы тәрбие – жа сөс пі рім 
  үшін заң

1. Мә тін ді оқың дар. Қою қа ріп пен бе ріл ген сөз дер дің ма ғы на сын 
тал қы лаң дар. «Қа бус на ма ны» жаз ған ав тор кім бол ға нын бол-
жаң дар.

Ей, пер зен тім, та мақ тан аш қал саң да, ақыл-па ра сат қа 
тоқ бол. Адам дар ға дө ре кі лік жа са ма. Ой пыл-той пыл сөй-
леу ден сақ та нып, ті лің ді тый ып ұс та. Сон да ға на сен әр қи лы 
қыр сық тар дан ау лақ бо ла сың. Бой ың да жоқ жә не бо лып та 
көр ме ген қа сиет тер дің сен де бар екенін айтып, адам дар мақ-
та са, он дай мақ тауға се ніп, мар дым сы ма.

Ей, пер зен тім, шы найы ілім ге ын тық бол. Өз айт қа ны нан 
қайт пайт ын тоң мой ын бол ма, өз ге лер дің айт қа ны на мән 
бе ріп, құ лақ сал.

Ей, пер зен тім, сы рын бі ліп ал май тұ рып, бір көр ген кі сі ге 
кө ңі лің ді жай ып сал ма. Өз қа дір-қа сие тін біл мейт ін кі сі-
лер ден жақ сы лық күт пе. Күн шық қан ша ұйық тап жа тып 
ал ма. Орын сыз кү ле бер ме. Жа сы үл кен, ег де кі сі лер дің 
ал ды на тү сіп жүр ме. Сөй ле сіп отыр ған дар дың сө зі не ор та 
жол дан ки лі гіп, сө зін бөл ме. Қо нақ тың ал дын да бі реуге 
кі жі ніп, ре ні шің ді айт па. Ба сың ды сал бы ра тып отыр ма.

«Қа бус на ма дан»

2. Мә тін ді оқып, та қы рып қой ың дар. Құрылымы мен рәсімделуі 
бо йын  ша алғашқы мәтіннен айырмашылығын анықтаңдар.

Әкем қыз ме ті нен кейін үй ша ру асы мен айна лы са тын, ол 
кез де мен 7–8 жас та ғы ба ла мын. Ша мам кел ген ше әке ме қол-
ға быс жа сай мын. Бір де әкем үйді қор ша ған шар бақ ты жөн деп 
жа тып, бай қа май сауса ғын бал ға мен ұрып ал ды. Сон да сауса-
ғы нан қан ағып жат са да, ал ған соқ қы ны еле мей, жұ мы сын 
әрі қа рай жал ғас ты ра бер ді.

Мен әкем нің шы дам ды лы ғы на сүй сі ніп, ри за бол дым. 
Есейе ке ле: «Әке, бал ға мен сауса ғың ды со ғып ал ған кез де 
сауса ғың ауыр ма ды ма?», – деп сұ ра ға ным да, әкем: «Не ге 
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ауыр ма ды, ауыр ды, бі рақ ауруым ды еле меуге ты рыс тым, 
өйт ке ні жа ным да сен жүр дің ғой. Мен се нің жа сық бол май, 
жан, тән соқ қы ла ры на шы дам ды бо лу ың ды өзім нің тө зім ді-
лі гім ар қы лы тәр биеле гім кел ді. Есің де бол сын, ба лаң ды тәр-
биеле ме, өзің ді тәр биеле», – деп жауап бер ді. Әке сө зі өмір лік 
жа дым да қал ды.

Бір де мен де ба лам мен жұ мыс іс теп жү ріп, сауса ғым ды 
бал ға мен ұрып ал дым. Сауса ғым бал ға ның соқ қы сы нан езі-
ліп, тыр на ғым сын са да, ауру ды еле меуге ты рыс тым, өйт ке ні 
жа ным да ба лам жүр ді. Мұ ны көр ген ба лам абыр жы май, 
жұ мы сын жал ғас ты ра бер ді. Ауру сауса ғым жүй ке ме ти се де, 
шы да дым, се бе бі ұлым ның да тө зім ді, шы дам ды бо лып өсуін 
қат ты қа ла дым...

(Ер сін Ер ға ли)

1. Мә тін дер де қан дай мә се ле лер ге на зар ауда рыл ған? Әке лер пер-
зентте рін қан дай мі нез дер ден сақ тан ды ра ды?

2. Шы ғар ма лар ға қан дай ба ға бе ре сің дер? Се зім ге әсер ете тін қан-
дай сөз дер бар?

3. «Ба лаң ды тәр биеле ме, өзің ді тәр биеле» де ген сөз ді қа лай тү сі-
не сің дер?

3. Оқы лым мә тін де рін де гі ойды негізге алып, айтылу мақсатына 
қа  рай сөйлемдердің әр түріне 2–3 мысалдан жазың дар.

Хабарлы 
сөйлем 

 Сұраулы 
сөйлем 

Бұйрықты 
сөйлем

Лепті  
сөйлем

4. Ғиб рат ты сөз дер ді оқып, өз ойла рың ды тұ жы рым даң дар.

Ба ла ға бе рі ле тін бі рін ші тәр бие ата-ана сын, туы сын, жол-
да сын сый лауға үйре ту ден бас та ла ды (Ы.Ал тын са рин).

Адам ның адам шыл ды ғы ақыл, ғы лым, жақ сы ата, жақ сы 
ана, жақ сы құр бы, жақ сы ұс таз дан бо ла ды (Абай).

Адам ба ла сы ның жа ман құл қы жа ра ты лы сы нан емес, 
өс  кен ор та, ал ған үл гі, өне ге сі нен. Оның тү зе лу, бұ зы луы жас 
уа қыт та бо ла ды (М.Әуе зов).
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5. Ғиб рат ты сөз дер ді жә не тө мен де гі пі кір лер ді жұп та тал қы лаң дар. 
Та қы рып қа бай ла ныс ты жұп та ры ңа екі сұ рақ қой ың дар. Жауап-
та рың дә лел ді бол сын.

1. От ба сын да ғы қа рым-қа ты нас та мә де ниет ті лік, сы па йы -
 лық сақ та луы тиіс.

2. Ата-ана ба ла сы ның жол дас-жо ра ла ры н танитын бо луы 
ке  рек.

3. Ба ла ны үй ша ру асы на ара лас ты ру оны ең бек сүй гіш тік ке 
тәр бие лей ді.

6. Кес те бой ын ша «Тәр бие қа лай қа лып та са ды?» де ген та қы рып тағы 
эссенің тезистік жоспарын жасаң дар. Сөз са ны – 70–80.

Тәрбие қалай 
қалыптасады?

Өзін-өзі тәрбиелеу

ОтбасыҚоршаған орта

Мектеп

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Құ нан бай дың Абай ға тақ қан үш мі ні ту ра лы мә тін ді тауып 

оқың дар. Өз ойла рың ды түйін деп, ар гу мен та тив ті эс се (150 сөз) 
жа зың дар. Сөй лем дердің айтылу мақсатына қарай түрлерін 
анық  таңдар.

2. «Қа бус на ма» жай лы мә лі мет тер із дес ті ріп, кі тап тың тәлiм-
тәр  биелiк мәнi ту ра лы ар гу мен та тив ті эс се (150 сөз) жа зың-
дар. Сөй лем дердің айтылу мақсатына қарай түрлерін анық -
таңдар.

АА190А190

РМ

оқың

М

оқың
жа

М

жазың

М

зың
анықМанықтаңдар.Мтаңдар.

2. М2. «ҚаМ«ҚабусМбус
тәрМтәр

Атап АтапсырАсырмаАманың біАның бі
Құ АҚұнанАнанбайАбайдың АбайАдың Абай
оқыңАоқыңдар. Өз ойлаАдар. Өз ойла

зыңАзыңдар. Адар. 

Нның біНның бі

-ПППӨзін-өзі тәрбиелеуПӨзін-өзі тәрбиелеуПВВ
Тәрбие қалай ВТәрбие қалай 

қалыптасады?Вқалыптасады?ВВВ
ббМектеп бМектеп ба

са

а
сады?» де

а
ды?» де

дар. Сөз саадар. Сөз саныанысды?» десды?» деген тасген та
нысны – 70–80.с– 70–80.

пру оны ең пру оны еңбекпбексүйпсүй

алік, сыалік, сы

н танитын боан танитын бо

слік, сыслік, сыпаспайысйы

ылаң ылаңдар. ыдар. 
дар. Жауапыдар. Жауап-ы-

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



191З

 Өзіңді тексер

1. Сөй лем нің тұр лау лы мү ше ле рі қа тыс қан нұс қа ны бел гі-
леңдер.
А) Еш кім та ба ал май ды 
В) Ер те ден қа ра кеш ке дей ін
С) Көк ас пан ның ас тын да
D) Оны көр ген жан дар

2. Сөй лем де гі пы сық тау ыш ты табыңдар. 
Оның шар ша ған нан сөй леу ге ша ма сы кел ме ді.
А) Оның ша ма сы кел ме ді
В) Сөй леу ге ша ма сы кел ме ді
С) Шар ша ған нан
D) Ша ма сы кел ме ді

3. Сөй лем мү ше ле рі бо ла алм ай тын сөз дер ді табыңдар.
Ой бай, мы на жақ тан жау кеп қал ды, ха лай ық!
А) Жау кеп қал ды
В) Мы на жақ тан
С) Ой бай, ха лай ық
D) Ха лай ық, мы на

4. Сөй лем де атау мен ілік тен бас қа сеп тік тің бі рін де тұ рып, 
бір мү ше ні зат тық ма ғы на жа ғы нан то лық ты ра тын тұр-
лау сыз мү ше:
А) Анық тау ыш
В) Пы сық тау ыш
С) То лық тау ыш
D) Ба ян дау ыш

5. Зат есім нен не ме се зат тық ұғым да жұм сал ған бас қа да сөз 
тап та ры нан бол ған мү ше лер ді сын дық, са па лық, сан дық, 
ие лік жа ғы нан си пат тап, анық тап тұ ра тын тұр лау сыз 
мү ше:
А) Анық тау ыш
В) Пы сық тау ыш
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С) То лық тау ыш
D) Ба ян дау ыш

6. Тө мен де гі сөй лем дер ден бі рың ғай мү ше лер дің ре тін 
та бың дар.

Қор ша ған ор та ны қор ғау  – қор ша ған ор та ның та би ғи 
жағ дай ын жақ сар ту, та би ғи ре су рс тар ды ти ім ді пай да-
ла ну, та би ғи бай лық тар ды сақ тау жә не көр кей ту. Адам 
әр кез де де та би ғат пен ты ғыз бай ла ныс та, үй ле сім ді 
әрі зи янын ти гіз бей өмір сү руі ти іс. Ор ман да от жа ғу ға, 
тұр ғын жай лар ға жа қын жер лер де по лиэти лен ма те-
ри ал да рын өр теу ге, улы зат тар ды бей-бе ре кет ша шып 
тас тау ға тыйым салынған.

А Ба ян дау ыш, то лық тау ыш, пы сық тау ыш
В) Ба ян дау ыш, пы сық тау ыш, то лық тау ыш
С) Бас тау ыш, ба ян дау ыш, то лық тау ыш
D) Бас тау ыш, ба ян дау ыш, анық тау ыш

7. Тө мен де гі сөй лем дер ден жал пы лау ыш тар ды та бың дар. 
Жа са луы бой ын ша ре тін көр се тің дер.

Қор ша ған ор та ның же ті қа зы на сы мы на лар: ас пан, 
күн, ай, от, жер, су, жер. Күн, жел, су – бар лы ғы нан 
энер гия алу ға бо ла ды. От пен су – еке уі нен апат айт-
пай-ақ ке ле ді.

А) Жал пы лау есімдігі, сіл теу есімдігі, сан есім
В) Сіл теу есімдігі, жал пы лау есімдігі, сан есім
С) Сан есім, жал пы лау есімдігі, сіл теу есімдігі
D) Жал пы лау есімдігі, сан есім, сіл теу есімдігі

8. Тө мен де бе ріл ген сөй лем дер ден ай қын дау ыш тар дың 
ре тін та бың дар.

Елі міз де гі су қой ма ла ры ның: Шар да ра ның, Бұқ тыр-
ма ның, Қап ша ғай дың – энер гия өн ді ру де ор ны ерек ше. 
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Бұл са ла да жұ мыс жас ай тын ин же нер-энер ге тик 
ма ман дар дың мін де ті ау ыр. Аза мат тың, Са ры бай дың 
ба ла сы ның, бұл са ла да жұ мыс іс те ге ні не бі раз жыл бол-
ды. Са ры бай ақ са қал Аза мат қа дән ри за.

А) Қо сар лы, оңа ша лан ған, қо сал қы, қо сар лы
В) Оңа ша лан ған, қо сал қы, оңа ша лан ған, қо сар лы
С) Оңа ша лан ған, қо сар лы, оңа ша лан ған, қо сал қы
D) Қо сал қы, қо сар лы, оңа ша лан ған, оңа ша лан ған

9. Сөз дер ді дұ рыс оқың дар. Ай қын дау ыш тар дың сәй кес тен-
ді ріл ген дұ рыс нұс қа сын та бың дар.

1. Шығыстың 1. Ақтауда А) 1-2, 3-4, 2-3, 4-1

2. Солтүстікте 2. Алтайдың В) 1-2, 2-4, 3-1, 4-3

3. Каспий жағасында 3. Шымкенттің С) 1-3, 4-2, 3-4, 2-1

4. Оңтүстіктің 4. Арқада Д) 1-1, 2-2, 3-3, 4-4

10. Бұй рық ты сөй лем нің со ңы на қой ыла тын ты ныс бел гі:
А) үтір
В) қос нүк те
С) сы зық ша
D) нүк те

11. Хабарлы сөй лем ді та бың дар.
А) Мен жа сөс пі рім мін
В) Сен ке ше кел дің бе
С) Терезені ашшы
D) Ме нің елім жасасын

12. Сұраулы сөй лем ді та бың дар.
А) Мен жа сөс пі рім мін
В) Сен ке ше кел дің бе
С) Терезені ашшы
D) Ме нің елім жасасын
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13. Бұйрықты сөй лемді табыңдар.
А) Мен жа сөс пі рім мін
В) Сен ке ше кел дің бе
С) Терезені ашшы
D) Ме нің елім жасасын

14. Лепті сөй лемді табыңдар.
А) Мен жа сөс пі рім мін
В) Сен ке ше кел дің бе
С) Терезені ашшы
D) Ме нің елім жасасын

15. Сұрау есімдігінен жасалған сұраулы сөй лемді табыңдар.
А) Ав то бусың келді ме?
В) Айт қың кел гені осы болар?
С) Кі таптың неше бетін оқыдың?
D) Бұл қызық кітап қой, ә?
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VIII  М

•	 театр	өнерінің	қалыптасуы	жайлы	мақалалармен	танысасыңдар,	
мәтін	түрлеріне	талдау	жасай	отырып,	дәйексөз	дер	дің	мәнін	
ашасыңдар;	

•	 театр	қайраткерлері	өмірінің	үлгілі	тұстарына	баға	бересіңдер;	
•	 театр	мәдениеті,	тәртібі	жайлы	түсініктеріңді	кеңейтесіңдер;	
•	 әлемдегі	әйгілі	театрлармен,	еліміздегі	драма,	опера,	қуыршақ	

және	әзіл-сықақ	театрларымен	танысып,	өз	бойларыңда	
мәдениетті	тұлғаны	қалыптастыруға	тырысасыңдар;

•	 жай	сөйлем	түрлерінен	алған	білімдеріңді	бекітесіңдер.

ТЕАТР ӨНЕРІ  
МЕН МӘДЕНИЕТІ

СИНТАКСИС 
ЖАЙ СӨЙ ЛЕМ НІҢ ТҮР ЛЕ РІ

Театр – халықты эстетикалық адамгер шілік  
пен ізгілікке тәрбиелеудің аса маңызды 
құралы.

(«Қазақстан» ұлттық  
энциклопедиясынан)

Театр – өмірлік сұрақтарға шешім табатын 
орын.

(А.И.Герцен)ААААААААРРРРРРРР

Театр – өмірлік сұрақтарға шешім табатын РТеатр – өмірлік сұрақтарға шешім табатын Театр – өмірлік сұрақтарға шешім табатын РТеатр – өмірлік сұрақтарға шешім табатын 
орын.Рорын.
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§1. Театр өнері

1. Гра фи ка лық ақ па рат ты мә тін дер де гі ақ па рат пен бай ла ныс ты рып 
оқың дар. Әр мә тін нің ақ па рат ты жет кі зу ерек ше лі гін атаң дар.

Театр (грек. theatron) – ойын-сауық орны; ойын-сауық

Б.з.д. 
2500 жылы  

Ежелгі  
Мысырда,  

кейін Грекияда 
пайда болды

1917 жылы 
Ойқұдық  

жайлауында  
М.Әуе зов тің  

«Еңлік-Кебек»  
драмасы 
қойылды

1925 жылы 
кәсіби театр 

Қызылордада 
ашылды

1928 жылы 
Алма  ты ға 
көшірілді

2. Мә тін ді мұ қи ят оқып, та қы рып қой ың дар. Оқы лым жә не тың-
да лым мә тін де рін са лыс ты рып, кес те ні тол ты рың дар.

Екі мә тін нің ұқ сас ты ғы 

Екі мә тін нің ай ыр ма шы лы ғы 

Оқы лым мә ті ні  Тың да лым мә ті ні 

 Мақ са ты 

 Маз мұ ны 

Сти лі 

Ті лі 

Са ғат 18:30. Абай кө ше сі бой ынан ой ып тұ рып орын теп-
кен ұлы ғи ма рат тың ал ды адам дар ға лық то лы. Үне мі осы лай. 
Хал қы на ау ыз тол ты рып ай тар лық тай жа са ған ең бе гі мен ес те 
қал ған ұлы тұл ға отыр ес ке рт кіш боп. Иә, өзі ңіз де се зіп тұр-
ған бо лар сыз. Бұл – М.Әуе зов атын да ғы ака де мия лық дра ма 
теат ры ғи ма ра ты ның ал ды. Кө рер ме нін көп ұзат пай-ақ жап-
жа ңа қо  йы  лым да ры мен сүй ін ші леп оты ра тын театр – на ғыз 

– театрға	арнап	жазы-
лып,	сахнада	қойылады.	Оқиға	
тартысқа	құрылып,	ке		йіпкерлер	
әрекеті	арқылы	дамиды.
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ру ха ни бай лық тың қай нар кө зі. Ерек ше са ғы ныш пен, ай -
рық ша аң сау мен ке ліп, театр та бал ды ры ғын ат  тай  тын кө рер-
ме ні не ой са ла тын дай та ма ша қой ылым ұсын бақ ни ет   пен 
театр ұжы мы ерен ең бек ете ді.

Театр. Зал. Орын дық тар. Мұ ның өзі театр сүйер ха лық 
үшін тым ыс тық емес пе?! Жа ны на ру ха ни бай лық із деп кел-
ген әр бір жан сах на шы мыл ды-
ғы ашыл ған нан-ақ ты на қал май 
ма?! Өйт ке ні олар дың да жү рек-
те рін де гі өнер ге де ген кө ңіл пер-
де ле рі тү рі ле ді. Қой ылым бас та-
лы сы мен, әр тіс тер дің жай-кү  йін 
зерт теп, олар мен қа тар ты ныс-
тай   ды. Олар мен қо сы ла жы лай-
ды, олар мен қо сы ла шат та на ды. 
Се бе бі олар сах на да әр тіс тер мен бір ге өмір ке ше ді. Өнер дің 
өре сін де ру ха ни гүл ден ген бұл ор та ның кие сі бар. Осы кә рі 
сах на да талай нар тұл ға лар дың ізі жа тыр емес пе?! Қой ылым 
со ңы на же те ді. Ша ма мен екі са ғат тай сах на-ғұ мыр да өмір  
сүр ген әр тіс тер ел ал ды на шы ғып иілу де. Қол паш тау! Гүл! 
Адам ның ой лау мен се зу жү  йе  сі  не ай тар лық тай әсер ет се, 
театр дың мақ са ты орын дал ды емес пе?! Өнер ді ерек ше қа-
дір лей тін жан дар күн сай ын Мұх тар Әуе зов атын да ғы бұл 
өнер ор да сын ша па лақ пен қол паш тау ға тол ты ра ды. Қо йы -
лым қой ып, одан әр тіс ра қат ал са, оны кө ріп ха лық қай рат-
та  на ды. 

Әт тең, шы мыл дық жа был ды! Қа зір ға на көз ал ды нан  
жү ріп өт кен кө рі ніс те рін театр қа быр ға сын да қал дыр мас   тан, 
сол әсер мен сырт қа шы ға ды ха лық. Иә, сах на шы мыл ды ғы 
жа был ды, бі рақ жү рек те гі ұлы өнер ге де ген құр мет тің ақ  
шы мыл ды ғы еш қа шан жа был май ды. Сырт қа шық қан кө рер-
мен ғи ма рат тың дәл ал ды на жай ғас қан Мұх тар Әуе зов бей не-
сі не бас иіп, та ра са ды. Бұл – тек Әуе зов ке ға на емес, өнер ге 
бас ию. Тас мү сін ді тау тұл ға да: «Ер тең де ке лің дер, хал қым! 
На ғыз өнер ден ру ха ни қа зы на жи наң дар!» – деп отыр ған дай 
кө рі не ді. Ке ле сі күн. Та ғы да театр ал ды адам дар ға лық то-
лы. Се бе бі ке ше Әуе зов шы ға рып са лып жа тып, хал қын қай та 
ша қыр ған...

(Дай ын да ған Ақер ке Әбіл хан)АР
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3. «Қа зақ дра ма сы ның не гі зін қа ла ған – Әуе зов» аудиомә ті нін 
(18. mp3) тың дап, гра фи ка лық мә тін мен са бақ тас ты ра ба ян даң дар. 
Автор көзқарасы мен экспрессивті-эмоционалды сөздердің рөлін 
тал  даңдар.

1. Оқы лым мә ті нін де қай театр ту ра лы ай тыл ған? Бұл театр ту ра-
лы не бі ле сің дер?

2. «Сах на-ғұ мыр да өмір сүру» дегенді қалай түсінесіңдер?
3. Үш мә тін ге ор тақ ой не деп ой лай сың дар?
4. Өз қа лаң да не об лыс, ау дан ор та лы ғын да қан дай театр лар бар? 

Театр ға ба рып көр дің бе? Ре пер туа рын да қан дай қой ылым дар 
бар?

  

Жай	сөй	лем	–	бір	не	ме	се	бір	не	ше	сөз	бен	сөз	тір	ке	сі	нен	құ	ра-
лып,	 бір	ша	ма	 тия	нақ	тал	ған	 бір	 ой	ды	біл	ді	ре	тін	 сөй	лем.	 Құ	ры	лы-
мы	жа	ғы	нан	жай	сөй	лем	бір	сөз	ден	де,	екі	не	одан	да	көп	сөз	ден	
де	 тұ	ра	ды.	Мы	са	лы,	Қыс. Қыс түс ті. Қыс та да ла ақ көр пе ге  
ора на ды.

Жай	сөй	лем	дер	бір	тұр	лау	лы	мү	ше	нің	қа	ты	суы	мен	де,	екі	тұр	лау	лы	
мү	ше	нің	қа	ты	суы	мен	де,	тек	тұр	лау	лы	мү	ше	ден	не	ме	се	тұр	лау	лы,	
тұр	лау	сыз	мү	ше	лер	дің	қа	ты	суы	ар	қы	лы	да	жа	са	ла	ды.	Тек	қа	на	тұр-
лау	лы	мү	ше	лер	ден	жа	сал	ған	сөй	лем	 	деп	атала	ды.	
Тұр	лау	лы	мү	ше	мен	бір	ге	тұр	лау	сыз	мү	ше	лер	де	қа	тыс	қан	сөй	лем	

деп	атала	ды.
Мы	са	лы:	Аяқ ды бы сы таяп қал ды. Сі ре сіп тұр ған мой ны хан ба

ғы на қа рай бұ рыл ды. (Ә.Ке кіл ба ев) Ал	ғаш	қы	сөй	лем	тек	бас	тау	ыш	
(аяқ ды бы сы)	пен	ба	ян	дау	ыш	тан	(таяп қал ды)	тұр	ған	дық	тан,	жалаң	
сөй	лем	бо	ла	ды.	Екін	ші	 сөй	лем	де	 тұр	лау	лы	мү	ше	лер	мен	 (мой ны, 
бұрылды)	бір	ге	тұр	лау	сыз	мү	ше	лер	де	(сі ре сіп тұр ған, хан ба ғы на 
қарай)	қа	тыс	қан	дық	тан,	жай	ыл	ма	сөй	лем	бо	ла	ды.

4. Мәтін дер ден түйген ойларыңды қорытындылаңдар. Театр    дың 
халықты ізгілікке тәрбиелеудің аса маңыз  ды құралы екенін 
дәлелдеп, жинақы мәтін жазыңдар. АА198А198
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5. Өздерің жазған мәтіннен жалаң және жайылма сөйлемдерді ажы -
ратып, кестеге жазың дар.

Жалаң сөйлемдер Жайылма сөйлемдер

6. Тыңдалым мәтінінен алынған жайылма сөйлемдерді жалаң сөй -
лемге, жалаң сөйлемдерді жайылма сөйлемге айналдырыңдар.

Жалаң сөйлемдер Жайылма сөйлемдер
М.Әуезов жазды. «Еңлік-Кебек» пьесасы қазақ әде биеті 

тари хында айрықша орын алады.

«Еңлік-Кебек» пьеса сы 
қойылды.

1918–1924 жылдары Ақмолада, Көк  ше -
тау да, Шым  кентте драмалық үйір  мелер 
ұйым дас ты рылды.

Театрлар жұмыс істейді. Ал тұңғыш кәсіби театрымыз 1925 жы -
лы Қызылорда қаласында ашылды.

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даңдар.
1. Өз де рің көр ген бір дра ма лық шы ғар ма ға ан но та ция жа зың дар. 

Жалаң және жа  йыл  ма сөйлем түрлерін анықтаң дар.
2. Қанатты сөздердің біреуін эпиграф ретінде алып, аргумента-

тивті эссе жазыңдар. Сөз саны – 120–140. Тақырыбын өздерің 
қойыңдар. Жалаң жә  не жа  йыл  ма сөйлем түрлерін анықтаң дар.

1. Өмір дің өзі – театр, ал адам – сол театр да ак тер (У.Шекс -
 пир).

2. Театр – көз дің там шы сын дай мөл дір дү ние (Ғ.Мү сі ре пов).
3. Театр – адам ның жа ны, кө ңіл күйі, бо ла шақ қа де ген көз-

қа ра сы (Б. Киік ба ев).
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ма Вмалық шыВлық шығарВғарВма сөйлем түрлерін анықтаңВма сөйлем түрлерін анықтаң

ббб
да, Шым

б
да, Шым

дас бдасты бтырылды.брылды.

Театрлар жұмыс істейді. Ал тұңғыш кәсіби театрымыз 1925бТеатрлар жұмыс істейді. Ал тұңғыш кәсіби театрымыз 1925
лы Қызылорда қаласында ашылды.блы Қызылорда қаласында ашылды.

ааа1918–1924 жылдары Ақмолада, Көка1918–1924 жылдары Ақмолада, Көк
кентте драмалық үйіракентте драмалық үйір

рылды.арылды.

Театрлар жұмыс істейді. Ал тұңғыш кәсіби театрымыз 1925аТеатрлар жұмыс істейді. Ал тұңғыш кәсіби театрымыз 1925

ссс

Жайылма сөйлемдер

с

Жайылма сөйлемдер
М.Әуезов жазды. «Еңлік-Кебек» пьесасы қазақ әдесМ.Әуезов жазды. «Еңлік-Кебек» пьесасы қазақ әде

хында айрықша орын алады.схында айрықша орын алады.

1918–1924 жылдары Ақмолада, Көкс1918–1924 жылдары Ақмолада, Көк

племге, жалаң сөйлемдерді жайылма сөйлемге айналдырыңдар.племге, жалаң сөйлемдерді жайылма сөйлемге айналдырыңдар.ппЖайылма сөйлемдерпЖайылма сөйлемдер
М.Әуезов жазды. «Еңлік-Кебек» пьесасы қазақ әдепМ.Әуезов жазды. «Еңлік-Кебек» пьесасы қазақ әде

ааТыңдалым мәтінінен алынған жайылма сөйлемдерді жалаң сөйаТыңдалым мәтінінен алынған жайылма сөйлемдерді жалаң сөй
лемге, жалаң сөйлемдерді жайылма сөйлемге айналдырыңдар.алемге, жалаң сөйлемдерді жайылма сөйлемге айналдырыңдар.

ссссссЖайылма сөйлемдер сЖайылма сөйлемдер ыӨздерің жазған мәтіннен жалаң және жайылма сөйлемдерді ажы ыӨздерің жазған мәтіннен жалаң және жайылма сөйлемдерді ажы -ы -ыы
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§2. Театр қайраткерлері

1. Су рет тер ге на зар ау да рың дар. Сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып, сұх-
бат құ рың дар.

1. Су рет тер де бей не лен ген әр тіс тер қай қой ылым да, қай 
ки но да ой на ған?

2. Театр қай рат ке рі бо лу үшін қан дай қа си ет тер бо лу ке рек 
деп ой лай сың дар?

Әмі ре  
Қа шауба ев

Қа ли бек  
Қуа ныш ба ев

Елу бай  
Өмір зақов

 Құр ман бек 
Жан дар бе ков 

 Сер ке  
Қо жам құ лов 

Қа пан
Ба ды ров 

Ха ди ша  
Бө кеева

Сә би ра  
Май қа но ва 

Би кен
Ри мо ва 

Фа ри да  
Шә рі по ва

Аса нә лі  
Әші мов 

Ме руерт  
Өте ке шо ва

2. Мә тін дер ді оқып, сти лі мен та қы ры бын, құ ры лы мын са лыс ты-
рың дар.

КСРО ха лық әр тісі Аса нә лі Әші мов:
– Мен театр ға кел ге лі 60 жыл ға жу ық та ды. Ал ғаш ак тер 

бо лып кел ген нен бе рі қа ра ша ңы рақ тың 30, 40 жыл дық 
ме рей лі ме ре ке ле рін атап өт кен де, асыл дар дың ара сын да бол-
дым. Мі не, со дан бер гі ме рейт ой ла ры ның бә рі нің куәге рі міз. 
Та ри хы жүз жыл дық тар мен есеп те ле тін әлем дік театр лар бар, 
со лар мен са лыс тыр ған да, біз дің театр дың 90 жа сы – жі гіт 
жа сы. 90 жыл дық қа аман-есен жет ке ні міз, той ына қа тыс қа-
ны мыз, кей ін гі бу ын мен бір ге қу ан ға ны мыз – біз үшін үл кен АА200А200

Рдым. Рдым. 
ТаРТариРри
соРсоларРлар
жаРжа

М

КСРО ха

М

КСРО ха
– Мен театр

М

– Мен театр
боМболып келМлып кел
меМмерейМрейлі меМлі ме
дым. Мдым. МіММі

А

дер

А

дер
дар.

А

дар.

КСРО хаАКСРО халық әрАлық әр
– Мен театрА– Мен театр

НННННдер Ндерді оқып, стиНді оқып, сти

---Ри-Ри-ППППБиПБикенПкен
РиПРимоПмоваПва

ВВВВВ
зақов

В
зақов

ВВ
бббббббҚұр бҚұрманбманбек ббек 

дарбдарбеббековбков
аааасссссс
пси псиетпеттер боптер бопа

тер қай қой атер қай қойылымаылымда, қай ада, қай 

сре оты сре отырып, сұхсрып, сұхыы
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дә ре же. Қа ли бек Қуа ныш ба ев пен Қа пан Ба ды ров, Елу бай 
Өмір зақов пен Сер ке Қо жам құ лов тың мек те бі нен өт ке нім, 
со лар мен бір ге спек  такль  де ой на ға ным, ас қар тау дай аға-
ла рым ның ар қам нан қа ғып қа нат тан дыр ға ны, ой ыны ма 
ба ға бе ріп, одан сай ын қам шы ла ға ны кез кел ген сын шы ның 
пі кі рі нен әл де қай да жо ға ры. Елу бай аға ның жа сы ның үл кен-
ді гі не қа ра мас тан, қал жы ңы мыз жа ра са тын еді. Ме нің 
ре жис сер ре тін де гі ең ал ғаш қы жұ мы сым «Ре ви зор» бол са, 
осы спек так ль де гі Зем ля ни ка ның рө лі – Се ра ғаң ның соң ғы 
рө лі бол ды. Бұл кез де Се ра ғаң ның жа сы 80-ге таяп қал ған 
еді, бас ре пе ти ция ның ең соң ғы кү ні тө тен нен ке ліп қо сыл-
ға ны на қа ра мас тан, сах на да 40 жыл бұ рын ой нап кет кен ке -
йіп ке рі нің бү кіл сө зін жат қа бі ле тін бо лып шық ты. Өкі ніш ке 
қа рай, бір-ақ рет ой нап үл гер ді. Бі рақ Се ра ғам ның ме нің 
спек так лім де ой нап кет ке ні үшін ға на ба қыт ты мын. Сә би ра 
апам, Ха ди ша апам, Би кен апам, Фа ри да құр да сым, Ыды-
рыс, Әну ар за ман дас та рым сах на ға шы ға кел ген де, олар мен 
бір ге өмір іле сіп шы ға тын еді. Бұ лар өмір ден өнер жас ай тын 
не ме се өнер ден өмір жа сап шы ға ра тын.

(«Егемен Қазақстан» газетінен)

Қа зақ теат ры ның ең бі рін ші әр ті сі – Әмі ре Қа шауба ев. 
Мен оны ар хив тен көр дім. Бұй рық со дан бас тала ды. Қа ли-
 бек Қуа ныш ба ев – екін ші, Елу бай Өмір зақов – үшін ші, 
Құр   ман бек Жан дар бе ков – төр тін ші, ор тала рын да Сер ке 
Қо  жам құ лов тұр. Қа пан Ба ды ров бір жыл дан кей ін кел ді. 
Сон дық тан Қал ле ки (Қа ли бек Қуа ныш ба ев) теат рын да «Әмі-
ре нің» қо йы  луын да үл кен мән бар. Мен бұл театр дың өне рін 
М.Әуе зов теат ры мен қа тар қоя мын.

(Жар қын Шә кә рім)

1. «Асыл дар дың ара сын да бол дым» де ген нен не ұқ тың дар?
2. «Олар мен бір ге өмір іле сіп шы ға тын еді» тір ке сі нің мә нін тү-

сін ді рің дер.

3. Ғ.Мү сі ре пов атын да ғы ба ла лар мен жа сөс пі рім дер теат ры ту ра лы 
мә лі мет пен (www.youtube.com) та ны сып, театр қай рат кер ле рі нің 
аты-жө нін жа зып алың дар. Өз де рің ді қы зық тыр ған мә се ле жө нін де 
ой бө лі сің дер.Аой бөАой бөР3. Р3. Ғ.МүРҒ.МүсіРсі
мәРмәліРліметРмет
аты-жөРаты-жөРРРРРРРМ

1.

М

1. «Асыл

М

«Асылдар

М

дар
2. М2. «ОларМ«Олармен бірМмен бір

сінМсіндіМдіріңМрің
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Н
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Н
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Н
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лов тұр. ҚаНлов тұр. Қа

тан Қал Нтан ҚаллеНлеки (ҚаНки (Қа
луынНлуында үлНда үл

мен қаНмен қа

-екін-екін
дар -дарбе-бе Пның ең біПның ең бірінПрін
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(«Егемен Қазақстан» газетінен)В(«Егемен Қазақстан» газетінен)В
б

ді. Бі

б
ді. Бі

ні үшін ғабні үшін ғана бабна ба
кен апам, Фабкен апам, Фарибрида құрбда құр

на бнаға шыбға шыға келбға кел
лар өмірблар өмір

а
рын ой

а
рын ой

тін бо атін болып шықалып шық
ді. Бі аді. Бірақ Сеарақ Сераара

на баана бақытақыт
да құрада құр

ссы 80-ге таяп қалссы 80-ге таяп қал
тен стеннен кеснен ке

рын ойсрын ойнап кетснап кет
лып шықслып шық

псым «Ре псым «Ревипвизор» болпзор» бол
ра прағаңпғаңның соңпның соң

сы 80-ге таяп қалпсы 80-ге таяп қал
нен кепнен келіп қопліп қо

аген сынаген сыншыашы
ның үланың үлкенакен

тын еді. Меатын еді. Менің анің 
зор» болазор» бол

сдай ағасдай аға
ны, ой сны, ойынысыныма сма 

шы сшының сның 
кенскен

ыбай ыбай 
нім, ынім, 

дай аға ыдай аға-ы-
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Грам	ма	ти	ка	лық	бас	тау	ышы	бар,	егер	бас	тау	ышы	бол	ма	са,	оны	

ба	ян	дау	ыш	фор	ма	сы	ар	қы	лы	тау	ып	алу	ға	бо	ла	тын	жай	сөй	лемнiң	
түрi	 	деп	атала	ды.	Мы	са	лы:	Мен жаз бай мын өлең ді 
ер мек үшін (Абай) сөй	ле	мі	нің	бас	та		уышы	бар,	 І	жақ	тық	есім	дік	тен	
жа	сал	ған.	Ал	Ән ді жақ сы айт тың	сөй	ле	мі	нің	сен	де	ген	бас	тау	ышы	
жа	сы	рын	тұр	са	да,	айт тың	де	ген	ІІ	жақ	тық	ба	ян	дау	ыш	ар	қы	лы	сұ-
рақ	қой	ып,	тау	ып	алу	ға	бо	ла	ды.	Сон	дық	тан	мұн	дай	сөй	лем	дер	жақ	ты	
сөй	лем	дер	деп	атала	ды.

Бас	тау	ышы	жоқ	жә	не	оны	ба	ян	дау	ыш	фор	ма	сы	ар	қы	лы	 тау	ып	
алу	ға	бол	май	тын	жай	сөй	лемнiң	түрi	 	деп	атала	ды.	
Жа	са	лу	жол	да	ры:
а)	 күр	делi	ба	ян	дау	ыш	тың	1-сы	ңа	ры	ба	рыс	септiгiндегi	тұй	ық	етiстiк	

бо	лып,	оған	бол, ту ра ке лу, рұқ сат	сөз	де	рі	тір	ке	ле	ді.	Мы	са	лы:	
Ма ған кiру ге рұқ сат па? Саған айтуға тура келеді. Оған көруге 
болмайды.

ә)	 қа	лау	рай	дың	қы/кi, ғы/гi	жұр	нақ	та	ры	на	кел	кө	мек	ші	етіс	ті	гі	тір-
ке	ле	ді.	Мы	са	лы:	Ме нің ұш қыш бол ғым ке ледi. Оның тың да ғы сы 
кел ме ді.

б)	түбiр	тұл	ға	лы	не	ба	рыс	септiгiндегi	тұй	ық	етiстiкке	ке рек, қа жет 
сөз	де	рі	тір	ке	ле	ді.	Мы	са	лы:	Бiзге көп оқу ке рек. Са ған осы ны тү
сі ну ке рек.

в)	 тәу	елдiк	жал	ғау	лы	тұй	ық	етiстiкке	мүмкiн, тиiс сөз	де	рі	тір	ке	ле	ді.	
Мы	са	лы: Менiң ба ру ым мүмкiн.

г)	 ба	ян	дау	ышы	құ	ра	мын	да	бас	тау	ыш	тұл	ға	сын	да	ғы	сө	зі	бар	тұ	рақ	ты	
тiркес	тер	ден	бол	са,	мұн	дай	сөй	лем	дер	де	жақ	сыз	сөй	лем	бо	ла	ды.	
Мы	са	лы:	бе ре кесi кеттi, iшi пыс ты, ішексiлесi қат ты, ашуыза
сы келдi, бытшы ты шық ты, тауы ша ғыл ды, қар ны аш ты, қо лы 
ти медi т.б. Оның бе ре ке сі кет ті. Қай рат тың іші пыс ты	т.б.

4. Театр ту ра лы пі кір ді оқып, театр дың адам зат өмі рін де гі ор ны 
ту ра лы «6 не лік тен?» әді сі мен диа лог жа зың дар. 

Театр ға құ ла ғы ес ті мей тін адам кел се, ол сах на да бо лып 
жат қан іс-әре кет ті кө зі мен кө ріп, тү сі ніп, со дан ләз зат алуы 
ке рек. Ал егер кө зі көр мей тін за ғип кі сі кел се, ол тың дап ләз-
зат алуы ке рек.

(Сә кен Сей фул лин)
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5. Өздерің жазған диалогте жақты, жақсыз сөйлемдерді қол да ның -
 дар.

• Әлем де би лет алу жүй есі ерек ше театр бар. Ол АҚШ-тың 
Вирд жи ния шта тын да ор на лас қан. «Бар тер Теат ры на» 
кі ру үшін би лет ті та мақ қа ай ыр бас тап ала ды. 

• Еуро па да ғы ең кө не театр Хор ва тия елін де ор на лас қан. 
• Ио ния (кө не Гре кия) театр ла рын да бір қо лы жоқ жау ын-

гер лер дің қа сы на та қыр бас құл дар ды отыр ғы за тын бол-
ған. Қой ылым ұна ған жағ дай да жа  уын гер лер ша па лақ тау 
үшін бір қо лы мен құл дың ба сы нан со ға ды екен.

• Ежел гі Рим театр ла ры ко ме дия ла рын да тек грек тер ді 
күл кі ге ай нал дыр са, грек тер де өз ке зе гін де рим дік тер дің 
өмі рін мыс қыл дай тын бол ған.

(massaget.kz)

6. «Артық болмас білгенің» айдарында берілген жақты сөйлемдерді 
жақсыз сөйлемге айналдырып кө  ріңдер.

Үл гі: 
Әлем де би лет алу жүй есі ерек ше театр бар. Әлем дегі би лет 

алу жүй есі ерек ше театрға біздің де кіруіміз мүмкін.

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даңдар.
1. «Артық болмас білгенің» айдарында берілген мәліметтерді 

негізге алып,  театрға қатысты қызықты деректер тауып жа -
зың  дар. 5 жақты сөйлемді жақсыз сөйлемге ай  нал  ды рың дар.

2. Қа зақ театр өне рі нің қай рат ке рі ту ра лы мә лі мет жи нап, кес-
те ні тол ты рың дар.  Жақты, жақсыз сөйлемдерді ажы ра тың-
дар.

Ме нің сүй ік ті ак те рім нің  
аты-жө ні 
 Қай театр да жұ мыс жа сай ды?
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§3. Қазіргі сатиралық театрлар

1. Мә тін ді мұ қи ят оқып, та қы рып қой ың дар. Мә тін де гі пі кір лер ге өз 
көз қа рас та рың ды біл ді рің дер. Қай мә тін түріне (тал қы лау, әң гі-
ме леу, сипаттау) жататынын анықтаңдар.

«Әзіл-ос пақ театр ла ры ның са ны кө бей ге ні мен, қо ғам да ғы 
бе де лі не лік тен тө мен деп ба ра ды?» – де ген сұ рақ қа бе ріл ген 
жау ап тар дың бір не шеуін ұсы нып отыр мыз.

« Бау ыр жан шоу» әзіл-ос пақ теат ры ның ак те рі Ал мат 
Са қа тов:

– Дәл қа зір ко ме дия лық театр лар дың шы ғар ма шы лық 
дең гейі мен кө рер мен ал дын да ғы бе де лі шат қаяқ тап тұр. Не гі-
зі, әзіл мен сы қақ бо лып екі ге бө лі не ді ғой. Осы ған дей ін біз 
сы қақ қа кө бі рек мән бе ріп кел дік. Ар зан күл кі ден ір ге міз ді 
ау лақ са лып, дү ние нің, қа зақ тың мә се ле сін уыт ты сах на лық 
са ти ра мен ел ге жет кі зіп кел дік. Кей ін гі кез де кө рер мен же ңіл 
әзіл ге бой ал ғы зып, ас тар лы, проб ле ма лық сах на ой ыны на 
мар ғау лық та ны та бас та ды. Өйт ке ні өз өмі рін де гі түйт кіл ді 
мә се ле лер ден бір сәт бой сер гі ту ге театр ға кел се, мұн да та ғы 
да сол ше шуі жоқ мә се ле ні сах на ға алып шы ға ды. Ша ма сы, 
со дан жа лық қан. Бі рақ үнемі тәр бие лік мә ні жоқ, жел сөз ге 
құ рыл ған қал жың ды көру кө рер мен нің тал ға мын тұ ра ла  тып 
тас тауы мүм кін.

Па ро дист Нұр жан Ту тов:
– Әзіл-ос пақ театр ла ры ның бас ты мә се ле сі ак тер лер дің 

ой нау ше бер лі гі нің кем шін ді гі дер едім. Өйт ке ні тала нт ты 
ак тер кө рер мен ді кез кел ген ор тан қол шы ғар ма ны орын-
дап-ақ бау рап ала ды. Қа зір ха лық тың сүй ік ті сі не ай нал ғы сы 
ке ле тін, ең бек сі ңір ген қай рат кер бол ғы сы ке ле тін, жал ғыз 
рет сах на ға шы ғып, жарқ ете қал ғы сы ке ле тін жә не со дан 
пай да та бу ға ни ет ті адам дар сах на да өріп жүр. Бас ты гәп 
осын да жа тыр, – дей ді.

Атал мыш театр лар дың та ғы бір «бас ау ру ына» ай нал ған 
мә се ле сі – шы ғар ма шы лық тап шы лық. Са ти ра жан рын да 
қа лам тар тып жүр ген жа зу шы лар мен театр ла р ара сын да әлі 
күн ге нақ ты бір шы ғар ма шы лық ке лі сім жоқ еке нін мә де ни 
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ба сы лым дар жиі жа за ды. Де ген мен ты ғы рық тан шы ғу дың 
жо лын қа рас ты рып жат қан ре жис сер лер да бар екен.

(www.azattyq.org)

1. Әзіл-ос пақ театр ла ры ның са па сы не се беп ті тө мен деп кет ті?
2. Әзіл ден сы қақ тың ай ыр ма шы лы ғы бар ма?

2. Са ти рик жа зу шы Кө пен Әмір бек тің пі кі рін ау дио жаз ба дан 
(19. mp3) тың дап, мә тін нен алын ған дәй ек сөз дер ге, үзін ді лер ге 
сүй ене оты рып, кө те ріл ген мә се ле ні бол жаң дар. Екі мә тін де гі ұқ сас 
пі кір лер ді ірік теп жа зың дар.

1. «...Мы сы ба сым адам дар кү ле ала ды» де ген тір кес ті 
қа лай тү сін ді рер едіңдер?

2. Мұх тар Әуе зов тің «Ай на ға қа ра, сон да оң ба ған ның дәл 
өзін кө ре сің...» де ген пі кі рі мен ке лі се сің бе?

3. Ав тор «са ти ра ның иі рім де рін иге ре ал май жүр» де ген 
тір кес ар қы лы не ні аң ға рт қы сы кел ді?

  
Дер	бес	ай	тыл	ған	да,	ма	ғы	на	лық	маз	мұ	ны	то	лық	берiлген	сөй	лем	

	деп	атала	ды.	Ал	дер	бес	ай	тыл	ған	да	ма	ғы	на	лық	
маз	мұ	ны	то	лық	берiлме	ген,	ой	ол	қы	лы	ғы	сезiлетiн	сөй	лемдi	

	деймiз.
Мы	са	лы:	Биiк ла уа зым ға же тер жол кей де тым жа қын көрiн

генiмен, аса жа  уап  ты әрi қа терлi. Жау ап ты сы – со ңың да ха лық. 
Олар дың ба ры мен жо ғы, ба ғы мен со ры сенiң қо лың да. Осын	да	ғы	
ал	ғаш	қы	сөй	лем	то	лым	ды	бол	са,	соң	ғы	екі	сөй	лем	–	то	лым	сыз.	Соң	ғы	
сөй	лем	дердi	кон	текс	тен	бө	лек	айт	сақ,	ма	ғы	на	сы,	әңгiменiң	не	ту	ра	лы	
екендiгi	түсiнiксiз	бо	ла	ды.	Алай	да	тiлiмiздегi	то	лым	ды,	то	лым	сыз	дық	
де	гендi	шарт	ты	түр	де	түсiнуiмiз	ке	рек,	өйт	кенi	бiр	оқи	ға	не	кейiпкер	
жай	лы	то	лық	ұғым	алу	үшiн	кей	де	бiр	кiтап	та	жеткiлiксiз	бо	луы	мүмкiн.

3. Сатиралық театрлар туралы диалог жазыңдар. Диалог жағдайын -
дағы толымсыз сөйлемдерді толықтырып айтып көріңдер. Толық -
тыра айту қажет пе?
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3. Р3. Сатиралық театрлар туралы диалог жазыңдар. Диалог жағдайынРСатиралық театрлар туралы диалог жазыңдар. Диалог жағдайын
дағы толымсыз сөйлемдерді толықтырып айтып көріңдер. ТолықРдағы толымсыз сөйлемдерді толықтырып айтып көріңдер. Толық
тыра айту қажет пе?Ртыра айту қажет пе?
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4. Үзін діні оқып, мә тін ге ан но та ция жа зың дар. Толымды, толымсыз 
сөйлемдерді анықтаңдар.

Шо на Сма ха нұлы ның ана ті лі міз дің шұ бар лы ғы жө нін де 
шым бай ға ба ты рып жаз ған шым шы ма ла ры қан ша ма!

Ол сөй ле ді: «Так-так-так!» деп,
Біз отыр дық: «Қап-қап-қап!» деп.
Жүз қайталап «зна чит ті»,
Әт те ген-ай, ми ды ашыт ты.

Орыс ша-қа зақ ша ны са пы рыс ты рып, ой ран-бот қа сын 
шы  ға   рып сөй лейт ін ора шо лақ тар көп бол ды ғой. Қа зір де аз 
емес. Сол бір со ра қы лық қа кү ле қа ра ған сы қақ өле ңі ел ге тез 
та ра ды.

Со сед үй дің ба ла сы
Аз же ген соң хлеб ті,
Ли цо сы на қа ра шы,
Ху дой ла нып жү деп ті.
Оқы ма саң, ло дырь боп,
Сен де ту пой бо ла сың.
Го род та са ған орын жоқ,
Степьте ба ран ба ға сың.

Бұл – са бақ қа зауқы жоқ ұлы на зе кі ген ана сы ның сө зі. Ал 
оған ба ла сы бы лай дей ді:

Мен жиыр ма ға жет кен ше,
Көп сөй лей сің бос, ма ма.
Зря болтайт  ет кен ше,
Мо ло ко бер кош ка ға.

Өле ңін көп ке ой са ла тын қо ры тын ды мен аяқ тай ды.
Орыс тілі – аға тіл,
Қазақ тілі – ана тіл.
Көп тіл бі лу мін емес,
Тек «қой ырт пақ» – тіл емес.

Қа зір гі жас тар Шо на аға мыз дың сын-сы қақ та рын оқы-
ған мен, ана тіл дің мәр те бе сі үшін «мың мен жал ғыз алы сып», 
жауға жал ғыз шап қан ба тыр лы ғын бі ле ме?..

(Кө пен Әмір бек)
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• Мим – қыс қа әрі то сын нан шы ға рыл ған са ти ра лық ба ғыт-
та ғы ко ме дия ның бір тү рі. Тек қи мыл мен сөйлейтін бұл 
жанр әлі күн ге дей ін сах на дан түс пей ке ле ді.

• Мис те рия – ор та ға сыр да ғы ба тыс еуро па лық ді ни 
театр дың бір жан ры. Сю же ті Биб лия мен Еван ге лия дан 
алы нып, қа ла кө ше ле рін де қой ыла тын бол ған. 

• Мо ра ли те – XV–XVI ға сыр лар да пай да бол ған, жа ғым -
 сыз образдар сынала тын ба тыс еуро па лық ал ле го рия   лық 
дра ма.

• Фарс – XIX–XX ға сыр лар да сы қақ ты ко ме дия ға не гіз-
дел ген же ңіл маз мұн ды күл дір гі қой ылым. Бұл жанр ға 
қа зір гі таң да қа зақ сах на сын да қо  йы  лып жүр ген са ти-
ра лық қой ылым дар жа та ды. 

(massaget.kz)

5. «Артық болмас білгенің» айдарындағы са ти ра лық театр лар тура-
 лы ақпа рат тарды негізге алып, толымды, толымсыз сөйлемдерге 
5–6 мы  сал кел тірің дер.

Үл гі: 
Фарс жанрына қа зір гі таң да қа зақ сах на сын да қо  йы  лып жүр-

ген са ти ра лық қой ылым дар жа та ды (толымды сөйлем). Оларды 
теледидардан күнде көріп жүрміз (толымсыз сөйлем). 

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даңдар.
1. Те ле ди дар дан көр ген бір әзіл ді сах на лау ға дай ын дап ке лің дер. 

Қай жанр ды ал ған да рың ды ай тың дар. Жұ мыс ты же ке, жұп пен 
не ме се топ пен де орын дау ға бо ла ды. 

2. Қазіргі сатиралық театрлар туралы мақаланың тезисін жа зың-
дар. Тақырыбын өздерің қойыңдар.
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дар. Тақырыбын өздерің қойыңдар.Адар. Тақырыбын өздерің қойыңдар.Н
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§4. Театр және мәдениет

1. Мә тін ді мұ қи ят оқып, та қы рып қой ың дар. Қай мә тін түріне (тал-
қы лау, әң гі ме леу, сипаттау) жататынын анықтаңдар.

Мә де ни орын ға ке лу бір қа тар әдеп ті лік ті сақ тау ды талап 
ете ді. Атал мыш орын дар да ғы бас ты қа ғи да – спек так ль ба ры-
сын да оқыс оқи ға ның орын ал мауы, әр тіс тер мен му зы ка нт-
тар дың ой ыны на ке дер гі кел тір меу.

 Сырт киі мі ңіз ді гар де роб-
қа ер кін өт кі зіп, қой ылым бағ-
дар ла ма сы мен та ны сып, өзі-
ңіз ге тие сі лі орын ға уа қы тын-
да отыр ғы ңыз кел се, театр ға 
қо    йы  лым бас тал ған ға дей ін 
15–20 ми нут ер те кел ге ні ңіз аб зал. Ке ші гіп кел ген жағ дай-
да, сіз өз ге кө рер мен дер ге ке дер гі кел ті ріп қа на қой май, өзі-
ңіз ге тие сі лі орын ға емес, ба қы лау шы лар көр сет кен орын ға 
оты руы ңыз ға ту ра ке ле ді. Ант ракт ке зін де ға на өз ор ны ңыз ға 
ауы са ала сыз.

Бү гін гі кү ні театр ға әй ел адам дар ұзын көй лек, ер адам-
 дар смо кинг ки іп ке луі ке рек де ген қа ғи да жоқ, де ген мен 
театр дың мә де ни ор та еке нін ес тен шы ғар май, ки ім үл гі ңіз дің 
кө ше сти лін де бол мау ын қа да ға ла ңыз. Ер адам қа сын да ғы 
би кеш тің сырт киі мін алып, со дан соң ға на өзі нің сырт қы 
киі мін гар де роб қа өт кіз ге ні дұ рыс деп ой лай мыз.

Отыр ған кө рер мен дер ге жү зі ңіз ді бе ріп өт ке ні ңіз сіз дің 
сы пай ылы ғы ңыз ды бай қа та ды. Әй ел адам ор ны на бі рін ші 
бо лып өтуі ке рек. Кө рер мен дер за лын да екі жұп қа тар отыр-
са, әй ел адам дар ор та да, ал ер адам дар екі ше ті нен орын алуы 
ти іс.

Егер театр да та ныс ада мы ңыз ды кез дес ті ріп, қа тар отыр-
ғы ңыз кел се, жа ны ңыз да ғы көр ші ңіз ге өті ніш ай та ала сыз. 
Кө рер мен дер дің зал да бас та рын түй іс ті ріп оты ру ына не ме се 
би ік қал пақ ки іп оты ру ына бол май ды, бұл арт та ғы кө рер мен ге 
қой ылым ды та ма ша лау ға ке дер гі кел ті ре ді. Ер адам ның мін-
дет те рі нің бі рі – қой ылым ның бағ дар ла ма сын са тып алып, 
се рі гі не ұсы ну. Қой ылым ал дын да алып үл гер ме се ңіз, жа ны-
ңыз да отыр ған көр ші ңіз ден уа қыт ша сұ рап алу ға бо ла ды.  

А 	–	театр	да,	кон	церт	те,	
цирк	те	көр	се	ті	ле	тін	қой	ылым-
дар	дың	ара	лы	ғын	да	ғы	үзі	ліс.
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Тек ал ды мен көр ші ңіз дің бағ дар ла ма мен та нысып шық қа -
 нын күт ке ні ңіз жөн.

Қой ылым со ңы нан «бис» деп ай ғай ла ма ңыз. «Бис» деп 
іс-әре кет тің қай тала ну ын сұ ра ған да ай ты ла ды. Сіз дің олай 
деуі ңіз – әр тіс тер дің бү кіл спек так ль ді қай талап қой ып 
бе руін сұ ра ға ны ңыз бен бір дей.

Спек так ль біткен соң асығып шыға жөнелмей, ак тер лер -
 дің кө рер мен ге іл ти пат сә ле мін ая ғы на дей ін көр ге ні ңіз театр 
мен әр тіс тер   ге де ген шек сіз құр ме ті ңіз ді біл ді ре ді. Қо нақ қа 
бар ған да үй ие сі мен қош тас пай кет пей ті ні ңіз се кіл ді, кө ңі-
лі ңіз ден шық қан қой ылым нан кей ін де қол со ғып, қо ше мет 
көр сет пей кет пе ңіз.

(teatr-musrepov.kz)

1. Театр әде бі ту ра лы «бі ле мін/біл дім» деп қан дай ақ па рат тар ды 
ай та ала сың дар?

2. «Театр – мә де ни ет ор да сы» де ген пі кір ге қо сы ла сыңдар ма?

2. Оқы лым мә ті ні бой ын ша «Театр әде бі» та қы ры бын да жұп та-
рың мен диа лог құ рың дар. Диа лог құ ру үшін «Ку бизм» әді сін пай-
да ла ның дар.

Атау: «Театр».
Си пат та: «Театр әде бін си пат та».
Дә лел де: «Кө рер мен дер театр әде бін сақ тай ды».
Зерт те: «Кө рер мен нің бар лы ғы театр әде бін сақ тай ма?»
Тал қы ла: «Кө рер мен дер әр түр лі».
Жа рия ла: «Театр әде бін сақ тау – мә де ни ет ті лік тің бел гі сі».
Қо ры тын ды ла: «Театр – мә де ни ет тің бас тауы».

3. Дилогтегі жай сөйлем түрлерін ажыратып, кестеге түсіріңдер.

 Жақ ты 
сөй лем 

 Жақ сыз 
сөй лем 

Жа лаң 
сөй лем 

 Жай ыл ма 
сөй лем 

То лым ды 
сөй лем 

То лым сыз 
сөй лем 

4. Рөл дік ой ын ар қы лы мә се ле нің ше ші мін та бың дар.

1. Театр ға бар дың. Кө рер мен дер оты рып қой ған. Се нің 
ор ның ор та да. Өз ор ны ңа өтуің ке рек. Се нің әре ке тің.АР
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2. Театр да жа қын до сың ды кез дес ті ріп қал дың. Оның ор ны 
арт қы қа тар да екен. Бір ге отыр ғы ла рың кел ді. Қан дай 
әре кет жә не сұх бат бо ла ды?

3. Қа ла да ғы театр лар дың бі рі не бар дың де лік. Жүрек те бі-
рен тер сәт ті та ма ша лап отыр сың. Кө зі ңе жас кел ді. Дәл 
осы кез де жас тар дың бі рі әбес тік та ны тып, сы қы лық тап 
кү ле бас та ды. Іш кі дү ниең бұл әре кет ті жақ тыр ма ға ны 
анық. Осы кез де ба сың нан өт ке ре тін се зі мің ді жет кіз.

5. Топ қа бө лі ніп, екі түр лі пі кір тө ңі ре гін де ойт ал қы өт кі зің дер. 
Өз ой ла рың ды «Ой лау    дың ал ты қал па ғы» әді сі бой ын ша ай тып, 
өз ге нің пі кі рін ба ға лаң дар.
«Ақ қал пақ» ки ген оқу шы қа жет ті ақ па рат ты анық тап сөй лей ді.
«Са ры қал пақ» ки ген оқу шы өз пі кі рі нің ти ім ді лі гін сен ді ре ай-
та ды.
«Қа ра қал пақ» ки ген оқу шы пі кір бой ын ша кем ші лік тер ді анық-
тай ды.
«Қы зыл қал пақ» ки ген оқу шы пі кір бой ын ша бол жам жа сай ды.
«Жа сыл қал пақ» ки ген оқу шы пі кір бой ын ша креа тив ті, жа ңа 
идея лар ай та ды.
«Көк қал пақ» ки ген оқу шы пі кір ге са рап та ма жа сай ды.

1. Жас кө рер мен дер дің театр да өзін-өзі ұс тау мә де ние ті 
жо ға ры.

2. Кіш кен тай кө рер мен нің театр да өзін-өзі ұс тау мә де ние ті 
әлі де бол са қа лып тас па ған.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даңдар.
1. Бү гін гі та қы рып қа бай ла ныс ты «Бей та ныс жан ға 5 ке ңес» жа-

зың дар. Толымды және толымсыз сөйлемдерді көрсетіңдер.
2. «Ин серт» әді сі мен театр әдебі ту ра лы қо ры тын ды жа зың дар. 

Жалаң және жайылма сөйлемдерді ажыратыңдар. 

V (бұ рын нан  
бі ле мін)

+ (жа ңа  
ақ па рат)

– (ме нің ой ла-
ға ны ма қай шы)

? (біл гім  
ке ле ді)
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§5. Қуыршақ театры

1. Мә тін ді оқып, алдыңғы сабақтағы мәтінмен тақырыбын, түрін (әң -
гі  мелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстырың дар.

Қу ыр шақ теат ры – қу ыр шақ тар ар қы лы ой ын көр се те тін 
театр дың бір тү рі. Қу ыр шақ ты ак тер қи мыл ға кел ті ріп, оның 
сө зін кө бі не се өзі, кей де көр кем сөз оқу шы адам ай тып тұ ра-
ды. Қу ыр шақ тү рі не, оны қи мыл ға кел ті ру тә сі лі не, сах на-
сы на қа рай қу ыр шақ теат ры бір не ше топ қа жік те ле ді: киіл-
ме лі (қол ға ки іп ой най тын), сыл дыр мақ ты (жіп не ме се сым 
ар қы лы қоз ғал та тын), су рет ке тү сі ріл ген қу ыр шақ тар мен 
(қа ғаз да ғы қу ыр шақ кес кі нін эк ран ға тү сі ре тін) ой ын көр се-
те тін театр лар және т.б.

Қу ыр шақ теат ры жай ын да ғы ең ал ғаш қы де рек тер ба тыс 
ел де рін де Арис то тель, Ге ро дот, Ксе но фонт, Апу лей ең бек те-
рін де кез де се ді. Қу ыр шақ ой ыны Ежел гі Шы ғыс ел де рін де 
де (Үн діс тан, Ин до не зия, Қы тай, Жа по ния, Иран, Түр кия) 
өр кен де ді. Бұл ел дер де гі қу ыр шақ теат ры ның ре пер туары 
миф тік сю жет тер мен ба тыр лық эпос тар ға, сы қақ әң гі ме лер-
  ге құ рыл ды.

 Қу ыр шақ теат ры Ке ңес Ода ғын да да кең қа нат жай ды. 
1930 жы лы 25 қу ыр шақ теат ры жұ мыс іс те ді.

Қа зақ же рін де гі қу ыр шақ теат ры ұлт тық ой ын дар дан 
бас тау ал ған. Ер те ден ке ле жат қан «Ор те ке» ой ыны – осы-
ның ай қын дә ле лі. Ағаш тан жо ны лып жа сал ған киік не ме се 
ат мү сі ні не жіп та ғып, дом бы ра тарт қан да жіп тің бір ұшын 
ішек ті шер те тін сау сақ қа іліп, би ле те тін бол ған. Тар тыл ған 
күй ыр ға ғы на қа рай ор те ке ой ын көр сет кен.

1935 жыл. Ал ма ты қа ла сын да қа зақ тың қу ыр шақ теат ры 
ұй ым дас ты рыл ды. 1938 жы лы театр ға Рес пуб ли ка лық қу ыр -
 шақ теат ры дә ре же сі бе ріл ді. Елі міз де қу ыр шақ театр ла ры 
Ақ тө бе мен Жез қаз ған да (1985), Ақ тау да (1981), Шым кент те 
(1983) жә не Қо ста най мен Пет ро па вл да (1992) ашыл ды.

Қу ыр шақ теат ры, не гі зі нен, ба ла лар ауди то рия сы на ар нап 
спек так ль дер қою мен шұ ғыл да на ды. Кей бір ұжым дар дың 
қой ылым да рын да үл кен дер ге де ар нал ған пьеса лар бар.
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2. «Мем ле кет тік қу ыр шақ теат ры» ау дио жаз ба сын (20. mp3) тың  дап, 
мазмұнын түсініп, екі мәтіннің құ ры лы мын са лыс ты рың дар.

1. Мәтіндер қандай стильде жазылған?
2. Мәтіндердегі басты тірек сөздерді табыңдар.
3. Мәтіндерге нақтырақ тақырып таңдаңдар.
4. Мәтіндердегі маңызды сөйлемдерді анықтаңдар.

1. Қа зақ же рін де қу ыр шақ теат ры бол ды де ген ге қан дай дә лел 
кел ті ре сің дер?

2. Қу ыр шақ теат ры жай ын да ғы тұң ғыш жаз ба мұ ра қай ел де сақ-
тал ған?

3. «Өмір лік мәң гі лік құн ды лық тар» деп ав тор не ні мең зей ді?

  А
Грам	ма	ти	ка	лық	құ	ры	лы	мы	жа	ғы	нан	жай	сөй	лемнiң	ерек	ше	түрi	–	

.	Сөй	лемнiң	 өз	ге	 түр	лерiнен	ерек	шелiгi:	 ол	 құ	бы-
лыс	ты,	бол	мыс	ты,	белгiлi	бiр	зат	тың	iс-әре	ке	тін,	сы	нын	ба	ян	да	май,	
со		лар	дың	өзiн	ға	на	атап	қоя	ды.

Ма	ғы	на	сы	на	қа	рай	атау	лы	сөй	лем	дердi	бiрне	ше	топ	қа	бө	лінеді.
1.	 Ме	кен	атау	лы	сөй	лем.	Оған	жал	пы	жә	не	жал	қы	есiмдi	ме	кен	атау-

ла	ры	жа	та	ды.	Мы	са	лы:	То ғай. Егiн ара сы. Жа ба ғы дай ұйыс қан 
қа лың көк шөптің іші.

2.	Мезгiл	атау	лы	сөй	лем.	Мезгiл	ма	ғы	на	сын	бiлдiретiн	атау	лар	жа-
та	ды.	Мы	са	лы:	2017 жыл. Қыр күй ек айы. Са бақ бас тал ған кез.

3.	 Зат	 атау	лы	 сөй	лем.	Мы	са	лы:	Бөл ме iшi. Ор та да стол. Оның 
үстiнде ша шыл ған қа ғаз дар.

3. « Бау ыр сақ» ер те гі сінің же лі сі мен диалогке құ рылған (8–10 сөй-
лем) ертегі жа  зың дар. 

4. Ерте гіде жай сөй лем нің түр ле рін қол да ның дар. Оларды ажыратып, 
кес теге түсі рің дер.

 Жақ ты 
сөй лем 

 Жақ сыз 
сөй лем 

Жа лаң 
сөй лем 

 Жай ыл ма 
сөй лем 

То лым ды 
сөй лем 

То лым сыз 
сөй лем 

Атаулы 
сөй лем 

АА212А212АААРРРРРРР
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5. Сызбаға қа рап, «Ұлт тық құн ды лық тар – тәр бие нің түп қа зы ғы» 
та қы ры бын да сұх бат құ рың дар. 

Тарих

Ұлттық  
құндылықтар

Діл

Рухани бас -
таулар

Ана тілі

Салт-дәстүр

Мәдениет

6. Тө мен де гі қу ыр шақ тар дың бірін жа сап, қойылым көр се тің дер. 
Жұ мыс ты жұп пен орын даң дар.

7. Мә тін де гі пі кір ді негізге алып, ар гу мен та тив ті эс се жа зың дар. 
Өз де рің ба ла лар ға қан дай қу ыр шақ тар ұсы нар едің дер? Жай сөй-
лем түр ле рін ажыра тың дар.

«Қып ша бел Бар би ді қа зақ тың Қа ра қат қы зы на ау ыс ты-
ра тын уа қыт жет ті» деп есеп тей тін Қы ды рә лі Бол ма нов тың 
ба ла лар ға ар нал ған қа за қы ой ын шық та ры ның ішін де Таз ша 
ба ла, Ал дар Кө се, Ер Төс тік си яқ ты аңыз-ер те гі ле рі нің ке -
йіп   кер ле рі мен қа тар, «Айгө лек» әнін ай та тын Сұр кө жек пен 
әнұ ран ды шыр қай тын Ба рыс та бар. «Жас ұр пақ тың пат-
риот тық се зі мі те рең қа лып та сып, өз ұл ты ның та ри хы мен 
салт-са на сын жа ды на сі ңі ріп өсуі үшін, олар ды қа зақ ті лін де 
ән са лып, би би лей тін қу ыр шақ тар мен то лық қам та ма сыз 
ет кім ке ле ді», – дей ді Қы ды рә лі Бол ма нов.

(www.azattyq.org)АР
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§6. Әлемнің әйгілі театрлары

1. Мә тін дер ді са лыс ты рып оқың дар. Та қы рып қой ың дар.

 

Лон дон да ғы «Ко вент-
Гар ден» теат ры

Ми лан да ғы «Ла Ска ла»  
теат ры

Па риж де гі «Гранд  
Опе ра» теат ры 

Вена  
опера театры

«Ко вент-Гар ден» театры Бри та ния ас та на сы Лон дон ның 
бел гі лі ау да ны ның аты мен атала ды. 1732 жы лы шы мыл-
ды  ғын ашқан бұл театр «Ко ре ле ва лық театр» де ген ат пен 
та ны лып, Лон дон ның ең үз дік өнер ор да сы на ай нал ды. 
Дра ма лық театр боп ашыл ған театр да қа зір опе ра мен ба лет 
қо йы  ла ды.

Ита лия ның Ми лан қа ла сын да ор на лас қан «Ла Ска ла» 
теат ры 1778 жы лы 3 та мыз да Ан то нио Саль ери дің «Та ныл  ған 
Еуро па» опе ра сы мен ашыл ды. Театр сах на сын да әй гі лі өнер 
май тал ман да ры Пуч чи ни, Бел ли ни, Вер ди, Ро си ни опе ра ла-
ры ның тұ сауы ке сіл ді.

Фран ция елі нің ас та на сын да есі мі көп ші лік ке бел гі лі 
«Гранд Опе ра» теат ры бой кө тер ген. 1669 жы лы XIV Лю до-
вик  тің ке лі сі мі мен саз гер Кам бер мен ақын Пер рен театр не -
гі  зін қа ла ды. Ға сыр лар бойы театр өз атауы мен ме кен   жай ын АА214А214

РрыРры
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викРвик

М

Ита

М

Ита
теат

М

театры 1778 жы

М

ры 1778 жы
ЕуроМЕуропа» опеМпа» опе
майМмайталМталманМманМрыМрының тұМның тұ

ФранМФран

А

ғын ашқан бұл театр «Ко

А

ғын ашқан бұл театр «Ко
лып, Лон

А

лып, Лон
ма Амалық театр боп ашылАлық театр боп ашыл

йы Айыла Алады.Ады.
Ита АИталияАлияАның МиАның Ми
ры 1778 жыАры 1778 жы

Н

вент-Гар

Н

вент-Гар

Нлі ау Нлі ауда НданыНнының атыНның аты
ғын ашқан бұл театр «КоНғын ашқан бұл театр «Ко

лып, ЛонНлып, ЛондонНдон
лық театр боп ашылНлық театр боп ашыл

-ден» театры Бри-ден» театры БриПППП

риж Прижде Пдегі «Гранд Пгі «Гранд 
Опе ПОпера» театПра» театрыПрыВВВВВВгі «Гранд Вгі «Гранд 

ббббббааааа
лан аландаадағы «Ла Скаағы «Ла Ска

теататеатрыарысссссғы «Ла Скасғы «Ла Ска

паааа
сыы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



215М А Н М Н М Н Н А

бір не ше мәр те өз ге рт ті. 1875 жы лы сәу лет ші Шар ль Гар-
нье   нің жо ба сы мен қа ла ның IX ок ру гін де театр ғи ма ра ты 
тұр ғы зыл ды. Қа зір гі таң да «Гранд Опе ра» теат ры ның атауы 
«Гар нье Са райы» бо лып өз гер тіл ді. Бұл театр сах на сын да 
қа зақ тың әй гі лі ән ші сі Май ра Мұ ха мед қы зы ән сал ды. 

Әлем нің ең үз дік театр ла ры ның бі рі – Ауст рия ас та на сы 
Ве на қа ла сын да ор на лас қан опера театры 1869 жы лы ма мыр 
ай ын да Мо ца рт тың «Дон Жуан» опе ра сы мен ашыл ды. Театр 
ғи ма ра ты ІІ дү ниежү зі лік со ғыс ке зін де бі раз қи ра тыл ды. 
1955 жы лы қал пы на кел ті рі ліп, Бет хо вен нің «Фи де  лио» 
опе ра сы мен ашыл ды. Жыл сай ын театр да 60-тан ас там жа ңа 
опе ра ның тұ сауы ке сі ліп, «Опе ра ба лы» ұй ым дас ты ры ла ды. 

(massaget.kz)

1925 жы лы Па риж де өте тін 
дү ние жү зі лік ЭКСПО көр ме сі не 
қа ты су үшін Кеңес тер Ода ғы ның 
маң дай ал ды әнші, күйші, биші-
лерін ша қыр ту баста лады. Оны 
ұйым дас ты ру сол кездегі Халық 
ағар ту комис сары А.В.Луна чар-
ский ге тап сыры лады. Соған бай-
ла ныс ты Луна чар ский Семей ге 
жедел хат жіберіп, Әміре ні Па  риж ге ат тана тын де ле га ция-
ның құра мына алдыр тады. 

Париждегі концерт бағдарламасының сценариін дайын дау 
В.Маяковскийге жүктеледі. Па риж де әртістер 11 концерт бе -
реді. Әміре «Балқади ша», «Дударай», «Ағаш аяқ», «Жалғыз 
арша», «Қаратор ғай», «Қызыл бидай» әндерін орын дап, кү-
міс ме даль мен ма ра пат тала ды. «Па риж ап та лы ғы» га зе ті мен 
«Ле мю зи каль» жур на лы оның си рек кез де се тін да рын еке нін 
жаз са, Сор бон на уни вер си те ті нің про фес со ры Пер но фо но -
граф қа Әмі ре нің орын дау ын да ғы бір не ше әнін жа зып ал ған.

 Сол жы лы Гер ма ния ның Майнда ғы Франк фурт қа ла-
сын да өт кен Ха лы қа ра лық му зы ка лық көр ме де гі кон церт ке 
қа ты сып, қа зақ тың ха лық ән де рін әлем ге паш ет ті. Оның 
ға жап да уы сы мен орын дау шы лық ше бер лі гі дү ниежү зі мә де-
ние ті нің ірі өкіл де рі нен жо ға ры ба ға ал ған.

(Са пар ға ли Бе га лин)АР
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1. Мә тін де гі театр лар қай құр лық ты қам ти ды? Бас қа құр лық тар-
да ғы та ғы қан дай әй гі лі театр лар ды бі ле сің дер?

2. Жал пы әлем дік театр лар ды бі лу біз ге не үшін қа жет?
3. Әмі ре Қа шауба ев ту ра лы не бі ле сің дер?

2. Әмі ре Қа шауба ев туралы мәліметтерді негізге алып, жай сөй лем 
түр ле рі не мысал дар жа зың   дар.

3. www.youtube.com сай ты арқылы Па риж де гі «Гранд Опе ра» теат-
ры на вир туал ды сая хат жа саң дар. Театр дың бе зен ді рі луі мен му -
зы  ка дан қан дай әсер ал ған да рың жө нін де сұх бат құ рың дар. 

4. Қа зақ стан да ғы әй гі лі опе ра жә не ба лет театр ла ры ту ра лы із де ніп, 
та ныс ты ры лым жа саң дар.

 
Ал ма ты да ғы Абай атын да ғы  

опе ра жә не ба лет теат ры
«Астана Опера» мемлекеттік 

опера және балет театры

5. Оқы лым мәтін дері бо йын ша «FILA» кес те сін тол ты рың дар.

Facts (мәтін-
дегі факті лер)

Ideas (мәтіннің 
идеясы)

Learning issues 
(сұрақтар)

Action plan (әре-
кет жоспары)

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Әміре Қашаубаев туралы ізденіп, «Парижде ән салған тұңғыш 

қазақ» тақырыбында мақала дайындаңдар.
2. Қа зақ стан дық бір не ше театр   дың қай қой ылым мен ашыл ға нын 

та уып, кес те ні тол ты рың дар.

Театр лар дың аты Жы лы  Қой ылым ның атыАА216А216
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§7. Театр – түр лі өнер дің бас тауы

1. Мә тін дер ді оқып, тақырыбын, түрін (әң  гі  мелеу, сипаттау, тал қы -
 лау), құрылымын салыстырың дар.

Ойын шық тар дың үс тел үс ті теат ры. Үс тел үс тін де қоз-
ғал май тұ ра тын жә не қоз ға ған кез де ке дер гі жа сам айт ын 
ойын шық тар, қол дан жа са ған зат тар пай да ла ны ла ды.

Үс тел үс ті су рет тер теат ры. Кейіп кер лер мен де ко ра ция -
 лар – су рет тер. Олар дың әре кет те рі шек теулі. Кейіп кер дің 
кө ңіл күйі ой наушы ның дауыс ыр ға ғы мен бе рі ле ді. Кейіп-
кер лер әре кет ба ры сын да пай да бо ла ды, бұл ба ла лар дың 
қы зы ғу шы лы ғын ту ғы за ды.

Стенд-кі тап ша. Бі рін-бі рі ауыс ты ра тын ил лю ст ра ция-
лар дың кө ме гі мен оқи ға ны көр се те ді. Жүр гі зу ші стенд-кі-
тап   ша ның па рақ та рын ауда рыс ты ра оты рып, оқи ға лар ды, 
кез   де су лер ді бей не лейт ін түр лі сю жет тер ді көр се те ді.

Фла не лег раф. Су рет тер не ме се кейіп кер лер эк ран ға шы ға-
ры ла ды. Олар ды эк ран мен су рет тің арт қы жа ғын жауып 
тұ ра тын фла нель ұс тап тұ ра ды.

 Сау сақ теат ры. Ба ла ат ри бут тар ды сау сақ та ры на киеді. 
Сю жет тің орай ына қа рай мә тін ді айта оты рып, бір не ме се бір-
не ше сау сақ та рын қоз ғап әре кет жа сай ды.

Би ба бо теат ры. Қуыр шақ тар қол ға киіле ді. Сұқ сау сақ қа 
қуыр шақ тың ба сы ки гі зі ле ді, ал бас бар мақ пен ор таң ғы сау-
сақ қол қыз ме тін ат қа ра ды. Көй лек кейіп кер дің об ра зы на 
сай бо ла ды.

Қол ғап теат ры. Кейіп кер лер ді бия лай лар дан, шұлық-
тар дан, қол ғап тар дан жа сай ды жә не оны об раз ға сәй кес 
қа жет ті де тальдар мен то лық ты ра ды.

Кө лең ке теат ры. Ол үшін сел дір жұ қа қа ғаз дан жа сал ған 
эк ран, кейіп кер лер мен олар дың ту сыр ты нан тү сіп тұ ра тын, 
со ның ар қа сын да кейіп кер лер эк ран ға өз кө лең ке ле рін тү сі ре 
ала тын қа ра түс ті жа рық кө зі қа жет.

(Құ рас ты ру шы лар: Си ми ляк В.А., Гро хольская О.И.,  
Аб дул ли на Г.К., Ме дет Ж.Т.)
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Ба ла лар дың ойыны на ғыз театр ак тер ле рі нің ше бер лі гі нен 
кем емес. Ме нің қы зым Айға ным ның жа сы се гіз де. Кей де 
үйде өзі ой лап тап қан ша ғын сю жет тің кейіп кер ле рін жал-
ғыз өзі ой нап шы ға ды. Бі ре се ав то бус тың жүр гі зу ші сі бол са, 
бі ре се ав то бус қа мін ген әже нің рө лін сом дай ды. Кей де ав то-
бус қа мі не мін деп құ лап қа ла жаз да ған ба ла бо лып жы лай ды. 
Әке сі нің қал па ғын киіп, «ойын шық» ав то бу сы ның ру лін 
ыңы ра на бұ рап, тоқтайт ын аял да ма ла рын та қыл да тып айт ып 
бер ген де, шы найы өмір ді ша ғын ойы нын да елес те те ал ға-
ны на таң ға ла сың. Ме нің ора ма лым ды ба сы на орап, үйде гі 
оқ тау ды таяқ етіп тая нып, әже нің дауысы на са лып жүр гі зу-
ші ге ұрыс қан да, дауыс ыр ға ғын дәл кел тір ге ні не сүй сі не сің. 
Ба ла бо лып ба қы рып жы ла ған да, бір же рін ауыр тып ал ма ды 
ма деп тік сі ніп қа ла сың...

(Ай нұр Тоқ баева)

1. Мә тін дер кім дер ге ар нал ған? Мә тін дер дің сти лін анық таң дар.
2. Қан дай эмо цио нал ды-эксп рес сив ті сөз дер бар? Мы сал дар кел-

ті рің дер.
3. «Ба ла лар ойыны театр ак тер ле рі нің ше бер лі гі нен кем емес» де-

ген пі кір мен ке лі се сің дер ме? Дә лел дер кел ті ріп, өз пі кір ле рің-
ді қор ғап шы ғың дар.

2. Жай сөй лем нің айтылу мақ са ты на қа рай түр ле рін қол да нып, соң   ғы 
мә тін де гі Айға ным ның рөл дік ойы нын да ойна ған кейіп кер ле рі нің 
сөз де рін жа зың дар.

3. Бе ріл ген үзін ді лер ді оқып, мә тін нің қай тү рі не жа та ты нын анық-
таң дар.

Жақ сы әр тіс бо лу үшін не іс теу ке рек? Бі рін ші ден, 
әр тіс бо лу үшін та би ғи та лант ке рек. Екін ші ден, әр тіс өзі не 
кө рер мен кө зі мен қа рап үйре ну ке рек... Үшін ші ден, киелі 
сах на ны жа ның мен се зі ніп, бе рі ліп ойна саң, үл кен дең гей ге 
же тіп, ха лық тың кө зай ымы на айна ла сың.

(Қа зақстан ның ха лық әр ті сі Нү ке тай Мыш баева)
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Ғ.Мү сі ре пов тің «Қыз Жі бек» қой ылы мы – киім үл гі сі мен 
дәс тү рі міз ден бас тап, ата-ана мен ба ла, қыз бен жі гіт ара сын-
да ғы бү кіл асыл се зім дер ді дә ріп тейт ін, Отан ға де ген ерек ше 
ма хаб бат ты көр се те тін ба ға жет пес туын ды.

(ҚР ең бек сі ңір ген мә де ниет қай рат ке рі 
 Бо лат Әб діл ма нов)

4. А.Гин несстің «Са на сы бос адам ның ал дын да ойна ған ша, бос орын-
дық тың ал дын да ойна ған жақ сы» де ген пі кі рі не өз дә лел де рің ді 
ұсы ның дар.

Өзін дік пі кір 

 Дә лел

Өз пі кі рін ай ғақтайт ын мы сал 

Өз пі кі рі не қар сы дә лел 

Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын 
мы сал
Қо ры тын ды

5. Ұлыб ри та ния астана сы Лон дон да қой ыл ған ал ғаш қы қа зақ пье-
са сы ту ра лы із де ніп, «Д.Иса бе ковтің шы ғар ма сы ше тел дік тер ді 
не сі мен қы зық тыр ды?» де ген сұ рақ қа «ПОПС фор му ла сы» ар қы лы 
жауап жа зың дар.

6. А.И.Гер цен нің «Театр – өмір лік сұ рақ тар ға жауап та ба тын орын» 
де ген пі кі рін дә лел деп, осы та қы рып та ғы ма қа ла ның те зи сін 
жа зың дар. Сөз са ны – 80–100. Жай сөйлемнің құрылымдық түр  ле-
 рін анықтаңдар.

АР
МА

рін дә

А

рін дә

А

дар. Сөз са

А
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рін анықтаңдар.Арін анықтаңдар. Ннің «Театр – өмірНнің «Театр – өмір

рін дәНрін дәлелНлелдеп, осы таНдеп, осы та
дар. Сөз са Ндар. Сөз саны – 80–100. Жай сөйлемнің құрылымдық түрНны – 80–100. Жай сөйлемнің құрылымдық түр

-П

сы ЛонПсы ЛондонПдон
ніп, «Д.ИсаПніп, «Д.ИсабеПбековтің шыПковтің шы
ды?» деПды?» деген сұПген сұ

ВВВВВВВВВдонВдонда қойВда қой

бббббббббббааа
ссссп

ған пғанша, бос орынпша, бос орын
не өз дәпне өз дәлелплелпа

ниет қай аниет қайратаратниет қайратниет қай аниет қайратниет қай
лат Әб алат Әбділаділмааманов)анов)

ша, бос орынаша, бос орын

сген ерексген ерекше сше 

рат сраткескерісрікерікескеріке
нов)снов)

ысі мен ысі мен 
сын ысын-ы-ше ыше 
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§8. Театр – мә де ниет тің оша ғы

1. Мә тін ді оқың дар. Бе ріл ген тап сыр ма лар ды орын даң дар.

1. Мә тін ге басқа та қы рып қойыңдар. 

2. «Да ла теат ры» де ген ұғым ды тү сін ді рің дер.

3. Ғаламтор мен газет-журналдардан оқыған осы тақырыптағы 
материалдардың авторына сілтеме жасаңдар.

4. Қою қа ріп пен бе ріл ген тір кес тер ді эмо цио нал дық-эксп рес сив тік 
сөз дер қа та ры на жат қы зу үшін дә лел дер кел ті рің дер.

5. Мә тін нің төр тін ші азатжо лын ой дан құ рас ты рың дар.

Қа зақ тың аса бай ауыз әде бие тін де гі ха лық да на лы ғы-
 мен қа тар жү ре тін жүй рік юмор, өт кір са ти ра пьеса лар дан 
кем түс пе ген. Мы са лы, тап қыш тық, ше шен дік пен аты шық-
қан Жи рен ше, Таз ша ба ла, Ал дар кө се. Бұ лар дың өмі рі – 
шыл  қып жат қан ко ме дия. М.Әуе зов Ита лия ның «Дель 
ар   те» ко ме дия теат ры мен біз дің ха лық ара сы нан шық қан 
әйгі лі қу лар дың суы рыпсал ма өне рі нің ара сын да ор тақ ұқ -
сас тық ты кө ре ді. Осы лар дың өмі рі не кү ле оты рып, ел дің 
жа ра сым ды әдет-ғұр пы ның не ше алуан әде мі кө рі ніс те рін 
та  ма   ша лай сыз.

Біз дің то пы ра ғы мыз да театр дың не гі зі «Да ла теат ры-
 нан» бас тау ал ған. Ол кез де гі өнер «театр» деп атал ған 
жоқ. Бү  гін гі дей мә де ниет шең бе рі не кір ген жоқ. Бі рақ 
жар-   жар, бе та шар, бе сік той, ұлт тық ойын дар, нау рыз тойы, 
айт ыс және тағы басқалар қа зақ дра ма тур гиясы на дай ын 
«ши кі зат» бол ды.

Қа зақ та ри хын да «сал», «се рі» атан ған жан дар дың аз емес 
еке нін бі ле міз. Ба лу ан Шо лақ, Үкі лі Ыбы рай, Бір жан сал, 
Ақан се рі нің бас тан кеш кен қы зық дәуре ні мен қай ғы-мұ ңы 
кейін нен пьеса лар ға ай нал ды, ки но туын ды ла ры на ар қау 
бол ды. Театр ды «бұ рын қа зақ та бол ма ған, қа ны на сің бе ген 
өнер» деп ен ді кім айта ала ды?!

(Әшір бек Сы ғай)
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ппп3. Ғаламтор мен газет-журналдардан оқыған осы тақырыптағы п3. Ғаламтор мен газет-журналдардан оқыған осы тақырыптағы 
материалдардың авторына сілтеме жасаңдар. пматериалдардың авторына сілтеме жасаңдар.

дық-эксппдық-эксп

аааа3. Ғаламтор мен газет-журналдардан оқыған осы тақырыптағы а3. Ғаламтор мен газет-журналдардан оқыған осы тақырыптағы 

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

1. Екі мә тін ді са лыс ты рың дар. Мә тін дер дің сти лін анық таң дар.
2. Қою қа ріп пен бе ріл ген сөз дер мә тін ге қан дай реңк бе ріп тұр?
3. Мә тін нен ав тор дың сүйіне тін тұ сын тауып оқың дар. 
4. Ав тор қан дай мә се ле ге на зар ауда ра ды? Не лік тен?

Жам был об лы сы ның Қа зақ дра ма теат ры Елен Әлім-
жан ның « Бауыр жан Мо мы шұлы» ат ты дра ма сын сах на ла ды. 
Бір ден көз ге ұр ған жайт  – спек так льге де ген кө рер мен ықы-
ла сы ның зор бо луы. Кө рер мен дер дің де ні бү кіл рес пуб ли-
ка дан жи нал ған сах на ше бер ле рі мен қа лам гер лер еді. Көп-
ші лі гі Бау кең ді біл ген, пі кір лес кен, қа ла бер ді, ол ту ра лы 
жа зыл ған бар лық ең бек тер ді оқып, қой ыл ған спек так ль дер 
мен тү сі ріл ген фильм дер ді көр ген. Де мек, олар – кө ңіл де-
рін  де өз Бауыр жа ны қа лып тас қан жан дар, ба тыр об ра зын 
сом дау да жал ған ды ғы мен жа сан ды лы ғы бол са, көз ге шұ қып 
көр се те тін дер. Жам был об лыс тық дра ма теат ры сол «қа тал» 
кө рер мен нің сы ны нан сү рін бей өт ті. Сөйт іп, олар дың шы ғар-
ма шы лық із де ні сі өз же мі сін бер ді. Ең бас ты сы, біз дің әде-
биеті міз ге Бауыр жан ту ра лы ин тел лек ту ал ды дра ма кел ді. 
Кө рер мен дер сах на дан со ғыс ба ты рын емес, ин тел лек  ту ал     ды 
дең гейі биік ұлт қай рат ке рін көр ді. Оны жұртшы лық ықы-
лас қоя қа был да ды. Бір жап-жас мұ ға лім қыз дың «Мен спек-
так ль ден пат риот бо лып шық тым» де ген сө зі – со ның дә ле лі. 
Бау кең нің өне ге сі елі міз дің жас буын ұр па ғын пат риот   тық-
  қа, елін, же рін сүюге тәр бие леу үшін қа жет ті лік ке айна лып 
отыр. Ен де ше, театр – та ма ша тәр бие құ ра лы.

(Ме кем тас Мыр зах ме тұлы)

3. Театр ту ра лы жай сөй лем түр ле рі не мы сал дар ой лап тауып, кес те ге 
жа зың дар.

 Жақ ты 
сөй лем 

 Жақ сыз 
сөй лем 

Жа лаң 
сөй лем 

 Жай ыл ма 
сөй лем 

То лым ды 
сөй лем 

То лым сыз 
сөй лем 

Атаулы 
сөй лем 

4. «Сах на да Бау кең тұл ға сы» мә ті ні нің баян дау же лі сін сақ тай оты-
рып, ан но та ция жа зың дар. Сөз са ны – 40–50.А4.А4.
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5. Жар на ма та қы рып та ры ның ма ғы на сын ашып, су рет тер ге бай ла-
ныс ты сұ рақ тар құ рас ты рың дар. Сұ рақ тар ға ке зек те сіп жауап 
бе ру үшін жұп пен диа лог құ рың дар.

Театр атауы кө не грек ті лі нің «theatron» сө зі нен шық қан. 
Ана ті лі міз ге ау дар сақ, «кө ре тін орын» де ген қа ра пай ым 
ма ғы на бе ре ді. Ко ме дия мен тра ге дия – театр дың ең та ны мал 
жанрла ры. Екі жанрды си паттайт ын бет пер де лер театр ны ша-
ны на ай  нал ған.

1961 жы лы Ха лы қа ра лық Театр 
инс ти ту ты Ве на қа ла сын да өт кен 
IX конгре сін де 27 нау рыз ды «Ха лық-
ара лық театр кү ні» (World Theatre 
Day) деп бе кіт ті. Сах на саң лақ та ры -
 ның кә сі би мей ра мы жыл сай ын атап 
өті ле ді. М.Әуе зов атын да ғы Қа зақ 
ака де мия лық дра ма теат ры жыл 
сай ын ме ре ке қар са ңын да «Театр 
көк те мі» ат ты фес ти валь өт кі зе ді.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. «Театр – ха лық өне рін әлем ге паш ете тін киелі орын» та қы-

ры бын да ар гу мен та тив ті эс се жа зың дар. Сөз са ны – 120–140. 
Жақты, жақсыз сөйлемдерді анықтаңдар.

2. «Театр – тәр бие құ ра лы» де ген та қы рып та ма қа ла жа зу үшін 
те зис тік жос пар құ рың дар. Сөз са ны – 80. Жалаң, жайылма, 
атаулы сөйлемдерді қатыстырыңдар.АА222А222
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IX М

•	 Қазақстанның	көрікті	жерлерімен	танысасыңдар,	олардың	
көркемдік	сипатын	ақын-жазушылардың	сөзбен	қалай	танытқанын	
дәлелдейсіңдер;	

•	 неліктен	Қазақстанға	туризм	саласын	дамыту	керектігі	туралы	
болжам	жасайсыңдар;	

•	 шағын	әрі	жинақы	мәтін	жасауды	үйренесіңдер,	ол	үшін	графиктік	
деректермен	жұмыс	жасайсыңдар;

•	 сөй	лем	со	ңын	да	қа	бат	та	сып	қой	ыла	тын	ты	ныс	бел	гі	ле	рінің	қойы-
лу	заң	дылы	ғымен	танысасыңдар.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  
ТУРИЗМ  
ЖӘНЕ ЭКОТУРИЗМ

ПУНКТУАЦИЯ 
СӨЙ ЛЕМ СО ҢЫН ДА ҚА БАТ ТА СЫП ҚОЙ ЫЛА ТЫН  

ТЫ НЫС БЕЛ ГІ ЛЕ РІ

Пай! Пай! Пай! Киелі неткен жер!
Батырлар дүрілдеп өткен жер,
Тұлпарлар дүбірлеп төккен тер,
Ғашықтар бір-бірін өпкен жер,
Сарылып сал-сері кеткен жер.
Бас иіп, иіскеп топырағын,
Тағзым жасамай өтпеңдер!

(Мұқағали Мақатаев)ААААААААРРРРРРРР
МММ

Батырлар дүрілдеп өткен жер,

М

Батырлар дүрілдеп өткен жер,
Тұлпарлар дүбірлеп төккен тер,МТұлпарлар дүбірлеп төккен тер,
Ғашықтар бір-бірін өпкен жер,МҒашықтар бір-бірін өпкен жер,
Сарылып сал-сері кеткен жер.МСарылып сал-сері кеткен жер.
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§1. Қазақстандағы туризм

1. Әуен, әуез, тембр, қар қын, кі ді ріс ті қол да нып, өлең ді мә нер леп 
оқың   дар. Перифразаларды пайдаланып, мәтін бойынша сұрақтар 
құ   рас  тырыңдар.

Ар қа ның кер без сұ лу Көк ше тауы,
Да мыл сыз сұ лу бе тін жу ған жау ын.
Жан-жақ тан ер те лі-кеш бұлт тар ке ліп,
Жү ре ді бі ліп ке тіп есен- сау ын.

Сек сен көл Көк ше тау дың сая сын да,
Әр қай сы ал тын ке се ая сын да.
Ауа сы дерт ке дауа, жұ пар иіс ті,
Кө кі рек кан ша жұт са, тоя сың ба?

Ыр ғал ған көк ке бой лап қа ра ғайы,
Қа сын да көк же лек ті ап пақ қай ың,
Жі бек тей жел мен шар пып тө ңі рек ті,
Бал қы тып мас қы ла ды иіс майы.

Көк пең бек шың ба сы нан мұ нар кет пес,
Ба сы на ат саң да ғы оғың жет пес.
Бір жұт саң Көк ше тау дың жұ па ры нан,
Өл ген ше кө кі ре гің нен құ мар кет пес.

Са ры ал тын Көк ше тау дың ер те-ке ші,
Тау мен күн сүй іс кен дей ер ке ле сіп,АА224А224
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Су рет ті ше жі ре сі өт кен күн нің,
Сі ле кей ағы за ды ер те гі сі.

(С.Сей фул лин)

1. Қою қа ріп пен бе ріл ген сөз дер ді эмо цио нал дық-эксп рес сив тік 
қа тар ға жат қы зу ға бо ла ма? Олар дың өлең де гі рө лі не тал дау 
жа саң дар.

2. «Су рет ті ше жі ре» де ген тір кес тің ас тар лы ма ғы на сы бар ма? 
Бар бол са, қан дай?

  
Сөй	леу	ші	нің	эмо	ция	сын	жа	зу	ар	қы	лы	жет	кі	зу	де	кей	де	бір	ға	на	таң	ба	
жет	кі	лік	сіз	бо	ла	ды.	Со	ған	бай	ла	ныс	ты	сөй	лем	со	ңын	да	кей	де	ты	ныс	
бел	гі	ле	рі	қа	бат	та	сып	қой	ыла	ды.	Атап	ай	та	тын	бол	сақ,	сұ	рау	жә	не	леп	
бел	гі	ле	рі	(?!),	леп	жә	не	сұ	рау	бел	гі	ле	рі	(!?),	сұ	рау	бел	гі	сі	жә	не	көп	нүк-
те	(?..),	леп	бел	гі	сі	жә	не	көп	нүк	те	(!..).	Ты	ныс	бел	гі	ле	рі	нің	қа	бат	та	сып	
қой	ылуы	сөй	леу	ші	нің	сөй	леп	тұр	ған	сәт	те	гі	кө	ңіл	күйі	мен	эмо	ция	сын,	
пси	хо	ло	гия	лық	жағ	дай	ын	бей	не	леу	ге,	жа	зыл	ған	ды	дұ	рыс	тү	сі	ну	ге	кө	мек-
те	сіп,	сөй	лем	ді	ти	іс	ті	ин	то	на	ция	мен	оқу	ға	жә	не	қа	был	дау	ға	ық	пал	ете	ді.

 М

 ?! Ерек	ше	эмо	ция	мен	ай	ты-
ла	тын	сұ	рау	мә	ні	ба	сым	
сөй	лем	дер	де	қой	ыла	ды.

– Әлі күн ге Өтеу лі ні «ба ла» 
дей сің дер, ә?! Қай да ғы ба ла?! 

	Тол	ғау	мән	ді	мо	но	лог,	
диа	лог	тер	де	қой	ыла	ды.

Адам басына түскеннің бәрін 
көте  руге міндетті. Өйтпесе 
оның несі адам?!

 !? Егер	эмо	ция	ба	сым	бол-
са,	он	да	ал	ды	мен	леп	
бел	гі	сі,	со	ңы	нан	сұ	рау	
бел	гі	сі	қой	ыла	ды.

– Не дей ді!? Бұл, шы ны мен, 
бая ғы Ала ша Ата лық тың 
асын да ал пыс ат тан озып ке
ле тін то ры ат па!?

 ?.. 	Сөй	леу	ші	нің	ойы	үзі	ліп	
қал	ған	сұ	рау	мән	ді	сөй-
лем	дер	ден	соң	қой	ыла-
ды.

– Ба лық тың сор па сы?.. – де ді 
ол қал ты ра ған қо лы мен ті зе
сін ұс тап. – Қай дан кел ген?.. 
Кім әкел ген ба лық?..

 !.. 	Сөй	леу	ші	нің	пи	хо	ло	гия-
лық	күйі	не	бай	ла	ныс	ты	ой	
үзі	ліп	қал	ған	леп	ті	сөй-
лем			дер	ден	соң	қо		йы		ла	ды.

Жер!.. Шіркін, ЖерАнаның 
қадірін кім біледі!?

АААААААААРРРРРРРР

!..Р!.. ММММММММММ
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2. «Отан дық ту ри зм ді да мы ту» аудиомә ті нін (21. mp3) тың дап, тап-
сыр ма лар ды орын даң дар.

1. Ма қа ла ның 3 ерек ше лі гін жа зың дар.
2. Ту ри зм ді да мы ту дың ма ңыз ды лы ғы на мә тін бой ын ша 3 мы сал 

кел ті рің дер. 
3. «Ме нің Ота ным – Қа зақ стан» экс пе ди ция сы ның бо ла ша ғы на 

бол жам жа саң дар. Бол жам да ғы не гіз гі сөй лем дер «Егер.., он да», 
«Алай да» де ген сөз дер ден бас тал сын. 

4. Мәтіннің сти лін, сөз қол да ну ерек ше лік те рін, құ ры лы мын оқы-
лым мә ті ні мен са лыс ты рың дар.

3. Өлең үзін ді сі нен екі шу мақ ты таң дап алып, өлең шу мақ та рын жай 
сөй лем дер ге ай нал ды рып жа зың дар. Сөй лем со ңын да қа бат та сып 
қой ыла тын ты ныс бел гі ле рін дұ рыс қол да ның дар.

4. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Қа зақ стан ға ке ле тін ту рис тер 

үшін «Кім? Не? Қа шан? Қай-
да?» де ген сұ рақ тар ға жа уап 
бе ре тін дей төрт ба ғыт та зият-
кер лік кар та жа саң дар.

2. Қа зақ же рін де ту ри зм нің жыл 
сай ын ғы да муы на «SWOT тал-
дау» жа саң дар.

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

5. Егер тұр ғы лық ты жер де «Идея лар жәр мең ке сі» өте тін бол са, ту  -
ризм ді да мы ту бо  йын   ша жү зе ге асы ры лу мүм кін ді гі бар қан дай 
идея ұсы на тын едің дер? Аргументативті эссе жа зың дар.

6. Оқы лым жә не тың да лым мә тін де рі бой ын ша «Қа зақ стан да ғы 
ту ризм нің да муы» та қы ры бын да ма қа ла жа зың дар. Сөз са ны – 
120–130.

	–	мә	се	ле	нің	 
жа	ғым	ды	жә	не	жа	ғым	сыз	жақ-
та	ры	на	са	рап	та	ма	жа	сау,	оның	
мүм	кін	дік	те	рін	ба	ға	лау,	орын	
ала	тын	қау	іп	тер	ту	ра	лы	ай	ту.	
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§2. Қазақстандағы экотуризм

1. Мә тін ді оқың дар. Тап сыр ма лар ды орын даң дар.

1. Мә тін ге лай ық та қы рып қой ың дар.
2. Мә тін ді ба ян дау шы кей іп кер ту ра лы ақ па рат дай ын даң дар. Бұл 

кей іп кер кім бо луы мүм кін? Ол қан дай қыз мет ат қа ра ды?
3. Мәтіндегі сөйлемдерді перифразалау арқылы 3 сұрақ құрас ты-

рың дар. 

Біз де ұзын-ыр ға сы он шақ ты қо рық, он бес тей ұлт тық 
сая бақ бар. Ха лық тың та за та би ғат та ер кін ты ныс тап, сая-
хат тауы на мүм кін дік көп. Қо рық тар мен ұлт тық сая бақ тар 
елі міз де гі эко ло гия лық ту ри зм нің да муы на оң ық пал ти гі зіп 
отыр. Эко ту ризм бү гін де ел эко но ми ка сы ның ық пал ды кү ші-
не ай нал ды. Өйт ке ні біз дің ел де бү лін бе ген, был ған ба ған та за 
та би ғат, көр кем мә де ни ет, таң ба лы та рих, үз дік салт-дәс түр 
бар. Ше тел дік тер осын дай саф дү ние ні көр гі сі ке ле ді. Әсі ре-
се Гер ма ния, Анг лия, Фран ция, Оң түс тік Ко рея ел де рі нің ту-
рис те рі Қа зақ стан ға құ мар тып тұ ра ды екен. Олар тұм са та би-
ғат та ты ныс тап, ер кін дік те гі аң-құс тар ды та ма ша лап, үл кен 
әсер мен өз ел де рі не ора ла ды. Осы орай да Күн гей Ала тауы ның 
қой на  уын да ғы «Көл сай көл де рі» та би ғи ұлт тық саяба ғы ның 
«Сол түс тік Тянь-Шань мар жан да ры» де ген атау ға ие бол ға-
нын ай та ке т сек бо ла ды.

Бұл сая бақ та хай уа нат тар дү ние сі нің 226, құс тар дың 197, 
жа ну ар лар дың 29 тү рі бар. Со ның ішін де гі ең көп та рал ған-
да ры – бұ ғы, ма рал, қа бан, тауеш кі лер. Си рек кез де се тін 
жа ну ар лар дың 6 тү рі бар. Олар – қар ба ры сы, Түр кіс тан 
сі леу сі ні, Тянь-Шань қо ңыр аюы. Ал құс тар дың ішін де си рек 
кез де се ті ні – бүр кіт. Оның да са ны қа зір кө бей ді.

Көл сай ма ңын да ғы тұр ғын дар да ке лу ші лер ге қыз мет көр-
се тіп, эко ло гия лық та за өнім де рін өт кі зіп, ту рис тік са ла ны 
өн ді ріс тік дең гей ге кө те руде. Сон дық тан ту рис тік са ла ны 
да мы тып, жер гі лік ті тұр ғын дар дың да әлеу мет тік жағ дай ын 
кө те руі міз ке рек.

Сая бақ ау ма  ғында табиғи мұралар мен мәдени-тарихи 
ескерткіш тер де бар. Олар – Қа ра бұ лақ ауы лы нан 4 ша қы-
 рым қа шық тық та ор на лас қан «Таң ба лы тас» аң ға ры, Ше лек АР
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өзе ні не Қай ың ды өзе ні нің құятын тұ сын да кез де се тін тас қа 
са лын ған кө не су рет тер, яғни аң шы лар дың са дақ пен тау те ке 
атып жат қан сәт те рі бей не лен ген тас тар, Қа ра сай мен Қас-
қа су сай ла ры ның түй іс кен же рін де гі ХІХ ға сыр да ағаш тан 
са лын ған үй, сон дай-ақ сая бақ ау ма ғын да қо ла дәу ір жә ді гер-
ле рі нің ізі бар. Бо ла шақ та осы ны сан дар бой ын ша да экс кур-
сия лық са пар лар ұй ым дас ты ру ға бо ла ды.

(«Айқын» газетінен)

2. Бе ріл ген мә лі мет ті жал ғас ты рып, сыз ба бой ын ша ту ри зм нің қал -
ған екі тү рі не тү сі нік бе рің дер.

Та ным дық ту ризм өз ішін де эко ту ризм, аг ро ту ризм (жа-
сыл ау ыл дық ту ризм), фо то тур лар және ки но экс пе ди ция лар, 
эко са фа ри, бо та ни ка лық және оқу шы лар ға ар нал ған экс кур-
сия лар т.б. бо лып бө лі не ді.

Танымдық  
туризм

Рекреациялық 
туризм

Ғылыми 
туризм

Табиғат  
сүюшілер

Халық (көбінесе 
қала халқы)

Мамандар, 
ғалымдар,  
студенттер

Танымдық  Рекреациялық 

Эко ту риске арналған нұс қау лық
• Ба ғы ты ңыз ды ал дын ала жос пар ла ңыз. Ол жер дің ерек-

ше лік те рі ту ра лы ха бар дар бо лы ңыз. Ауа рай ының ке нет -
 тен өз ге руі не және қау іп ті жағ дай лар ға дай ын бо лы ңыз. 
Ша ғын топ тар мен сая хат құ ры ңыз.

• Мүм кін ді гін ше жаяу жү рі ңіз не ме се эко ло гия лық та за 
кө лік ті қол да ны ңыз.

• Бас қа ту рис тер ді құр мет те ңіз, оларға жол бе рі ңіз. Сы  па-
йы лық көр се ті ңіз. 

• Жа байы аң дар мен құс тар ды алыс тан ба қы ла ңыз. Жа байы 
аң дар ды та мақ тан дыр ма ңыз.
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• Өз қо ныс та ры ңыз ды алдын ала бе кі тіл ген жер лер ге ғана 
орналасты ры  ңыз.

• От тың әсе рін ба рын ша азай ты ңыз. Та мақ дай ын дау ға 
газ  дық жы лыт қыш ты, ал жа рық жа сау ға шам ды пай да-
ла ны ңыз. Алау жа ғу ға рұқ сат етіл ген жер лер де бұ рын ғы 
алау орын да рын қол да ны ңыз. Шоқтың то лық жа ғы лу ын 
қа да ға ла ңыз. От ты өші ріп ке ті ңіз.

• Қо қыс ты өзі ңіз бен алып ке ті ңіз, со дан соң қа лып тас қан 
әдіс пен оны жо  йыңыз.

• Табиғи су қорларын пайдаланғанда, химиялық құрал-
дар  ды қоспаңыз.

• Тастар мен ағаштарға жазу жазбаңыз.

3. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да рын не гіз ге алып, эко ту рис тер дің 
бас шы лық қа ала тын ұс та ным да рын сызба не кесте түрінде жа  зың-
 дар. 

4. Топ қа бө лі ніп, «Қа зақ стан да ғы эко ту ризм ел ге пай да лы ма?» та қы-
ры бын да «иә» не ме се «жоқ» де ген ба ғыт та ойталқы жа саң дар.

5. Ойталқыдағы пікірлеріңнен 7–8 сөйлем жазыңдар. Сөйлем соңына 
қабаттасып қойы  латын тыныс белгілерін қолданыңдар. Қо  йылу 
себебін түсін  діріңдер.

6. Өзде рің із де ніп, Қазақ стан да эко турис тер дің жиі бара тын сү йік  ті 
орын да ры ның бі рі ту ра лы си пат тама мә тін  жа зың  дар.
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§3. Қазақстандағы туристік маршруттар

1. Диа грам ма да ғы әр жылдардағы туристердің саны берілген ақ па-
рат ты мә тін ге ай нал ды рың дар. Екінші мә тін мен са лыс ты рың дар.

2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл

 Келу туризмі 62,2 мың 38 мың 31,3 мың 39,7 мың 36,2 мың
 Шығу туризмі 294,6 мың 270,6 мың 205,6 мың 274,7 мың 391,4 мың
 Ішкі туризм 210,2 мың 188,5 мың 168 мың 172,2 мың 203 мың

400

350

300

250

200

150

100

50

0

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

1. Мә тін қан ша азатжол дан құ рал ған?

2. Мә тін нің кі ріс пе бө лі мі не қан дай та қы рып қоюға бо ла ды?

3. Мә тін нің әр азатжо лы на та қы рып қой ың дар. 

4. Әр азатжол бой ын ша ты ныс бел гі лер ге на зар ау да рың дар. Қан дай 
ере же ге бай ла ныс ты қой ыл ға нын анық таң дар. 

Өзі ңіз ге қа жет  зат тарды ғана алып, жал ғыз сая хат тау мен 
ар найы тур ар қы лы топ пен ав то бус қа мі ніп сая хат тау дың екі 
бө лек дү ние еке нін бі ле сіз бе?

Экс кур сия лық жә не де ма лу үшін сая хат тау те ле ди дар   дың 
ал дын да жа тып, ви зу ал ды әсер алу мен ға на тең. Ал же ке, 
жал ғыз шы ғып ел-жер ді ара лау – мүл дем бас қа сая хат. Он да 
ке ре мет әсер алу мен қа тар, сіз өзі ңіз ге жа ңа лық аша сыз, мүл-
дем өз ге ше тә жі ри бе ала ала сыз. Бұл – өмір лік са бақ.АА230А230
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 Сая хат тау дың ең қи ын ке зе ңі – үй ден шы ғу. Шы ны мен де, 
үй де отыр ға ны ңыз да түз де өмі рі ңіз ге қау іп кел ті ре тін түр лі 
жағ дай лар кү тіп тұр ған дай се зі нуі ңіз мүм кін. Қай да та мақ-
та нып, қай да ұй ық тай ты ны ңыз ды біл мей дал бо ла сыз. Сіз ді 
тіл біл меу не ме се қар жы лық жағ дай тоқ та туы да ға жап емес. 
Ал ақи қа ты на кел сек, бұл ой лар дың бар лы ғы да жар ты бө лі гі 
уай ым ға, екін ші жар ты бө лі гі жал қау лық қа, жа ңа дү ние ні 
та ну ға де ген қы зы ғу шы лы ғы ңыз дың жоқ ты ғы на құ рал ған 
дог ма лар ға на. Сон дық тан да ой ыңыз ды жи нақ тап, сая хат қа 
ат та нып ке ту ке рек.

Әр бір ар тық ке лі сіз дің сая ха ты ңыз ды бұ за ды. Жол ға 
үлкен жол қап шық не ме се ша ба дан алып шы ға тын бол са ңыз, 
көп те ген зат тар дың ішін де қай сы сын таң да ры ңыз ды біл мей, 
әде ті ңіз ге са лып сый ға нын ша бә рін де ала бе ре сіз. Ал осы 
ау ыр сөм ке ні сіз жол бойы кө те ре тін бо ла сыз. Ар тық сал мақ 
сіз ді тез шар ша тып, сая хат ке зін де гі түр лі қы зық тар дан бас 
тар ту ға мәж бүр лей ді.

Өмір сү ру ге аз да ған зат жет кі лік ті. Сөм ке ңіз ді ке рек-жа-
рақ пен тол ты рып жат қан кез де, олар ды ой ша сұ рып тау ға 
мүм кін дік туа ды. Сон да күн кө ріс ке аз да ған ға на зат же те ті-
ні не көз жет кі зе сіз: ың ғай лы екі аяқ ки ім, біркиер ки ім, күн 
сәу ле сі мен жаң быр дан қор ға ну ға ар нал ған зат тар, та за лық 
сақ тау ға ар нал ған зат тар, құ жат тар, ақ ша. Әри не, бұл ті зім ге 
фо то ап па рат ты қосыңыз. Де се де, ба рын ша аз зат алу ға ты ры-
сы ңыз.

 Сая хат тау ды де ма лыс пен ша тас тыр май ық. Біз «де ма лыс» 
деп үй де, жы лы тө сек те жа ту ды ай та мыз. Ту рис тік инф ро құ-
ры лы мы да мы ған ел дер ге ба рып ке лу де де ма лыс бо ла ала-
ды. Ал сая хат – де ма лыс емес. Сіз он да ау ыр жүк пен тау ға 
да шы ға сыз, ұзақ жол да жү ре сіз, тро пи ка лық ор ман дар да 
тер леп-теп шіп, тунд ра лар да то ңа сыз. Бұл де ма лыс па?! Кей-
бір сая хат тар өте қи ын бо луы да мүм кін. Сон дық тан сая хат-
тау дың де ма лыс емес еке нін ұғу ке рек.

Ең ке ре мет сәт – ора лу. Сіз өз Ота ны ңыз ға, ту ған же рі  -
ңіз  ге ора ла сыз. Әлем ге өз ге ше қа рап, та ныс тар мен өз ге ше 
қа   рым-қа ты нас құ ра бас тай сыз. Се бе бі сіз өз гер ді ңіз, тә жі-
ри бе жи   на ды ңыз. Ең бас ты сы, сіз сая хат тау дан өмір лік са бақ 
ала   сыз, көз қа рас қа лып тас ты ра сыз, жа ңа әлем ді кө ре сіз, өмі-
рі ңіз   де өз ге ріс бо ла ды.

(Дай ын да ған Ар дақ Құл тай)АР
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3. «Қа зақ стан да ғы ту рис тік марш рут тар ды да мы ту – ел эко но ми-
ка  сын да мы ту» та қы ры бын да жа за тын ма қа лаң ды «Ағаш сұл ба-
сы на» са лып кө рің дер. Ағаш тың ді ңі не не гіз гі мә се ле ні, та мы ры на 
се беп те рін, жа пы рақ та ры на сал дар ла рын жа зың дар.

4. Жазылым тапсырмасында сөйлем соңына қабаттасып қойы  латын 
тыныс белгілерін қолданыңдар. Қо  йылу себебін түсін  діріңдер.

5. Ту рис тік фир ма басшысы ре тін де хат ие сі не жау ап жа зың дар.

Құр мет ті ту рис тік фир ма бас шы сы! Мен қа ра пай ым қыз-
мет кер мін. Ме нің екі қыз, бір ұлым бар. Олар дың әке сі тау ға 
шық қан ды ұна та ды. Ал ма ған ор ман ды өл ке ұнай ды. Ба ла-
ла рым су ға шо мыл ғы ла ры ке ле ді. Биыл ғы жаз ғы де ма лыс та 
он күн уа қыт ты жа нұя мыз бен ту рис тік марш рут тар бой ын ша 
ел ара лай мыз деп шеш тік. Біз дің марш ру ты мыз дұ рыс бо лу 
үшін қан дай ұсы ныс тар мен ке ңес тер ай та сыз?

6. Оқылым мәтіні мен диаграмманы пайдаланып, «Қазақстанда 
ту ризм саласы күннен күнге дамуда» деген тақырыпта аргумен -
тативті эссе жазыңдар. Туризм дамуының артықшылығы мен 
кемшілік тұстарын салыстырыңдар. Дәлелдер келтіріңдер.
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§4. Қазақстанның көрікті жерлері

1. Мә тін ді су рет тер мен бай ла ныс ты рып оқың дар, қою қа ріп пен бе -
ріл   ген сөз дер дің ма ғы на сын анық таң дар.

Ал тай тау ла ры.  
Мұз тау

Бұқ тыр ма  
су қой ма сы

Мар қа көл Ер тіс өзе ні  

...Құ сың ды бұр, ұш қы шым, шы ғы сы ма,
Сә лем бе рем Ал тай да ту ысы ма.
Шы ғы сы ма, тарт ме нің ыры сы ма!
Сі рә да, Клон дайк, Аляс ка лар
То лар ма екен Ал тай дың уысы на?!
Шы ғы сы ма, тарт ме нің шы ғы сы ма!

Қа на ты мен ақ құс тың ша ғы лы сып,
Ал бырт кө ңіл ба ра ды алып-ұшып.
Ал тай дан да би ік теп кет кен мін бе?!АР
М

Сі

М

Сі
ТоМТолар ма екен АлМлар ма екен Ал
ШыМШы

А...ҚұА...ҚұсыңАсың
СәАСәлем беАлем бе
ШыАШығыАғыАСіАСірә да, КлонАрә да, Клон

ННННМарНМарқаНқакөлНкөл

сыңНсыңды бұр, ұшНды бұр, ұш

-П
ВВВВВВ
бббббБұқбБұқ

су қойбсу қой
ас
ппппа
сріп сріппен беспен бе -с -ыы
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 Қау ыш қам ба ас пан мен са ғы ны сып?!
Ақ құ сың ды, аяу лым, қон дыр жер ге,
Бая ғы да ба ба мыз жол жүр ген де,
Ала тын-ды Ер тіс тен қа нып ішіп,
Ақ ай дын мен ақ са қал ша ғы лы сып.

Мы нау жат қан Мар қа көл, Зай са ным ба?
Шы ғыс та ғы кіш ке не Бай ка лым ба?
Қос жа на ры шы ғыс тың си яқ ты-ау бір,
Қос жа на ры, ұш қы шым, бай қа дың ба?
Айды ны на мәң гі лік ес ке рт кіш қып,
Қа ла мым ды тас тар мын қай та рым да,
Қа ла са, ал сын Мар қа көл, Зай са ным да.

Сам ға, ұш қыш!
Ер тіс тің ағы ны мен,
Екі жа ғы, Ер тіс тің бауы ры кең,
Ай дын Ер тіс, ақ Ер тіс асы рау да
Ай на ла сын өзі нің сауы ры мен...

(М.Ма қа таев)

1. Бе ріл ген су рет тер ге қа рап, жер гі лік ті тұр ғын дар дың қан дай 
кә сіп пен ай на лы са ты нын бай қау ға бо ла ды?

2. «Ер тіс өзе ні ай на ла сын сауы ры мен асы рау да» де ген сөй лем ді 
қа лай тү сі не сің дер?

3. Ақын «Шы ғыс тың қос жа на ры» де ген те ңеу ді не лік тен қол дан-
ған?

2. «Ас та на – ар ман қа ла» аудиомә ті нін (22. mp3) тың дап, тап сыр ма-
лар ды орын даң дар.

1. Ас та на ның қа зір гі кел бе ті не ба ға бе рің дер.
2. Ту рис тер мен сая хат шы лар ды елі міз ге көп теп тар ту үшін қан дай 

ба ғыт та жұ мыс жа сау ке рек?

3. «Қа зақ стан ның та би ға тын та за қа лып та сақ тай ала мыз ба?» де ген 
та қы рып та жұп пен диа лог құ рың дар.

4. Жұбыңмен құрған диалогтен 5 сөйлем жазыңдар. Сөйлем соңына 
қабаттасып қойы  латын тыныс белгілерін қолданыңдар.АА234А234
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тер Птерге қаПге қа
на Пналы Плыса ПсатыПтынын байПнын бай

ні ай Пні айна ПналаПласын сауыПсын сауы
дер?Пдер?

В
ақ Ер

В
ақ Ер

сын өзі Всын өзінің сауыВнің сауы

рап, жерВрап, жер

бмен, бмен,
тің бауы бтің бауыры кең,бры кең,

тіс асыбтіс асыраубрау
а

та

а
тарым

а
рым

көл, Зайакөл, Зайсаасаным да.аным да.сдың ба?сдың ба?
кіш қып,скіш қып,

рымсрымда,сда,
ным да.сным да.

пты-ау бір,пты-ау бір,
дың ба?пдың ба?

аным ба? аным ба?

сы
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5. Ас та на ға ту рис тер ді тар ту үшін қан дай жұ мыс тар ұй ым дас ты рар 
едің дер? Кес те ні то лық ты рың дар.

Туристерді тарту құралдары

Жарнама
Әртүрлі турлар  
ұйымдастыру

Қызмет көрсетуді  
жақсарту

Қызмет көрсетуді  

Туристерді тарту құралдары

Әртүрлі турлар  

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

Се нің қа бі лет ті оқу шы екен ді гің ді ба ға ла ған кон курс тық 
ко мис сия ел ішін де те гін сая хат ту ры на жі бе ре тін бол са, елі-
міз дің қай өңі рі нен бас тай тын едің? Өз ой ың ды «Төрт сөйлем» 
тәсілімен (пікір, дәлел, мысал, қорытынды) жет кіз.

7. Өлең ді өз сөз де рің мен 8–10 сөй лем етіп жа зың дар. Сөй лем со ңын да 
қа бат та сып қой ыла тын ты ныс бел гі ле рін дұ рыс қол да ның дар.

А
Ас та нам! Ару қа лам, ас қақ ор дам,
Қа лың жұрт, қа за ғы ма қақ па бол ған.
Ту ұс тап, тұл пар мін ген ба ба ла рым,
Бер ме ген ел на мы сын жат қа қол дан.

Бо зо ғым, боз бет кей лім, бақ қа оран ған,
Та рих тың қой науы нан тап қан ол жам.
Ба ян ды ба қы тым ның бас тау ын дай,
Ай нал дың Ас та на ға ап пақ ар ман...

Ер те ңің ұл тын сүй ген ұлы ңа сын,
Қа шан да ер кін дік тің құ ны ба сым.
Ке рі ліп кер без да лам кө сі ле ді,
Се зі ніп бос тан дық тың шұ ғы ла сын!

Сан ға сыр ар ман да ған Алаш ба бам,
Жал ған ды жалт қа рат ты жа ңа Ас та нам.
Бір лік ті бай рақ етіп бо ла шақ қа,
Ба рай ын, уа, Жа рат қан, жол аш ма ған!

(Қал қа ман Са рин)АР
М

Ке

М

Ке
СеМСезіМзі

А

Ай

А

Айнал

А

нал

ЕрАЕртеАтеңің ұлАңің ұл
ҚаАҚаАшанАшан
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В
ныс бел

В
ныс бел

А ВА ВВнам! Ару қа Внам! Ару қалам, асВлам, асқақ орВқақ ор
ғыВғыма қақВма қақ

б
тын едің? Өз ой

б
тын едің? Өз ой
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на жіана жібеабе
тын едің? Өз ой атын едің? Өз ойыңаыңды «Төрт сөйлем» ады «Төрт сөйлем» 
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сға сғаласлаған консған кон
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пппжақсартупжақсартупааа

Қызмет көрсетуді  аҚызмет көрсетуді  
жақсарту ажақсарту ааааҚызмет көрсетуді  аҚызмет көрсетуді  ааассс

ырар ырар 
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§5. Қа зақ же рі – киелі ме кен

1. Мә тін ді суреттермен байланыстырып оқып, та қы рып қой ың дар. 
Мә тін ді диа лог не ме се сұх бат тү рі не ауыс ты рың дар.

Асан қай ғы Қа ра тал өзе ні  Маң ғыс тау

Асан қай ғы Жел маяға мі ніп, жи һан ке зіп, «Же рұй ық» 
дейт ін ну ор ман ды, кө го рай шал ғын ды, су лы жер, қой үс ті не 
боз тор ғай жұ мы рт қа ған қо ныс із дей ді. «Ел ді сол жер ге 
қо ныс тан дыр сам!» – деп ар ман ете ді. Жүр ген же рін де қо ныс-
тар ға ба ға бе ріп оты ра ды.

Түр кіс тан ның қа сын да ғы ес кі қор ған қа ла Сау ран ды 
көр ген де: «Әт те ген-ай, қор ған ды ай та қыр дың бе ті не, шөл-
стан ның өті не сал ған екен. Сар қы рап ақ қан суы жоқ, жай-
қа лып тұр ған нуы жоқ, тү бі тұ рақ ты қа ла бо ла ал мас», – де ген 
екен.

Асан қай ғы Маң ғыс тауға үш ба рып, үш қайт ып ты. «Тү -
бін  де мал бақ қан ша ру аға Маң ғыс тау дан жақ сы жер бол-
мас», – деп ті.

Же ті су ды көр ген де: «Мы нау Же ті су дың әр аға шы ның 
ба сы же міс екен, ша ру аға жақ сы қо ныс екен», – деп ті.

 Бая науыл тауын көр ген де: «Баян ға жай май, қой се мір -
 мес», – деп, Асан қа зір гі Бая науыл ды өзіне жай лау етіп ті.

Қа ра тал өзе нін көр ген де: «Ей, сар қы рап ақ қан Қа ра тал, 
ар тың кең, ал дың тар-ау!» – деп ті. Өйт ке ні бұл өзен құм ға 
сі ңіп жа та ды екен.

Шу өл ке сін көр ген де: «Те гін де, бір шу ла ға ның бол ма са, ну 
қа мы сың елің ді жұт қа бер мес», – деп ті. Шу дың жа ға сын да ғы 
ел шөп жи май, өзен нің қа мы сын қыс тай қо рек қы ла ды екен.АА236А236
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Әу лиеата ның шы ғы сын да ғы Та лас, ба ты сын да ғы Ке лес 
өзен де рін көр ген де, мал ға жай лы еке нін бі ліп: «Ей, екі 
Та лас, бір Ке лес, же рің жай ыл ған мал ға жұт бол мас!» – де   ген 
екен.

Сыр өл ке сін көр ген де: «Ей, Ақ ме шіт, же рің шаң екен, 
суың жар екен, әр бұ та ның тү бін де ке сек етің бар екен! Елің 
жұ та мас, ма лың ның кө зі не сақ бол!» – деп ті.

Бі рақ Асан ол кез де шұ рай лы қо ныс, ну лы өл ке та ба 
ал мап ты. Ол Ұлы тау ма ңын да қайт ыс бо лып ты.

(«Қазақтың 1001 ертегісі» жинағынан)

2. Мә тін ді оқың дар. Мә тін же лі сі бой ын ша 5 сұ рақ құ рас ты рың дар. 
Екі мә тін ді са лыс ты рың дар. 

Абай ауда ны ның Тоқ та мыс ауылы ның ма ңы нан өл ке та-
ну шы ға лым дар 40 үң гір тап қан. Олар: «Қо ңыр әу лие», «Қы-
зыл әу лие», «Кі ші әу лие», «Ша ңы рақ әу лие» т.б.

«Қо ңыр әу лие» үң гі рі нің ішін де гі көл дің ұзын ды ғы – 
25 метр, ені – 10, кей бір же рі нің те рең ді гі 5 метрге дейін, 
кө ле мі әр жы лы бір тү сіп, бір кө те рі ліп тұ ра ты ны анық-
тал ған. Көл суы ның ор та ша тем пе ра ту ра сы +4°С. Жер гі-
лік ті қа рия лар дың айт уына қа ра ған да, ба ба ла ры мыз ер те 
за ман нан көл дің ем дік қа сие тін біл ген, жоң ғар лар мен 
шай қас тан соң жа ра ла рын ем деу үшін көл суына түс кен. 
Шың ғыс хан әс ке рі де осы көл ге тоқ тап, жа ра ла рын ем де ген. 
Аңыз-әп са на лар ға құ лақ түр сек, осы үң гір де Қа бан бай ба тыр 
жоң ғар лар ға аяу сыз соқ қы бер ген; осы жер де шы ғар жол 
та ба ал май жоң ғар   лар же ңі ліс ке ұшы ра ған; осы көл де қа ра 
тү нек тен жарқ етіп елес бе рер таң ға жай ып от тар кө рі не ді; 
осы жер де су ас тын да ғы құ пия есік ар қы лы өте тін үл кен 
қуыс үң гір Шың ғыс хан ның соң ғы ме ке ні бо луы да мүм кін.

Ал 2000 жыл дар дың ор та сын да қа зақстан дық С.Ки ста -
 нов, К.Ми ляев пен В.Во ло шин есім ді ту ризм са ла сы ның ма -
ман да ры көл дің тү бі не сүң гіп, көл ас тын да кө ле мі 10х10 метр 
бо ла тын қа ра қуыс бар еке нін жә не оның ар ғы жа ғы ше гі жоқ 
су ға жал ға сып ке те ті нін айт қан еді. Осы ған қа ра ған да, бұл 
көл дің жерас ты су ла ры мен ті ке лей бай ла ны сы бар.АР
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Қа рия лар дың айт уын ша, ер те рек те бұл жер ден үң гір дің 
сақ шы сы іс пет тес 15 тас мү сін та был ған, бі рақ олар сақ тал-
ма ған. Үң гір дің ерек ше лі гі: суы ның ем дік қа сиеті мол жә не 
ашыл ма ған құ пиясы көп, со ны сы мен де қы зық ты.

(kray.pushkinlibrary.kz)

1. Та рих та бол ған Асан Сә би тұлы не се беп ті «Же рұй ық ты» із де-
ген?

2. Ба ба мыз дың әр өл ке ге бер ген ба ға сы ту ра лы қан дай ой түй дің  -
дер?

3. Қа лай ой лай сың дар, Асан қай ғы ба ба мыздың ар ман да ғаны қан-
дай жер?

4. «Қо ңыр әу лие» үң гі рі сияқ ты ға жап орын сен дер тұ ра тын өл ке-
де бар ма?

3. «Қа сиет ті Қа зақстан» ғы лы ми-зерттеу ор та лы ғы ұсын ған диа грам-
ма  да ғы де рек тер ді кел ті ріп, «Қа зақстан да ту ри зм нің қай са ла сын 
да мы ту ке рек?» та қы ры бын да жинақы мәтін жа зың дар. Сөз саны – 
60–80.
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1. Ерек ше қор ға ла тын та би ғи мұ ра лар са ны
2. Ар хе оло гия лық жә не ар хи тек ту ра лық мұ ра лар са ны
3. Ор та ға сыр лық қа ла лық ор та лық тар са ны
4. Ді ни жә не ғи ба дат орын дар са ны
5. Та ри хи тұл ға лар ға қа тыс ты ес ке рт кіш тер са ны
6. Саяси, та ри хи оқи ға лар ға бай ла ныс ты мұ ра лар са ны

4. Жа зы лым тап сыр ма сын да сөй лем со ңын да қа бат та сып қо йы  ла   тын 
ты ныс бел гі ле рін дұ рыс қол да ның дар. Са на ма лап айтыла тын рет-
ті лік ті сақ таң дар.АА238А238
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ті «Же аті «Жерұй арұйықаықты» ізаты» із

ссиеті мол жәссиеті мол жә
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Қа зақстан ның же ті ке ре ме ті -
 нің бі рі бо лып са на ла тын ес  керт -
 кіш – «Бе кет ата» же рас ты ме ші   ті. 
Ме шіт Маң ғыс тау об лы сы ның Оғ  -
лан ды деген же рін де ор на лас   қан. 
Де   рек тер ге сүйен сек, Бе кет ата 
1750 жы лы ту ған, фи зи ка, ма те-
ма ти ка, аст ро но мия заң ды лық-
та рын жақ  сы біл ген ғұ ла ма бол-
ған. Бұ ха ра да оқып, ілім жи на ған соң, өз өңі рі не ке ліп, бес 
ме шіт сал ды ра ды. Кө ріп кел ді гі мен та ны лып, ел ара сын да 
әулие адам ре тін де бел гі лі бо ла ды. Пай ғам бар жа сын да дү ние 
сал ған.

(alashinform.kz)

5. Ға лам тор ре су рс та ры мен эн цик ло пе дия лар дан із де ніп, Бе кет ата 
жай лы аңыз-әң гі ме лер ден «Бе кет ата кім?» де ген сұ рақ қа жауап 
жа зың дар.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Ерек ше қор ға ла тын та би ғи мұ ра лар не ме се ар хи тек ту ра лық  

ес ке рт кіш тер ту ра лы із де ніп, «Қа зақ же рі – киелі ме кен» ат ты 
ма қа ла жа зың дар. Сөз са ны – 150. Сөй лем со ңын да қа бат та сып 
қой ыла тын ты ныс бел гі лер ін қол да ның дар.

2. Асан қай ғы ба ба ла рың сияқ ты жер-су, ел-жұрт қа ді рі ту ра лы 
тол ға нып, өлең құ рас ты рып кө рің дер. Сөй лем со ңын да қа бат-
та сып қой ыла тын ты ныс бел гі лер ін қол да ның дар.

Асан қай ғы тол ғауы нан үзін ді Өз тол ғауым
 Көл де жүр ген қо ңыр қаз
Қыр қа ді рін не біл сін?!
Қыр да жүр ген дуа дақ
Су қа ді рін не біл сін?!
Кө шіп-қо нып жүр ме ген
Жер қа ді рін не біл сін?!
Көш се ко на біл ме ген,
Қон са кө ше біл ме ген,
Ақы лы ңа көн бе ген
 Жұрт қа ді рін не біл сін?!
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§6. Ту ризм – ел да муы ның ке пі лі

1. Мә тін ді түсіндірме (комментарий) жасап оқың дар.

Ту ризм – әлемдiк эко но ми ка ның құл ды рауды біл мейт iн 
са ла сы. Ма ман дар дың есебi бой ын ша, бiр ше телдiк ту рис тен 
тү се тін та быс ты алу үшiн, ша ма мен, 9 тон на тас көмiр не 
15 тон на мұ най не ме се 2 тон на жо ға ры сұ рып ты би дай ды 
әлемдiк на рық қа шы ға ру ке рек. Бұл рет те шикiзат са ту елдiң 
энер гия көз дерiн азайтады, ал ту ристiк өндiрiс тау сылмай -
т ын ре су рс тар мен жұ мыс iстейдi. Эко но мис тердiң есебi бо -
йын ша, 100 мың ту рист қа ла да ор та есеп пен екi са ғат бол ған 
кез де кемiнде 350 мың дол лар не ме се адам ба сы на бiр са ғат та 
17,5 дол лар жұм сай ды. Сөйт iп, шикiзат са ту өзiндiк эко но-
ми ка лық ты ғы рық қа тiре лу бол са, ал ту ри змдi да мы ту – ұзақ 
мерзiмдi эко но ми ка лық тиiмдi бо ла шақ.

Ту ризм мем ле кет тің эко но ми ка сы на тө мен де гі дей оң 
нә ти же лер бе ре ді:
1) ше тел ва лю та сы ның құй ылуын қам та ма сыз ете ді;
2) ха лық тың жұ мыс пен қам ты лу ын кө бейтеді;
3) ел дің инф ра құ ры лы мын да мы ту ға жәр дем де се ді;
4) сауда мен қыз мет көр се ту дің са па сы ар та ды.

(www.kmvline.ru)

2. Мә тін ді оқып, та қы рып қой ың дар. Екі мә тін ді са лыс ты рып, ұқ сас-
ты ғы мен айыр ма шы лы ғын анық таң дар.

Біз дің елі міз де ту ризм да ми тын бол са, он да көп те ген 
жұ мыс орын да ры ның ашы лу ына мүм кін дік туар еді. Ту ризм -
 нің да муы мем ле кет есе бі не кі ріс әке ліп, жер гі лік ті ха лық тың 
өмір сү ру дең гейі нің өсуіне ық пал ете ді. Ша ғын ауыл дар 
кентке айна лып, қар қын ды да ми ды. Мә де ни ор та лық тар 
көбейіп, мә де ни құн ды лық тар қайта жаң ғы ра ды. Сон дай-ақ 
ауыл ша руашы лық та ғам да ры мен жер гі лік ті ха лық тың 
қо лө не рі не сұ ра ныс ар та ды. Сұ ра ныс арт қан жер де да му 
бо ла ты ны сөз сіз.

Алай да ту ри зм нің кем ші лік те рі де бар. Кей бір ту рис тер 
та би ғат ты тап тап, от жақ қан ды жақ сы кө ре ді, ол өсім дік тер АА240А240
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мен жа ну ар лар дың жой ылуына әке ле ді. Әрі тұр мыс тық қал-
дық тар қор ша ған ор та ны лас тай ды. Та ғы бір айта ке тер лі гі, 
ту рис тер дің тө ле ма қы лар ды тө леу дең гейі нің жо ға ры лы-
ғы нан ба ға өсіп, инф ля ция туын дай ды. Қор ша ған ор та мен 
мә де ни ор та ның бұ зы луы кри ми нал дық жағ дай дың кө беюіне 
алып ке ле ді. Жер гі лік ті ха лық тың ті лі мен салт-дәс тү рі нің, 
кей жағ дай да ді ни көз қа ра сы ның өз ге руіне де әсер етуі мүм-
кін.

Сон дық тан елі міз де ту ризм ісін қол ға ал ған да, қауіп-қа-
тер дің ал дын алу ша ра ла рын ес кер ген жөн.

(www.kmvline.ru)

1. «Ту ризм – әлемдiк эко но ми ка ның құл ды рауды біл мейт iн са ла-
сы» де ген пі кір ді қа лай тү сі не сің дер?

2. «Ту ри змдi да мы ту – ұзақ мерзiмдi эко но ми ка лық тиiмдi бо ла-
шақ» де ген пі кір мен ке лі се сің дер ме? Қан дай дә лел дер кел ті ре 
ала сың дар?

3. Қа лай ой лай сың дар, ше тел дік ту рис тер ді елі міз ге тар ту бар-
лық жа ғы нан тиім ді ме?

3. Ту ри зм ді да мы ту дың ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рін са лыс-
ты рып, өз ойла рың ды дә лел деп, ар гу мен та тив ті эс се жа зың дар. 
Сөз са ны – 80–100.

Қа зақ әуен де рі нің ара сын да ту ған жер ге, Отан ға ар нал ған 
ән дер аз емес. Алай да рух ты оя тып, күш-жі гер бе ре тін на ғыз 
пат риот тық ән дер са нау лы-ақ. Со ның бі рі – ән ші-саз гер, 
Қа зақстан Рес пуб ли ка сы ның Ха лық әр ті сі Ес кен дір Ха сан-
ға лиев тің «Ата ме кен» әні. Бұл ән – қа зақ хал қы ның ерек ше 
сүйіс пен ші лі гі не бө лен ген, бар лық қа зақ жат қа айт ып, АсүйісАсүйісР

әнРәндер аз емес. АлайРдер аз емес. Алай
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қо  сы  ла жө не ле тін бі ре гей ән дер дің бі рі. Ән 1970 жы лы дү  -
ние    ге кел ген. Саз гер ше тел де гастрольдік са пар мен жүр ген-
  де, ел ді са ғы нып, ту ған жер ту ра лы ән жа зу ды қол ға ала ды. 
Ұзақ тол ға ныс тар дан кейін ән әуені жа зы ла ды. Ән нің сө зін 
жазуға ақын Қа дыр Мыр за Әлі ге қолқа салады. Ал ғаш «Ата-
ме кен» әні Рес пуб ли ка са рай ын да өт кен үл кен кон цертте 
орын да ла ды. Ән бір ден ха лық сүйіс пен ші лі гі не бө лен ді. 
Қа зақ же рін де ғана емес, ше тел дер де де та ныл ды. Жар ты 
ға сыр ға жуық уа қыт бұ рын жа зыл ған ма ғы на лы ән бұл күн де 
де өз ру хын жо ғалт   қан жоқ. Бір де-бір мем ле кет тік дең гей де гі 
сал та нат ты жиын «Ата ме кен» әнін сіз өт пей ді. «Ата ме кен» – 
қа зақ жү ре гі нің жы ры на ай нал ған ән.

(massaget.kz)

4. «Ата ме кен» әнін сы нып та орын даң дар. Ән ді айт қан да қан дай 
се зім де бол ған да рың ды топ та бір-бі рі ңе айт ып бе рің дер. Топ тық 
ере же ні сақ тай оты рып, «Ата ме кен» сө зі нің айна ла сы на бір не ше 
құн ды лық ты топ тас ты рың дар.

5. Ән ді айт қан да қан дай се зім де бол ған да рың ды 7–8 сөйлеммен жа  -
зың     дар. Сөй лем со ңын да қа бат та сып қой ыла тын ты ныс бел гі ле рін 
қол да ныңдар.

6. По ляк ға лы мы ның ха ты нан алынған үзін ді ні оқың дар. Хат та ғы 
де рек тер мен ел ді ме кен дер дің қа зір гі жай-күйі ту ра лы са лыс тыр-
ма лы кес те ге жа зың дар.

А.Януш ке вич кел тір ген де рек тер Қа зір гі жай-күйі
Ақ мо ла – бү кіл да ла ның бо ла шақ 
астана сы. 

1846 жы лы 31 ма мыр.
Жа ңа Ая гөз қауы зын жар ған қыр мы зы гүл дей то лы сып 

ке ле ді. Әс ке ри гар ни зон мен әкім ші лік ке те лін ген қа зы-
на лық үй лер ден бас қа те рек тен қию лас ты рыл ған бір не ше үй 
бар. Бұл осы өңір де гі аса ма ңыз ды ме кен дер дің бі рі бо ла тын 
се кіл ді... 

Жа ңа ел ді ме кен дер дің са ңы рауқұ лақ тар тә різ ді жыл-
дам өсуі – ес кі Еуро па ға бей  та ныс құ бы лыс. Осы да ла да ға на АА242А242
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Аме ри ка Құ ра ма Штат та рын да ғы дай құ бы лыс ты бай қауға 
бо ла ды.

...Мә се лен, Ақ мо ла – бү кіл да ла ның бо ла шақ астана   сы. 
Ақ тау, Ат ба сар, Көк пек ті, Құс мұ рын – бә рі ме нің көз ал дым-
  да пай да бол ған ме кен дер. Жоң ғар лар дың қи ра ған ес кі қа ла-
ла ры ның ор ны на са лын ған Се мей де 7 мың ға тар та тұр ғын 
бар. Олар дың кө бі – та тар лар, таш кенттік тер, бұ қар лық тар. 
Сон дық тан шір кеу бі реу, ме шіт ал тау не ме се же теу. 

Қа зақ ті лі бар лық жер де дер лік қол да ны ла ды. Тіп ті сән-
сал та на ты ке ліс кен ре сей лік тер дің тең жар ты сы, біз дің әйел-
де рі міз дің фран цуз ша сөй лейтіні тә різ ді, қа зақ ті лін де ер кін 
сөй лей ді.

(Адольф Янушкевичтің «Күнделіктер мен хаттар  
немесе қазақ даласына жасалған саяхат  

туралы жазбалар» еңбегінен)
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немесе қазақ даласына жасалған саяхат  анемесе қазақ даласына жасалған саяхат  атуралы жазбалар» еңбегінен)атуралы жазбалар» еңбегінен)
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сы. ысы. 
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 Өзіңді тексер

1. Бас әріп пен кел ген сөз дер дің дұ рыс жа зыл ған да рын 
та бың дар.
A) Ұлы жі бек жо лы
B) қа зақ ста ның Ең бек сі ңір ген қай рат ке рі
C) Хай уа нат тар ды қор ғау жө нін де гі Дү ниежү зі лік Фе де-

ра ция
D) Ғы лым ака де мия сы

2. Бар лық сө зі бас әріп пен жа зы ла тын сөз ді бел гі лең дер.
A) қа зақ елі нің қа һар ма ны
B) ин но ва ция лық еура зия уни вер си те ті
C) бі лім жә не ғы лым ми ни ст рлі гі
D) бі рік кен ұлт тар ұй ымы бас ас са мб лея сы

3. Ем ле ере же сі бой ын ша жа зыл ған сөз ді бел гі лең дер.
A) ой сыл қа ра
B) Қам ба ра та
C) Ер Тар ғын
D) Бір жан Сал

4. Атау лар дың бар лық сө зі тек бас әріп пен жа зы ла тын ере-
же ні бел гі лең дер.
A) Ха лық, ұлт, тай па ат та ры
B) Кі сі ат та ры мен кел ген оңа ша лан ған ай қын дау ыш
C) Әр түр лі ме ке ме лер дің атау ла ры
Д) Мем ле кет тер дің, рес пуб ли ка лар дың, жо ғар ғы ме ке-

ме лер мен ұй ым дар дың күр де лі атау ла ры 
5. Ем ле ере же сі бой ын ша жа зыл ған сөз ді бел гі лең дер.

A) Са ғат пек
B) 9-ма мыр
C) Нау рыз мей ра мы
D) Қа зақ стан-Ре сей Ке ліс сө зі

6. Ғы лы ми стиль дің ерек ше лі гін бел гі лең дер.
A) Ой күр де лі ба ян да лып, анық та ма, дә лел де ме жә не 

фор му ла лар ға не гіз де ле ді.
B) Сөй лем дер сау ат ты құ рас ты ры лып, бас тау ыш тық 

қа ты нас та бо ла ды.
C) Об раз ды сөз дер көп теп кез де се ді.
D) Ар найы сөй лем дер қол да нылып, көр кем сөз дер мен 

әсі   ре  ле  не ді. АА244А244

РМ

6.

М

6. Ғы
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форМфор

B)МB) СөйМСөй

C)МC)
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А
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C) АC) НауАНаурыз мейАрыз мей
D) АD) ҚаАҚазақАзақстан-РеАстан-Ре
Ғы АҒылыАлыми стильАми стиль

Ой АОй 

Н

лер мен ұй

Н

лер мен ұй
ле ере Нле ережеНжесі бойНсі бой
Са НСағат НғатпекНпек
9-ма Н9-мамырНмыр

рыз мейНрыз мей

-тер-тердің, рес-дің, рес
лер мен ұй-лер мен ұй П

дер.

П

дер.
лық, ұлт, тайПлық, ұлт, тайпа атПпа ат

ры Прымен келПмен келген оңаПген оңа
лі ме Плі меке ПкемеПмелерПлердің атауПдің атау

дің, ресПдің, рес

Влық сөВлық сөзі тек бас әріпВзі тек бас әріп

па атВпа аттаВта

б
ымы бас ас

б
ымы бас ас

ша жа бша жазыл бзылған сөзбған сөза
си

а
си

гі агі
ымы бас ас аымы бас асса асамбамблеяалея

ған сөзаған сөзді беладі бел

стын сөзстын сөзді белсді бел

си ссите стетісті

пді белпді белгіпгі

аниежү аниежүзіазілік Феалік Фе

сған сғандасдарын срын ыырын ырын 
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7. Бас әріп пен жа зы ла тын сөз дер ді сәй кес тен ді рің дер. 
Дұ рыс жау ап ты таң даң дар.

1. Жо ғар ғы мем ле кет тік 
қыз   меттер мен құр мет ті 
атақ тар 

1. «Ар дақ ты 
ана» ор де ні A) 1-7, 2-5, 3-6, 

4-3, 5-6, 6-4
B) 1-5, 2-4, 3-3, 
4-6, 5-1, 6-2
C) 2-5, 1-7, 3-6, 
4-3, 5-6, 6-4
D) 4-3, 1-7, 2-5, 
3-6, 5-6, 6-4

2. Мем ле кет, рес пуб ли ка, 
жо ғар ғы ұй ым дар дың күр-
де лі атау ла ры ның әр сө зі 

2. «Қарт қо жа»  
ро ма ны 

3. Бас әріп тер мен қыс қар ған 
сөз дер 

3. БҰҰ, ТМД

4. Ме ке ме, бі лім-ғы лым 
орын да ры т.б. күр де лі атау-
лар  дың бі рін ші сө зі 

4. Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы 

5. Ор ден дер мен ме даль ат та-
ры жә не құр мет ті атақ тар 

5. Пре зи дент 
Әкім ші лі гі 

6. Кі тап, га зет, жур нал ат-
та ры

6. Пав ло дар 
мем ле кет тік 
уни вер си те ті 

8. Пуб ли цис ти ка лық стиль дің не гіз гі бел гі сі:
A) Қо ғам дық пі кір лер дің жи ын ты ғы
B) Қо ғам өмі рі үшін ма ңыз ды мә се ле лер ді тал қы лау
С) Сөй лем дер сау ат ты құ рас ты ры лып, бас тау ыш тық 

қа ты нас та бо ла ды
D) Об раз ды сөз дер көп теп кез де се ді

9. Жи на қы мә тін не ме се комп рес сия де ген не?
A) Бір ша ма жи на қы пі шін ге кел ті ру үшін, бас тап қы 

мә тін ді өз гер ту ар қы лы жү зе ге асы ры ла тын тә сіл. 
Сөй лем де гі ар тық эле ме нт тер алынып, жи на қы құ ры-
лым дар қалады

B) Сол мә тін ді ту ды рып тұр ған бар лық тіл дік эле ме нт-
тер дің ком би на ция сы

С) Күр де лі фра за лық тұ тас тық пен тұ тас сөй леу шы ғар-
ма сы ше ка ра ла ры ның сай ке луі

D) Сан дық заң ды лық тар ды (сын есім нің, үс теу дің т.б.) 
тау ып, мә тін нің тіл дік құ рал да ры ның са па лық ай ыр-
ма шы лы ғын та бу ға кө мек те се тін ық ти мал ды-ста тис-
ти ка лық әдіс

АР
М

тер

М

тер
С)

М

С) Күр

М

Күр
маМмасы шеМсы ше

D)МD) СанМСан
тауМтау

А

Сөй

А

Сөйлем

А

лем
лымАлымдар қаладыАдар қалады

B) АB) Сол АСол мәАмәтінАтінді туАді ту
тер Атердің комАдің ком
КүрАКүрдеАделі фраАлі фра

Н

қы мә

Н

қы мәтін не

Н

тін не
ша Ншама жиНма жинаНна

тін Нтінді өзНді өзгерНгерту арНту ар
лем НлемдеНдегі арНгі ар
дар қаладыНдар қалады

-дер көп-дер көп
тін не -тін неме-меП

кір

П

кірлер

П

лер
рі үшін маПрі үшін ма

дер сау Пдер сауатПатты құПты құПта бо Пта бола ПладыПды
дер көпПдер көптеп кезПтеп кез

ВВлық стиль Влық стильдің неВдің негізВгіз
лер Влердің жиВдің жиынВын

ңызВңызды мәВды мә

ббб
Пре

б
Пре

Әкім бӘкімшібшіліблігібгі
6. Пав б6. Павлоблодар бдар 
мем бмемле блекетбкеттік бтік 

вербверсибситебте
ааааака акасыасы

зи азидент адент 
гі агі

ссссD) 4-3, 1-7, 2-5, сD) 4-3, 1-7, 2-5, 
3-6, 5-6, 6-4с3-6, 5-6, 6-4

сы ссы

п4-6, 5-1, 6-2п4-6, 5-1, 6-2
C) 2-5, 1-7, 3-6, пC) 2-5, 1-7, 3-6, 
4-3, 5-6, 6-4п4-3, 5-6, 6-4
D) 4-3, 1-7, 2-5, пD) 4-3, 1-7, 2-5, 
3-6, 5-6, 6-4п3-6, 5-6, 6-4

а

A) 1-7, 2-5, 3-6, 

а

A) 1-7, 2-5, 3-6, 
4-3, 5-6, 6-4а4-3, 5-6, 6-4
B) 1-5, 2-4, 3-3, аB) 1-5, 2-4, 3-3, 
4-6, 5-1, 6-2а4-6, 5-1, 6-2
C) 2-5, 1-7, 3-6, аC) 2-5, 1-7, 3-6, 

сссA) 1-7, 2-5, 3-6, сA) 1-7, 2-5, 3-6, 

ыдер. ыдер. 
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10. Те зис де ген не?
A) Қо ғам дық пі кір лер дің жи ын ты ғы
B) Ау дар ма мә тін дер ден ық шам да лып құ рал ған сөй-

лем дер
С) Ба ян да ма ның, лек ция ның, ха бар ла ма ның қыс қа ша 

тұ жы рым дал ған не гіз гі қа ғи да ла ры
D) Об раз ды сөз дер көп теп кез де се тін ба ян да ма

11. Тыныс белгілері қабаттаса келетін сөйлемдерді белгілең-
 дер.
A) Ешбір өзгеріссіз су да ақырын тербеледі, қалтқы да 

жыбыр-жыбыр қозғалады
B) Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы 

бар екен
C) Мына жайды байқадың ба
D) Көзіңе қарамайсың ба деп шаңқ етті

12. Тыныс белгілері қабаттаса келетін сөйлемді белгілең  дер.
A) Олжабек бұл жолы жауапты қолма-қол қайырды
B) Бименденің әкесінің аты Сыздық еді, ауылды «Сыздық 

ауылы» дейтін
C) Уа ағайын Арадағы түйткілді қан төкпей-ақ шеш сек 

болмай ма
D) Қараңғыда кісінеген жыл  қы  ның дауысы естілді 

13. Қа бат та сып кел ген ты ныс бел гі лер дің қой ылу ына не 
се беп еке нін бел гі лең дер.

– Ас та пы рал да! – де ді Ит бай.
A) Төл сөз, ода ғай
B) Қа рат па сөз, төл сөз
C) Төл сөз, қыс тыр ма
D) Леп ті, қыс тыр ма, диа лог

14. Көп нүк те қай жер ге қой ыл май ты нын та бың дар.
A) Ой бел гі лі се беп пен бө ліп-бө ліп ай тыл ған да
B) Ой са на ма лап ай тыл са
C) Ой ға өте ал шақ нәр се қо сы лып кет се
D) Оқи ға то лық ай тыл май тоқ тал са

15. Ой са на ма лап ай тыл ған да қой ыла тын ты ныс бел гі:
A) Үтір
B) Нүк те лі үтір
С) Сы зық ша
D) Нүк теАА246А246
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Төл НТөл сөз, қысНсөз, қыстырНтыр
Леп НЛепті, қысНті, қыстырНтыр

те қай жерНте қай жер

-рал-рал
Төл сөз, ода -Төл сөз, одағай-ғайП

Қараңғыда ПҚараңғыда кісінеген жылПкісінеген жыл
сып кел Псып келген тыПген ты
нін бел Пнін белгіПгілеңПлеңдер.Пдер.

да!Пда! – П– 

В
Бименденің әкесінің аты Сыздық еді, ауылды «Сыздық 

В
Бименденің әкесінің аты Сыздық еді, ауылды «Сыздық 

ағайын Арадағы түйткілді қан төкпей-ақ шешВағайын Арадағы түйткілді қан төкпей-ақ шеш

кісінеген жылВкісінеген жыл
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Мына жайды байқадың ба

б
Мына жайды байқадың ба
Көзіңе қарамайсың ба деп шаңқ еттібКөзіңе қарамайсың ба деп шаңқ етті

Тыныс белгілері қабаттаса келетін сөйлемді белгілеңбТыныс белгілері қабаттаса келетін сөйлемді белгілең
Олжабек бұл жолы жауапты қолма-қол қайырдыбОлжабек бұл жолы жауапты қолма-қол қайырды
Бименденің әкесінің аты Сыздық еді, ауылды «Сыздық бБименденің әкесінің аты Сыздық еді, ауылды «Сыздық 

а
Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы 

а
Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы 

Көзіңе қарамайсың ба деп шаңқ еттіаКөзіңе қарамайсың ба деп шаңқ етті
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сЕшбір өзгеріссіз су да ақырын тербеледі, қалтқы да сЕшбір өзгеріссіз су да ақырын тербеледі, қалтқы да 

Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы сАпанның іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы 

пТыныс белгілері қабаттаса келетін сөйлемдерді белгілең-пТыныс белгілері қабаттаса келетін сөйлемдерді белгілең-

Ешбір өзгеріссіз су да ақырын тербеледі, қалтқы да пЕшбір өзгеріссіз су да ақырын тербеледі, қалтқы да 

аның қысаның қыс

да адама ама
Тыныс белгілері қабаттаса келетін сөйлемдерді белгілең-аТыныс белгілері қабаттаса келетін сөйлемдерді белгілең-

сған сөйсған сөй

ның қыссның қысқасқаша сша 

ыған сөйыған сөй-ы-
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 Халықара лық зер ттеу лер  
 (Timss, Pisa) фор ма тын дағы  тап сырма лар

1. Мә тін ді оқып, сұ рақ қа жау ап нұс қа сын таң даң дар.

Сұ рақ жә не жау ап нұс қа ла ры Мә тін
Ға лым А.Аман жо лов тың «Кө не түр кі 
жаз ба ес ке рт кіш те рі ар қы лы қа зір гі 
түр кі ха лық та ры ның кө не ті лін, та ри-
хын, геог ра фия сын, ру ха ни мә де ние-
тін, жаз ба дәс тү рін, әдет-ғұ рып та ры 
мен дү ни ета ны мын бі лу ге бо ла ды» де-
ген пі кі рін қан дай зерт теу қол дай ды?
• бұл ес ке рт кіш тер кө не дәу ір дің 

қо ғам дық-мә де ни тұр мы сы нан 
ха бар бе ре тін жә ді гер қа зы на ре-
тін де бү гін гі кү ні бар лық түр кі 
ха лқына ор тақ мұ ра ға ай нал ды;

• Қа зақ стан же рін де кө не түр кі 
жаз ба ес ке рт кіш те рі нің бар екен-
ді гі анық тал ды;

• Іле бойы нан жар тас тар ға қа шал-
ған ру ни ка лық жа зу үш жер ден 
та был ды;

• Та лас бойы нан төрт бұ рыш ты тас 
мөр мен дөң ге лек тас тың жар ты 
сы ны ғы на бе дер лен ген ру ни ка-
лық ой ма жа зу лар та был ды.

 Түр кі тай па ла ры нан қал ған бұл ес-
ке рт кіш тер кө не дәу ір дің қо ғам дық-
мә де ни әрі әде би тұр мы сы нан ха бар 
бе ре тін жә ді гер қа зы на ре тін де бү гін гі 
кү ні бар лық түр кі тек тес ха лық тар ға 
ор тақ мұ ра ға ай нал ды.
Соң ғы 50–60 жыл ішін де Қа зақ стан 
же рін де де кө не түр кі жаз ба ес ке рт-
кіш те рі нің бар екен ді гі анық тал ды. 
Та лас бойы нан төрт бұ рыш ты тас мөр 
мен дөң ге лек тас тың жар ты сы ны ғы на 
бе дер лен ген ру ни ка лық ой ма жа зу лар, 
Іле бойы нан жар тас тар ға қа шал ған ру-
ни ка лық жа зу үш жер ден та был ды.

2. Ере же ні өз де рің аяқ тап, сұ рақ қа жау ап нұс қа сын таң даң дар.

Сұ рақ жә не жау ап нұс қа ла ры Ере же 
Жал қы есім дер дің қай сы сы ның екі сы-
ңа ры да бас әріп пен жа зы ла ды? 
• ақан се рі, бір жан сал, ба ян сұ лу;
• мәш һүр жү сіп, ба лу ан шо лақ, 

үкі лі ыбы рай;
• жи рен ше ше шен, қа ра шаш сұ лу;
• қор қыт ата, тө ле би, қыз жі бек

Кі сі ат та ры ның ал ды нан не со ңы нан 
ке ле тін сын есім дер сол кі сі нің аты-
на тір ке сіп, жал қы есім ге ай на ла ды. 
Он дай сөз дер кі сі есі мі нің ал ды нан 
кел се, ... со ңы нан кел се, ...

3. Қо сар лан ған күр де лі атау лар дың жа зы лу ере же сін ес те рі ңе тү сі рің дер.

Бе ріл ген атау лар дың қай сы сы қо сар лан ған атау лар ға жа та ды? Қа лай жа-
зы ла ды?
• Қор қыт ата ке се не сі, Ба тыс Қа зақ стан об лы сы, Жез қаз ған кен-ме тал-

лур гия ком би на ты.
• Со ко лов Са ры бай тау-кен бай ыту өн ді ріс тік бір лес ті гі, Ші рік Ра бат қа ла сы.
• Ша тыр көл ке ні ші, Кі ші Арал те ңі зі, Абай (Иб ра һим) Құ нан бай ұлы.АААРР
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1. Оң жақ та ғы сөз жа сам тә сіл де рін не гіз ге алып, тап сыр ма ны орын даң дар. 

Тап сыр ма Ере же 
Бе ріл ген сөз дер ді сөз дер дің жа са лу  
тә сіл де рі не қа рай жи нақ таң дар.

Бүр кіт ші, орам жа пы рақ, ар ба кеш, 
бас па, би ші, сө зу ар, бап кер, кө кө ніс, 
ті кұ шақ, көр ме, бұ рыш, жа сау, үр ме-
бұр шақ.

 Сөз жа сам ның тә сіл де рі:
• син те ти ка лық – не гіз гі тү бір ге сөз 

ту ды ру шы жұр нақ тар дың жал ға-
нуы ар қы лы сөз жа сау.

• ана ли ти ка лық – не гіз гі тү бір лер-
дің бі рі гуі, тір ке суі, қо сар ла нуы 
ар қы лы сөз жа сау.

• лек си ка-се ман ти ка лық – бел гі лі 
бір сөз дің жа ңа ма ғы на ға ие бо луы 
ар қы лы жа ңа сөз дің жа са луы. 

2. Мә тін маз мұ ны мен та ны сың дар. Сұ рақ қа жау ап нұс қа сын таң даң дар. 

Сұ рақ жә не жау ап нұс қа ла ры Мә тін 
Қа зақ стан да ғы өн ді ріс тік-тех ни-
ка лық ло гис ти ка ның бас тал ға нын 
біл ді ре тін ой:
• отан дық биз нес те гі ло гис ти ка іл-

ге рі қа дам бас ты;
• на рық тық қа ты нас тар ға өту дің 

ал ғаш қы қа дам да ры жа сал ды;
• ло гис ти ка лық идея лар ды да мы-

ту ға ар нал ған ал ғаш қы нақ ты 
қа дам дар жа сал ды;

Ло гис ти ка – ма те ри ал дар мен жә не ши-
кі   зат пен қам та ма сыз ету, өнімді сақ тау 
жә не та ра ту қыз мет те рін бай ла ныс ты-
ру. Отан дық биз нес те гі ло гис ти ка ның 
іл ге рі қа дам ба суы  Қа зақ стан да ғы 
эко но ми ка лық ре фор ма лар мен ті ке лей 
бай ла ныс ты. 90-жыл дар дың  ба сын да 
Қа зақ стан да экономиканың әртүрлі 
саласында ло гис ти ка лық идея лар ды 
да мы ту ға ар   нал ған ал ғаш қы нақ ты қа-
дам дар жа салды. 

3. Оң жақ та ғы ере же лер ден сұ рақ қа жау ап нұс қа сын таң даң дар.

Сұ рақ жә не мысалда р Ере же 
 Сөй лем де гі қою қа ріп пен бе ріл ген 
тір кес тер дің бай ла ны су тү рін анық тай-
тын ере же.

Адам дар дың пай да лы та мақ ту ра-
лы көз қа ра сы ның өз ге руі, ғы лы ми 
тех но ло гия ның да муы – бә рі ға рыш 
та ға мы үр ді сі нің ау ысуы на сеп ті гін 
ти гіз ді.

Сөз дер дің бай ла ны су тү рлері:
• бас тау ыш пен ба ян дау ыш жақ 

жа ғы нан үй ле сіп, жік тік жал ғау 
ар қы лы байланысқан;

• ал дың ғы сөз ілік сеп тік тұл ға-
сын да бо лып, екін ші сөз тәу ел дік 
жал ғау ын да;

• ба ғы ның қы сөз атау мен ілік тен 
бас қа сеп тік жал ғау ла ры нан жә не 
шы лау лар дан, ба сың қы сөз сол 
жал ғау лы сөз ді ке рек ете тін етіс-
тік не есім сөз ден;

• еш бір жал ғау сыз, орын тәр ті бі ар-
қы лы ір ге ле се байланысқан;

•  орын тәр ті бі жа ғы нан ір ге лес не-
ме се ал шақ тұ рып, еш бір жал ғау-
сыз бай ла ныс қан.АА248А248
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1. Сөй лем мү ше ле рі нің сұ рақ та ры на қа рап, тап сыр ма ны орын даң дар.

Тап сыр ма жә не мә тін  Сөй лем мү ше ле рі нің сұ рақ та ры 

Мә тін де гі сөй лем мү ше ле рін топ тас ты-
рың дар. Қай сөз та бы нан жа сал ға ны на 
тү сі нік бе рің дер.
Бас тау ыш:
Ба ян дау ыш:
Анық тау ыш:
То лық тау ыш:
Пы сық тау ыш:
Қас қыр – ер кін дік ті жақ сы кө ре тін 
аң. Оны қол ға үй ре ту – қи ын ның 
қиы ны. Қас қыр қақ ты ғыс тан қайт-
пай ды. Не же ңе ді, не өле ді. Әйт еу ір, 
ая ғы на дей ін жет кі зе ді. Ол тек қа на 
бал ғын, жа ңа ет пен қо рек те не ді. 
Өлек се ні та тып ал май ды, өзі нің маң-
дай те рі мен ұс та ған ол жа сын ға на 
жей ді.

 Бас тау ыш: кім? не? кім дер? не лер?
Ба ян дау ыш: не іс тей ді? қай те ді? кім? 
не? қан дай? қан ша? т.б.
Анық тау ыш: кім нің? не нің? қан дай? 
қай? қан ша? не ше? 
То лық тау ыш: кім ді? не ні? кім ге? не ге? 
кім нен? не ден? кім де? не де? кім мен? 
не мен? 
Пы сық тау ыш: қа шан? қай да? (қа лай 
қа рай?) қай дан? қа лай? қайт іп? не се-
беп тен? не лік тен? кім үшін? не үшін? 
не мақ сат пен? не ар қы лы? кім ар қы-
лы? 

2. Мә тін түр ле рін (әң гі ме леу, си пат тау, тал қы лау) ажы ра тың дар.

Ақ тиін бұ тақ тан бұ тақ қа қар ғып жү ріп, ұй ық тап жат қан қас қыр дың үс ті не құ-
лай ды. Қас қыр: 
– Не лік тен сен дер әр уа қыт та шат бо лып жү ре сің дер? – дей ді. 
Сон да ақ тиін:
– Сен, қас қыр, за лым сың, за лым дық ішің ді жан ды ра ды. Сон дық тан әр қа шан 
қа па лы жү ре сің. Біз еш кім ге жау ыз дық іс те мей міз, сол үшін де әр уа қыт та 
шат бо лып жү ре міз, – дей ді де, cылқ-сылқ кү ліп, ағаш қа өр ме леп шы ғып ке-
тіп ті.

Ата-ба ба ла ры мыз жа пан да ла да жал ғыз өс кен ағаш ты «кие лі ағаш» не ме се 
«әулие ағаш» деп са на ған. Оны ке су ге, қан дай да бір за қым кел ті ру ге тый ым 
сал ған. Сая сын да ұзақ оты рып де ма лу ға, ұй ық тау ға бол май ты нын да ес ке рт-
кен. «Жал ғыз өс кен ағаш тың жа нын да ұзақ бол саң, сол ағаш тай со пи ып жал-
ғыз қа ла сың», – деп, жал ғыз дық тың ны ша ны на ба ла ған. Құ ла түз де гі жай қа-
лып өс кен жал ғыз ағаш пен шөл ді ме кен де гі тыр биып өс кен бұ та лар ды қа си ет ті 
са нап, шү бе рек бай лай тын бол ған. Кей бі реу лер «ол маң да әулие жа тыр» деп 
ырым дап, мал сой ып, ті леу ті леп те жа та ды.

Сәл ден соң, осы мұң лы ты ныш тық ты ақ қу лар дың гәкку лі үні тер беп қоя бер ді. 
Ерік сіз мой ным ды бұ рып, кө зім ді көк жи ек ке тік тім. Сол кез де ға жап кө рі-
ніс тің куәсі бол ған дай мын: көз ұшын да тол қын мен тер бе ті ліп, ағыс пен бір ге 
ығып ба ра жат қан ақ қу лар кө рін ді. Бәрі міз та ма ша лап қа рап қал дық. Ақ тө сін 
ай дын ға ай ма ла тып, кү міс қа на тын күн ге сүй гіз ген сың қыл үн ді ару ақ қу лар 
ай на ла ны ға жай ып күй ге бө леп, мей рам дат қан күйі жа ны мыз дан өтіп ба ра 
жат ты.АААРР
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1. Оң жақ та ғы ере же ге қа рап, тап сыр ма ны орын даң дар.

Тап сыр ма жә не мә тін Ере же 
 Жай сөй лем дер ді құ ры лым дық түр ле-
рі не қа рай жи нақ таң дар.
Жақ ты:
Жақ сыз:
Жа лаң:
Жай ыл ма:
То лым ды:
То лым сыз:
Атау лы:
Театр. Сах на. Мен театр ға бар ған ды 
ұна та мын. Жек сен бі кү ні ба рып тұ ра-
мын. Қойы лым ды көр ген де жү ре гім ді 
қуа ныш би лей ді. Жа ңа әсер ала мын. 
Мен сол кей іп кер дің мұң-қайғы сын, 
ба қы тын бір ге се зі не мін. Өзім нің жал-
ғыз емес еке нім ді тү сі не мін. Театр дан 
ал ған әсе рім ді бір-екі сөй лем мен тү сін-
ді ре ал мас пын. Театр қы зық.

 Жақ ты сөй лем – бас тау ышы бар, егер 
жа сы рын тұр са, ба ян дау ышы ар қы лы 
та бу ға бо ла тын сөй лем.
Жақ сыз сөй лем – ба ян дау ыш тың бір 
өзі сөй лем ге не гіз бо ла тын сөй лем.
Жа лаң сөй лем – тұр лау сыз мү ше қа-
тыс па ған сөй лем. 
Жай ыл ма сөй лем – тұр лау сыз мү ше -
лер де қа тыс қан сөй лем.
То лым ды сөй лем – ой ға қа тыс ты сөй-
лем мү ше ле рі нің бар лы ғы қа тыс қан 
сөй лем.
То лым сыз сөй лем – ой ға қа тыс ты 
сөй лем мү ше сі нің бі реуі тү сіп қал ған 
сөй лем.
Атау лы сөй лем – іс-оқи ға ны ба ян да-
май, тек зат тың, құ бы лыс тың, мез-
гіл дің, ме кен нің атау ын біл ді ре тін 
сөй лем.

2. Мә тін ді оқып, сұ рақ қа жау ап нұс қа сын таң даң дар.

Сұ рақ жә не жау ап 
нұс қа ла ры 

Мә тін 

Мә тін де гі ең бас ты 
мә се ле, не гіз гі ой:
• ту ри зм ге жә не 

оның эко но ми ка-
ға әсе рі не жал пы 
тү сі нік бе ру; 

• ту ри зм нің ар қа-
сын да ше тел ден 
мол қар жы құй-
ыла ты нын ха бар-
лау;

• ту ри зм нің ха-
лық ты жұ мыс пен 
қам та ма сыз етуі 
ту ра лы ба ян дау.

Ту ризм (франц. tourіsme, tour – се ру ен деу, жол жү ру) – 
адам ның бос уа қы тын да де ма луы үшін, кө ріп қы зық-
тауы үшін, ру ха ни қа жет ті лі гі бой ын ша бас қа бір жер ге 
сая хат тап, се ру ен деп ба руы. Ту ризм әлем дік эко но ми ка-
да бас ты рөлдер дің бі рін ат қа ра ды.

Төлем мен 
экспорттық 

саудаға жағымды 
әсер етеді

Туризмнің 
экономикаға 

3 түрлі әсері бар

Халықтың 
жұмыспен 

қамтылуына 
септігін тигізеді

Шетелден 
тікелей 
қаржы 

құйылады
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