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Оқулықта қолданылған шартты белгілер
 Оқылым. Ұсы ныл ған та қы рып не гі зін де 

мә лі мет бе ре тін мә тін дер мен та ны сып, мәтін 
жан ры мен не гіз гі мә се ле ні ай қын да.

 Тыңдалым және айтылым. Оқулық соңында 
бе ріл ген мә тін дер ді 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.

 Әдеби тіл нормалары. Тіл дік, грам ма ти ка -
 лық ақ па рат тар мен, ере же, анық та ма лар мен  
та ны сып, оны дұ рыс қол да ну ды үй рен.

 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 бой ын ша ал ған 
бі лі мің не гі зін де үй де өз бе тің ше із де ніп, 
тапсырманы орын дау ға ты рыс.
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 Алғы сөз

Қым бат ты оқу шы!
Ел ба сы мыз Н.Ә.На зар ба ев айт қан дай: «Дау ға сал са – ал мас тай қи ған, 

се зім ге сал са – қы ран дай қал қы ған, ой ға сал са – қор ға сын дай бал қы ған, 
өмір дің кез кел ген орай ын да әрі қа ру, әрі қал қан, әрі бай ыр ғы, әрі мәң гі жас, 
от ты да ой на қы Ана ті лі нен ар тық қа зақ үшін бұл дү ние де қым бат не бар 
екен?!» Қа зақ ті лі нің құ ді ре ті ту ра лы ай тыл ған осы сөз дер дің мә ні ту ра лы 
те рең ой ла нып көр дің бе? 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік ті лі – қа зақ ті лі – Ту, Әнұ ран, 
Ел таң ба се кіл ді ел ді гі міз дің бас ты ны шан да ры ның бі рі. Сон дық тан оны бі лу 
жә не же тіл ді ру – ел аза мат та ры ның бас ты па рыз да ры ның бі рі.

Қо лың да ғы оқу лық қа зақ ті лі нің заң ды лық та рын бі лу мен қа тар, күн де-
лік ті тұр мыс та, қо ғам дық ор та да бай да шұ рай лы ана ті лін ер кін қол да ну, 
жал пы дү ни ета ным ды ке ңей ту мақ са тын көз дей ді. Өйт ке ні тіл – тек бел гі лі бір 
грам ма ти ка лық заң ды лық тар ға сүй ен ген, адам дар ара сын да ғы пі кір ал ма су 
құ ра лы ға на емес, ха лық тың өт ке ні мен бү гі ні, та ны мы мен та ри хы, әде бие ті 
мен мә де ние ті, қо ғам мен же ке тұл ға мә се ле ле рі мен ты ғыз бай ла ныс та ғы ора-
сан зор ақ па рат тық қор. Оған көз жет кі зу үшін осы оқу лық тың маз мұ ны на 
на зар ау да рып көр ші! Тек ауа рай ын бол жау да ха лық тың бай тә жі ри бе сі нен 
қа лып тас қан қан ша ма сөз бар? Көш пен ді лер мә де ние ті нің мұ ра ге рі боп са на-
ла тын хал қы мыз дың әлем дік өр ке ни ет ке қос қан үле сі қан дай? Дос тық ты 
қа лай ба ға лау ке рек? Ден сау лы ғың ды кү тіп, дұ рыс та мақ та на бі ле сің бе? Әлем 
ха лық та ры мен қа зақ хал қы ның му зы ка өне рі нің, опе ра мен қа зақ тың кие лі 
дом бы ра сы ның құ ді ре тін се зі не бі ле сің бе? Ға лам тор мен әлеу мет тік же лі-
лер дің пай да сы мен зи янын ажы ра та ала сың ба? Бір лі гі жа рас қан елі міз де гі 
ұлт тар дос  ты ғын қа лай ба ға лау ке рек? Осы нау бей біт за ман ға жет кіз ген ата-
ба ба лар ер лі гі не тағ зым ету па ры зын қан ша лық ты өтеп жүр міз? Осы си яқ ты 
ма ңыз ды мә се ле лер дің жа уа бын ана ті лі нің заң ды лық та рын иге ре оты рып 
із дей сің, та ба сың. 

Ақ па рат тық тех но ло гия мүм кін дік те рін пай да ла на оты рып, оқу лық та ғы 
мә тін дер ді, тың да лым ма те ри ал да рын зер са ла тың дап, тап сыр ма лар ды мұ қи ят 
орын дау ға ты рыс. Өз ге пән дер ден ал ған бі лі мің ді осы пән мен са бақ тас ты ра 
біл. Өз ой ың ды ау ыз ша да, жаз ба ша да көр кем де сау ат ты жет кі зу ге ты рыс. 
Сон да ға на тіл бай лы ғы жө ні нен әлем тіл де рі нің ара сын да үшін ші орын да тұр-
ған қа зақ ті лі нің құ ді ре тін се зі не ала сың, ру ха ни тұр ғы да байи тү се сің.

Ен де ше, ана ті лі әле мі не қош кел дің, жас ұлан!
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I АУА РАЙЫ ЖӘНЕ КЛИ МАТ ТЫҚ ӨЗГЕ РІС ТЕР

 §1. Тұ ман ның пай да бо луы

Оқы лым

1. Мә тін ді оқыңдар, сұ рақ тар ға жау ап бе ре отырып, ой бөлісің дер.

Теңізжағалайжүгіргентарғылтөбет
Тұ ман де ген әдет те қыс ты гү ні ке ле тін мыл қау мей ман ғой. Тұ ман тү сіп, 

дү ние ап пақ сүт да рия сы на шо мы лып мүл гіп тұр ған дай, жер бе тін де гі зат-
тың бә рі бу ыл дыр ара сы нан кө мес кі, күң гірт кө рі ніп, кө ңіл ді бір бел гі сіз үрей 
се зім дер би ле ген шақ ты Ки риск бұ рын тіп ті ұна та тын да...

Ал қа зір буыр қан ған те ңіз үс тін де бі ре се жа зы лып, бі ре се жи ыры лып, 
ире лең деп жөң кі ген тұ ман ай да һар дың жер бау ыр лап жыл жы ға нын ес ке сал-
ған дай еді... Күл лі әлем ді қам тып ал ған мы на сі рес пе боз ғылт тұ ман да қай да, 
не ге жү зіп ба ра жат қа ны бел гі сіз... Әл-қу ат ке тіп қал жы ра ған жан дар ды ен ді 
ерік сіз ен жар лық би леп, мы на көр тұ ман тұт қы нын да қай ығы қақ пай лау сыз 
қал тыл дап, тағ дыр құ ры ғы на тырп ет пей мой ын сұн ған шақ... Көр тұ ман 
адам ды ез гі лей тү сіп, ерік тен ай ырып, мең-зең хал де қал дыр ған...

(Шы��ыс Айт ма тов)

Ойт үрт кі

1. Ав тор қыс ты гү ні тү се тін тұ ман ның қан дай ерек ше лік те рін көр сет кен? Не лік тен 
тұ ман ды «мыл қау мей ман» деп ата ған?

2. Тұ ман ды күн гі өз кө ңіл күй ле рің ді си пат таң дар.

Әде би тіл нор ма ла ры

Үндестікзаңы.Буынүндестігі
Сөз бен сөз, сөз бен қо сым ша ара сын да ғы ды быс тар дың бір-бі рі не ық пал етіп үн де-

суі үндестікзаңы деп атала ды. Үн дес тік за ңын екі ге бө ліп қа рай мыз: 1) бу ын үн дес ті гі; 
2) ды быс үн дес ті гі.

Сөз әуені нің (сөз дің соң ғы буы ны ның) жу ан, жі ңіш ке бо лу ына қа рай қо сым ша лар дың 
не бі рың ғай жу ан, не жі ңіш ке түр де жал ға ну ын буынүндестігі дей ді. Жу ан әуез ді сөз-
дер ге қо сым ша лар дың жал ға нуы: дос-тар-ымыз-дың, ау ыл-дар-ға, т.б. Жі ңіш ке әуез ді 
сөз дер ге қо сым ша лар дың жал ға нуы: кі сі-лер-іміз-дің, ең бек-ші-лер-ді, т.б.

Қа зақ ті лін де ай ты лу да ерінүндестігі де бай қа ла ды. Мы са лы, орын, өрік, құ лын, күл кі 
си яқ ты сөз дер дің бі рін ші буы нын да ғы ерін дік дау ыс ты лар дың (о, ө, ұ, ү) әсе рі нен екін ші 
бу ын да ғы (ы, і) ды быс та ры ерін дік бо лып (ұ, ү) ай ты ла ды. 
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Мы са лы: орұн, өрүк, құ лұн, күл кү. Бұл – дұ рыс ай ту нор ма сы на жа та ды. Сон дық тан 
жа зу да есеп ке алын бай ды.

Қа зақ ті лін де бу ын үн дес ті гі не ба ғын бай тын қо сым ша лар да бар. Олар:
• -мен, -бен, -пен кө мек тес сеп тік жал ғауы: апам-мен, қыз-бен, жас-пен, т.б.
• -қор жұр на ғы: ең бек-қор, т.б.
• -паз жұр на ғы: өнер-паз, т.б.
• -қой жұр на ғы: әзіл-қой, т.б.
• -ні кі (-ді кі, -ті кі) жұр на ғы: Жам был-ді кі, т.б.
• -тай, -тал, -еке жұр нақ та ры: Ер-тай, өсім-тал, бас-еке, т.б.
• -кер, -гер жұр нақ та ры: борышкер, мұ ра-гер, т.б.
• -ха на жұр на ғы: ем-ха на, т.б.
• -кү нем жұр на ғы: пай да-кү нем, т.б.
• -ов, -ев, -ева, -ова, -ин, -ист, -изм. Сә би тов, Бал ға ба ева, Сал ға рин, ма ши нист, т.б.

Бір не ше тү бір ден бі рік кен сөз дер де, өз ге тіл ден ен ген кір ме сөз дер де ара лас бу ын дар 
кез де суі мүм кін. Мы са лы: Екі бас тұз, Көк ше тау, мей ір бан, гео лог, т.б. 

2. Оқы лым мә ті нін де гі бу ын үн дес ті гі заң ды лық та рын көр се тіп, дәп тер ге жа зың дар.

�л гі:

Жу ан бу ын ды  сөз дер Жі ңіш ке бу ын ды  сөз дер Ара лас бу ын ды сөз дер
да рия сы на, ... бе тін де гі, ...  
ыс ты г	 ні, ... 

3. Сөй лем дер ден ерін үн дес ті гі не сай ай ты ла тын сөз дер ді тау ып, ор фоэпия сы бой ын ша 
жа зың дар.

�л гі:  ж	 зі не – ж	 з	 не,..

Күн қат ты ысы ған кез де су бу ла на ды. Көк жү зі не су дың көз ге кө рін бес 
буы же ңіл ауа мен жо ға ры кө те рі ле ді. Күн сал қын да ған да ауа ның Жер бе ті не 
жа қын ор на лас қан ең тө мен гі қа ба тын да ғы бу бұ рын ғы мөл ше рін ұс тай ал май 
өте май да, ыл ғал түй ір шік те рі не ай на ла ды. Со дан тұ ман буы пай да бо ла ды.

Тың да лым жә не ай ты лым (1)

4. Тұ ман ға бе ріл ген ғы лы ми анық та ма мен та ны сың дар. Оқы лым ма те ри алы мен ор тақ 
ой ды та бың дар. Ой бө лі сің дер.

Үй тап сыр ма сы

5. Сөй лем ді аяқ тап, 3 сөй лем мен ой ла рың ды то лық ты рып жа зың дар.

Көк тұ ман кө те ріл ген кез де...
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 §2. Жел дің пай да бо луы

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, пі кір ле рің ді түй ін ді сөз дер мен қо ры тындылаң дар.

Желқайдансоғады?
– Ақ тел пек, сен бір сәт біз дің қа ла сыр тын да ғы ор ман алаң қай ын да жүр-

ге ні міз ді елес тет ші. Екеу міз лау лап жан ған от тың жа нын да, қу ра ған бұ тақ-
тар дың сы тыр лап жа лын ға оран ға ны на қа рап отыр мыз. От ұш қын да ры не ге 
ас пан ға ұша ды екен?

– Се бе бі олар со лай ұшу ға жа рал ған шы ғар.
– Ал қу ра ған жа пы рақ тар ше, бо зар ған күл ше? Олар да жа лын ті лі нің 

ұшы нан кө те рі ле қа лық тай ды ғой. Олар да ұшу үшін жа рал ған ба? Олар ды 
бі реу ұшы рып тұ ра тын шы ғар? Сон да ол кім бол ды екен? Кә не, от қа жөн деп 
қа рай ық шы. От лау лап жан ған кез де оның үс ті нен ыс тық ауа ның қа лай бұл-
ды рап кө те ріл ге нін бай қау ға бо ла ды. Мі не, от ұш қын да рын, күл мен қу ра ған 
жа пы рақ тар ды жо ға ры кө те ре тін де осы ыс тық ауа.

– Біл гір ата, он дай ауа ны мен де көр ген мін. Ас фальт үс ті нен бұл ды рай 
кө рі ніп жат ты.

– Се бе бі күн ас фаль тты қыз ды ра ды, ас фальт ауа ны қыз ды ра ды. Ал жы лы 
ауа сал қын ауа ға қа ра ған да же ңіл. Сон дық тан жы лы ауа жо ға ры кө те ріл-
ген де бұл ды ра ған әсер бе ре ді. Кө те ріл ген жы лы ауа ор ны на сол сәт те-ақ 
кө лең ке лі жер дің сал қын да сал мақ ты ауа сы ағын дап же тіп ке ле ді. Жер 
бе ті нің ауа сы қыз ған сай ын же ңіл дей бе ре ді. Сөйт іп, жы лы ауа ның ағы сы 
шыр қау би ік ке кө те рі ле ді. Мұн дай кез де бас қа бір өңір сал қын бо лып тұ ра-
ды. Ол өңір су ық бол ған сай ын ауа сы да ау ыр лау ке ле ді. Сол се беп ті сал қын 
ауа өзі нен-өзі жы лы жақ қа қа рай ағын дап жыл жи ды. Осын дай сәт те жел 
тұ ра ды.

Кә дім гі Күн бар емес пе? Күн Жер бе тін бір дей не ме се бір ме зет те қыз ды ра 
бер мей ді. Бір жер жы лы бол са, ке ле сі бір жер сал қын бо лып тұ ра ды. Жер 
бе тін де бір дей тем пе ра ту ра бол са, еш уа қыт та жел соқ пас еді. Көк жү зін де гі 
бұлт тар бір орын да тап жыл май тұ рып алып, Жер бе ті шөл ге ай на лып, қа ла-
лар дың үс тін көк тү тін ба сар еді.

(«Не геш» ба ла лар эн цик ло пе дия сы нан)

Ойт үрт кі

1. Жел де ге ні міз не? 
2. Жел дің қан дай түр ле рін бі ле сің дер? 
3. Жел дің со ғуы на жер бе тін де гі тем пе ра ту ра ның қан ша лық ты әсе рі бо луы 

мүм кін?
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Дең гей лік тап сыр ма

2. Топ қа бө лі ніп, дең гей лік тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Мә тін нен буын үндестігіне мысалдар келтіріңдер.
2-дең гей. Та қы рып ту ра лы диалог жа зың дар.
3-дең гей. Желге си пат та ма бе рің дер.

Әде би тіл нор ма ла ры

Дыбысүндестігі
Тү бір мен қо сым ша ның жі гін де гі жә не сөз ара лы ғын да ғы дау ыс ты жә не дау ыс сыз ды-

быс тар дың көр ші лес дау ыс сыз ды быс тар ға іл ге рін ді-кей ін ді ық пал етуін дыбысүндес
тігі(ассимиляция) дей ді. Қа зақ ті лін де ды быс үн дес ті гі нің үш тү рі бар: іл ге рін ді ық пал, 
кей ін ді ық пал, то ғыс па лы ық пал.

Ілгеріндіықпал заң ды лық та ры:
• сөз дің соң ғы ды бы сы дау ыс ты, үн ді, ұяң дау ыс сыз ды быс тар дың бі рі бол са, дау ыс-

сыз дан бас тала тын қо сым ша ның бі рін ші ды бы сы не үн ді, не ұяң бо ла ды. Мы са лы: 
ба ла-лар (ба ла-тар, ба ла-дар емес), қыз-дар (қыз-тар, қыз-лар емес);

• сөз дің соң ғы ды бы сы қа таң не б, в, г, д ды быс та ры ның бі рі не аяқ тал са, оған қа таң 
ды быс тан бас тала тын қо сым ша жал ға на ды. Мы са лы: ат-пен (ат-бен, ат-мен емес), 
ға рыш-қа, (ға рыш-ға емес), тре нинг-ке (тре нинг-ге емес).
Кейіндіықпал заң ды лық та ры:

• сөз дің соң ғы ды бы сы қа таң п, қ, к ды быс та ры на аяқ та лып, жал ға на тын қо сым ша 
дау ыс ты дан бас тал са, олар ұяң сы ңар ла ры на (п-б, к-г, қ-ғ) ай на ла ды. Мы са лы, доп – 
доб+ы, аяқ – аяғ+ы, кү рек – кү рег+і, тап – таб+у.
Қа тар тұр ған екі ды быс тың бір-бі рі не бір дей ық пал етуін тоғыспалыықпал дей міз. 

Мы са лы: қақ пан құ ру (қақ паң ғұ ру), жа сы рын хат (жа сы рың ғат), мен қа зақ пын (мең 
ға зақ пын), Шай тан көл (Шай таң гөл).

3. Оқы лым мә ті ні нен іл ге рін ді ық пал ға мы сал дар тау ып, кес те ге жа зың дар.

Іл ге рін ді ық пал заң ды лық та ры Мы сал дар
Дау ыс ты не ме се үн ді р, у, й ды быс та ры на аяқ тал ған сөздер �а ла+лар, ...
Ұяң з, ж не ме се үн ді л, м, н, � ды быс та ры на аяқ тал ған сөздер  Біз+ді�, ...
Қа таң ды быс тар ға аяқ тал ған сөз дер  Сәт+те, ...

Үй тап сыр ма сы

4. Жел дің түр ле рі не тіз бек тел ген кар та жа саң дар. Ды быс үн дес ті гі нің ор фог ра фия лық 
нор ма сын көр се тің дер.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



8

 §3.  Бұлт. Жаң быр

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, қан дай стиль де жа зыл ға нын тал қы лаң дар.

Ертегі
Бір де көк жү зін де сай ран құр ған Күн шар шап, ал тын маң дай ының те рін 

сүр те ді де, бы лай дей ді:
– Уһ, нет кен ыс тық еді?! Шөл деп кет тім ғой! Су! Су іш кім ке ле ді!
– Жар қы рау ық, се нің су іш кің ке ле ді ғой? Қа зір су сы ның ды қан ды ра мыз. 

Тек сен те ңіз дер мен мұ хит тар ды қат ты рақ қыз дыр. Сол кез де олар дың суы 
бу ла нып, же ңіл ауа мен жо ға ры кө те рі ле ді. Мұн дай да мен де қа рап отыр май, 
кө мек ке ке лер мін, – дей ді Жел.

Мұ нан әрі Күн іс ке қы зу кі рі сіп, те ңіз дер мен мұ хит тар ды қыз ды ра бас-
тай ды. Ке шік пей-ақ көк жү зін де су дың көз ге кө рін бес ұсақ түй ір шік те рі кө те-
рі ле ді. Олар шыр қау би ік ке кө те ріл ген соң, тұ ман бу ына ай на ла ды. Сөйт іп, 
ор ман-то ғай дың үс тін бұлт бо лып жа ба ды. Жел мен Күн көк жү зі не қаз бау ыр 
бұлт тар ды қап та ту үшін ұзақ ең бек те не ді. Күн бар қы зу ын ша шып, Жел құ ты-
ры на со ғып, жер бе ті нің ша ңын ұйыт қы та ды.

Ал мың сан бу түй ір шік те рі не де ке ре гі – сол. Жел кө тер ген бу түй ір шік те рі 
бір-бі рі мен қол да сып, бі рі не-бі рі мін ге сіп, ке те ба ра ды. Кей бір түй ір шік тер: 
«Ме ні де қал дыр маң дар, қы дыр ғым ке ле ді!» – деп ай ғай лап, бі рі ге бе ре ді. 
Ақы ры бі рі не-бі рі қо сы ла үл кен там шы ға ай на ла ды да, бұлт тан үзі ліп тү сіп, 
жер ге қа рай зу лай жө не ле ді. Оның со ңы нан дәл сон дай мил лион там шы құл-
ды рай құй ыла ды. Бә рі қо сы лып, нө сер жаң быр ға ай на ла ды.

(«Не геш» ба ла лар эн цик ло пе дия сы нан)

Дең гей лік тап сыр ма

2. Топ қа бө лі ніп, дең гей лік тап сыр ма лар ды орын дау дан жа рыс ұй ым дас ты рың дар.
1-дең гей. Мә тін де гі бес сөз ге көп тік жал ғау ын жал ғаң дар.
2-дең гей. Тәу ел дік жал ғау ла рын пай да ла нып, та қы рып ту ра лы 3 сөй лем жа зың дар.
3-дең гей. Жаң быр ға си пат та ма бе рің дер.

Тың да лым жә не ай ты лым (2)

3. Өлең ді тың дап, ақын бей не ле ген бұлт тар дың си па тын анық таң дар. Қай сы сы 
шы найы өмір ге сәй кес, қай сы сы ақын қия лы нан ту ын да ған су рет теу еке нін ажы ра-
тың дар.  
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Әде би тіл нор ма ла ры

Көптікжәнетәуелдікжалғаулары
Қа зақ ті лін де төрт жал ғау бар. Олар: көп тік, сеп тік, тәу ел дік жә не жік тік.
Зат тың көп еке нін жә не сол зат тың көп ке ор тақ еке нін біл ді ру үшін зат тың атын біл ді-

ре тін сөз дер ге көптікжалғау жал ғай мыз. Көп тік жал ғауы ды быс үн дес ті гі не қа рай ал ты 
нұс қа да қол да ны ла ды: -лар, -лер, -дар, -дер, -тар, -тер (ба ла-лар, үй-лер, адам-дар, 
көл-дер, кі тап-тар, шөп-тер).

Зат тың бі реу ге не бір нәр се ге тәу ел ді, мен шік ті еке нін біл ді ру үшін сөз ге тәуелдік
жалғауынжал ғай мыз. Мы са лы, Мен ки ім та за ла дым де генде, кім нің киі мін та за ла   ға ны 
бел гі сіз. Мен киі мім ді та за ла дым де сек, -ім тәу ел дік жал ғауы ки ім нің ме ні кі, ма ған (І жақ-
қа) тие сі лі еке ні ту ра лы ақ па рат бе ре ді. Се нің киі мің ді та за ла дым де ген де, ки ім нің екін ші 
жақ та ғы адам ға тәу ел ді еке ні ту ра лы ха бар ала мыз. Оның киі мін та за ла дым де ген де, 
ки ім нің үшін ші жақ та ғы адам ға тәу ел ді еке нін бі ле міз.

 Тәу ел дік жал ғау зат тың бір ға на адам ға тәу ел ді еке нін не ме се бір не ше адам ға 
тә  уел ді еке нін біл ді ру үшін де қол да ны ла ды. Ме нің кі та бым де ген де кі тап бір ға на 
адам ға, біз дің кі та бы мыз де ген де кі тап тың бір не ше адам ға ти іс ті еке нін бі ле міз. 
Ен де ше, бір не ме се бір не ше зат тың бір ға на кі сі ге тән еке нін біл ді ре тін тәу ел дік 
жал ғау лы сөз дер ді оңашатәуелдеудей міз. Ал бір не бір не ше зат тың бір не ше кі сі ге  
тән еке нін біл ді ре тін тәу ел дік жал ғау лы сөз дер ді ортақ тәуелдеу дей міз. Зат тар 
адам ға, өсім дік ке, жан-жа ну ар ға, ме ке ме лер ге, ұй ым дар ға, мем ле кет ке, ха лық қа, 
ұлт қа, т.б. тәу ел де не бе ре ді.

 Тәу ел дік жал ғау лы сөз ілік сеп тік жал ғау лы сөз бен бай ла ны сып тұ ра ды. Мы са лы: қа-
зақ тың же рі, кі тап тың бе ті, ағаш тың жа пы ра ғы, си ыр дың сү ті. Ілік жал ғауы кей де 
тү сіп қа лып та ай ты ла ды. Мы са лы: қа зақ тың же рі – қа зақ же рі.

Кей де ілік сеп тік жал ғау лы сөз ай тыл май, тәу ел дік жал ғау лы сөз дің өзі ға на ай ты ла ды. 
Мы са лы: өле ңің ді оқы дым, тала бың жақ сы екен.

Біз дің, сіз дің есім дік те рі не тір кел ген сөз дің тәу ел дік жал ғауы кей де тү сі рі ліп ай ты ла ды. 
Мы са лы: біз дің ауы лы мыз – біз дің ау ыл; сіз дің ауы лы ңыз – сіз дің ау ыл.

4. Үл гі ні не гіз ге алып, мә тін дер ден тәу ел дік жал ғау лы сөз дер дің үн дес тік за ңы на сәй-
кес ор фог ра фия лық нор ма сын анық тап жа зың дар.

�л гі:

Ма� дайы – жу ан әуез бен ай тыл �ан, со� �ы ды бы сы 	н ді дау ыс сыз ды бы сы на 
ая
 тал �ан сөз, о�ан ІІІ жа
 тәу ел дік жал �ауы ны� жу ан т	 рі жал �ан �ан.

Үй тап сыр ма сы

5. «Қол ша тыр» сө зін оңа ша жә не ор тақ түр де тәу ел дең дер. Осы сөз ді қа тыс ты рып, 
ша ғын сұх бат жа зың дар.
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 §4. Бо ран

Оқы лым

1. Мә тін ді оқың дар. Бо ран ға си пат та ма бе рің дер.

Қос пан ның бе тін шы мыр ла тып, аяз қа рып өт ті. Те ріс кей ден ыз ғар ле бі 
ке ле жа тыр. Ыш қы на соқ қан зәр лі жел ауа ны осып-осып жі бер ді де, ішін тар-
тып ты на қал ды. Ты ныш жат қан мал дың ұй қы сы бұ зы лып, өре тұр ды. Қос-
пан ның да кө ңі лі мұз дап қоя бер ді. Бұр қы ра ған қар лы бо ран қап тап ке ле ді. 
Жел дің ты ғы ны қай та дан ағы ты лып кет кен дей, қа лың дап жау ған жа па лақ 
қар ды тү тіп ала жө нел ді... Жел қа тая түс ті. Ал ды өр си яқ ты. Ау ма ғы кө рін-
бей ді. Қой дың ал ды то қы рап қа лып еді, жел жа ғын да ғы ла ры ұйлы ғып кеп, 
лық сы тып ите ріп әкет ті. Қос пан жер ша ма сын бол жа мақ қа аты на мі ніп, іл ге рі 
жүр ді. Еш нәр се ні кө ре ал май, ой-шұң қыр ды ат тың тұяғы мен ға на өл шей ді. 
Ал ды ар қан бойы сұр ғылт тар тып, ар жа ғы тең сел ген қа ра тү нек ке ті ре ле ді.

(Тахауи Ах та нов «Бо ран»)

Ойт үрт кі

1. Бо ран де ге ні міз не? Бо ран мен жел дің ара сын да бай ла ныс бар ма?
2. «Бо ран» сө зі нің қыс мез гі лі не бай ла ныс ты қол да ны лу се бе бі не де?

Жа зы лым

2. Оқы лым мә ті нін де бо ран ды бей не леу де қол да ныл ған сөз дер мен тір кес тер ді пай да-
ла на оты рып, өз де рің көр ген бо ран ды си пат тап жа зың дар. 

Әде би тіл нор ма ла ры

Септікжалғаулары
Сеп тік жал ғау ла ры – зат пен зат, зат пен қи мыл ара сын да ғы түр лі қа ты нас тар ды біл ді-

ріп, сөз бен сөз ді бай ла ныс ты ра тын қо сым ша лар. Қа зақ ті лін де же ті сеп тік жал ғауы бар: 
атау,ілік,барыс,табыс,жатыс,шығыс,көмектессеп тік те рі.

Сөз дің тү бір тұл ға да не ме се бас қа не гіз тұл ға лар да (мы са лы, есім ше де) тұ рып сеп-
те луін жайсептеу, ал сөз дің тәу ел де ніп ба рып сеп те луін тәуелдісептеу дей міз. Сеп тік 
жал ғау ла ры сөз дің соң ғы ды бы сы мен буы ны на сәй кес үн дес тік за ңы бой ын ша жал ға на-
ды. Сеп теу де сөз дің соң ғы ды бы сы ның қа таң, ұяң, үн ді, дау ыс ты бо лу ына бай ла ныс ты 
сәй ке сін ше қа таң, ұяң, үн ді ды быс тан бас тала тын қо сым ша жал ға на ды. Кө мек тес сеп тік 
жал ғауы бу ын үн дес ті гі не ба ғын бай, үне мі жі ңіш ке жал ға на ды.
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Септіктер,сұрақтары Жайсептеу Тәуелдісептеу
А.
І.
Б.
Т.
Ж.
Ш.
К.

Кім? Не?
Кім нің? Не нің?
Кім ге? Не ге? Қай да?
Кім ді? Не ні?
Кім де? Не де? Қай да?
Кім нен? Не ден? Қай дан?
Кім мен? Не мен? Қа лай?

мектеп, айт қан
мектептің, айт қан ның
мектепке, айт қан ға
мектепті, айт қан ды
мектепте, айт қан да
мектептен, айт қан нан
мектеппен, айт қан мен

ба қы тым, үйі
ба қы тым ның, үй інің
ба қы ты ма, үйі не
ба қы тым ды, үй ін
ба қы тым да, үй ін де
ба қы тым нан, үйі нен
ба қы тым мен, үйі мен 

3. Мә тін дегі сеп тік жал ғау лы сөз дер ді тау ып, үн дес тік за ңы бой ын ша жал ға ну ын тү сін-
ді рің дер.

Қар жа мыл ған да ла да аяз азы нап тұр. Мұ хит жа ға сын да ұйыт қы ған бо ран 
бет қа ра тар емес. Соқ қан бо ран ға қар сы қа ра са, кө зі нен жас пар ла п, мұр ны үсіп 
қа ла жаз дай ды... Бо ран нан жа рық та өшіп қал ған. Су ық қа сі реу боп, қа тып 
қал ған ап пақ қар ға на бол ма са, дү ние тү гел қа раң ғы лық қа мүл гі ген.

(Ш.�� сай ын�лы «Та� да ма лы шы �ар ма лар жи на �ы»)

4. Мә тін нен жай жә не тәу ел ді сеп теу лі сөз дер ді тау ып, топ тас ты рың дар. Сөй лем де 
ат қа рып тұр ған қыз ме тін өза ра тал қы лаң дар.

Хал қы мыз дың ауа рай ына қа тыс ты та ны мы те рең де жа тыр. Бо ран ды дү лей 
кү ші не, ашуы на, ба ғы ты на, уа қы ты на, ұзақ ты ғы на қа рай түр лі ше ата ған. 
Бо ран ның та би ғи ерек ше лі гін дәл та нып, олар дың әр қай сы сы на же ке-же ке ат 
қоя біл ген тап қыр лы ғы на таң ға ла сың!

Ауа рай ына қа тыс ты әр түр лі ма қал-мә тел дер, жұм бақ тар, тұ рақ ты тір-
кес тер, көр кем шы ғар ма лар да көп теп кез де се ді. Ата-ба ба ла ры мыз дың ауа 
рай ына қа тыс ты бол жам да ры те ре ңі рек зерт тел се, қа зақ хал қын та би ғат пен 
тіл де се ала тын жә не аст ро но мия лық бі лі мі те рең ха лық ре тін де әлем ге та ны-
ту ға бо лар еді.

(http://anatili.kazgazeta.kz/?p=26403&cpage=1)

Үй тап сыр ма сы

5. Эн цик ло пе дия лар мен АКТ ма те ри ал да ры нан із де ніп, бо ран ның та ғы қан дай түр ле рі 
бар еке нін то лық ты рып жа зың дар.

Ті лі міз де гі бо ран ның түр ле рін жи нақ тай кел ген де, бо ран ның түр лі 
«мі нез ді» бо ла ты нын аң ғар дық. Олар:
• Ақ бо ран. Көз аш қы сыз, жел де те жау ған қар лы бо ран;
• Ақ шұнақ бо ран...
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 §5. Қар

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, қар дың со ңы та би ғат тың қан дай дү лей кү ші не ұлас қа лы тұрғанын, 
ав тордың бұл құ бы лыс ты қа лай си пат тағанын анықтаңдар. 

Біздіңжақтақысұзақ
Биыл қыс жұм сақ бас тал ды да, ар ты то лас сыз жау ған қар ға ұлас ты. Әсі-

ре се жа ңа жыл дың ал дын да ғы үш күн, үш түн де бас кө те рт пей жау ған қар, 
сол шаш етек тен жау ған қар ға мел де ген ел мен жер ұлы ты ныш тық тың құ ша-
ғы на тұн шы ғып, мәң гі лік ке бой суыт қан дай жым-жырт... Осы нау адам ды бой-
күйез дік пен есі не ген ес сіз дік ке же те лер өлі ты ныш тық – жа па лақ тап жау ған 
қар ты ныш ты ғы аса қы зық, жү рек со ғы сын баяу ла тар мұң ша қы ра ды екен.

Кі сі бойы жау ған қар ды бұ зып, шөп әке ле тін күш қай да? Өз де рі нен бір 
ха бар кү тіп едім, тіп ті бер гі Тар ба ға тай қыс та ғын да отыр ған жі гіт тер де, мі не, 
үшін ші күн ат ізін сал май отыр. Со ған қа ра ған да, олар да қар ға қа ма лып 
қал ған се кіл ді... Қар ба ға на ғы дай емес, қи ғаш ұшып, са ба лап жа уа ды. Жел 
кө бең де ген жұм сақ қар ды сы пы ра ұшы рып, си ыр таң дай лап әде мі су рет са лып 
жа тыр. Үй ден шы ғу ға қо рын ған жұрт «не бол ды екен?» де ген дей есік те рін 
ашып, сы ға лай қа рай ды да, лез де жау ып ала қоя ды... Отыз жыл ды ара ға са лып 
ба рып, тө пе леп жау ған ал бас ты қар, ен ді, мі не, әл де бір жұм бақ та жат үн ді сар-
нап, әл де қай дан, құ бы ла жақ тан қақ па қыл дап жет кі зе бас та ды. Қа зақ тар дың 
«тіл сіз жау» деп атар дү лей кү ші бар әлем нің би лі гін өз қо лы на алып, ті сін 
ақ си та тау- тау дың сай-са ла сын қуа лап, жем тік із деп бұқ па лап жүр ген дей. 
Ал тай дың аш қас қы ры ға жап бір си қыр мен бо ран ға ай на лып, адам дар ға қа рап, 
ара нын ашып, аты лай ын деп тұр ған дай аса қор қы ныш ты еді.

(Оралхан Бө кей)

Әде би тіл нор ма ла ры

Жіктікжалғау
Ба ян дау ыш пен бас тау ыш ты бай ла ныс ты рып, қи мыл дың қай жақ ар қы лы жү зе ге 

аса ты нын біл ді ре тін жал ғау жіктікжалғау деп атала ды. Жік теу, не гі зі нен, етіс тік ке тән. 
Со ны мен қа тар адам ға қа тыс ты зат есім дер жік те ле ді. Жік тел ген зат есім сөй лем де  
ба ян дау ыш қыз ме тін ат қа ра ды. Мы са лы: мен қа зақ тың ба ла сы+мын. Сен оқу шы+сың. 
Ал қа ла, да ла, бақ ша, өзен, көл, дәп тер, тақ та т.б. зат есім дер жік тел мей ді. Тек адам-
ға қа тыс ты зат есім дер ға на жік те ле ді. Жік тік жал ғау ла ры ның үш жа ғы да бу ын үн дес ті гі 
бой ын ша жу ан, жі ңіш ке нұс қа да, со ны мен қа тар І жа ғы ды быс үн дес ті гі бой ын ша сөз дің 
соң ғы ды бы сы на сәй кес қа таң, ұяң, үн ді ды быс тар дан бас тала тын нұс қа да түр ле ніп 
жал ға на ды.
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Жекеше Көпше
Жалғаулары Мысалы Жалғаулары Мысалы

І Мен -мын, -мін,
(-бын, -бін,
-пын, -пін)

адам-мын,
қа зақ-пын,
іні сі-мін 

І Біз -мыз, -міз,
(-быз, -біз,
-пыз, -піз)

адам-быз,
қа зақ-пыз,
іні сі-міз

ІІ  Сен -сың,
-сің 

адам-сың, 
қа зақ-сың,
іні сі-сің

ІІ Сен дер -сың дар,
-сің дер

адам-сың дар, 
қа зақ-сың дар,
іні ле рі-сің дер

Сіз -сыз,
-сіз

адам-сыз, 
қа зақ-сыз,
іні сі-сіз

Сіз дер -сыз дар,
-сіз дер

адам-сыз дар,
қа зақ-сыз дар,
іні ле рі-сіз дер

ІІІ Ол – адам,
қа зақ,
іні сі 

ІІІ Олар –  адам дар,
қа зақ тар,
іні ле рі 

2. Қар ту ра лы мә лі мет тер мен та ны сыңдар. Жал ғау лар ды тау ып, талдаңдар. Үн дес тік 
за ңы бой ын ша тү сін ді рің дер.

�л гі:  �а лым+дар (к.ж.) жер бет+і+нде (т.ж.3+ж.с.ж.) бір-бір+і+не (т.ж.3+ 
б.с.ж.) �
 сас 
ар+ды� (і.с.ж.) бол май тын+ы+н (т.ж3+т.с.ж) дә лел де ген (ж.ж3).

• Қар дың 95%-ы ауа дан тұ ра тын дық тан, оның құ лау жыл дам ды ғы өте баяу.
• Ан та рк ти да тау ла рын да қы зыл, күл гін, са ры түс ті қар лар кез де се ді.
• Қардың сықырын –2° C температурада аяқпен басу арқылы естиміз.
• Жер ша ры ның жар ты сы на жу ық ел де рі қар ды өмі рін де көр ме ген.

Тың да лым жә не ай ты лым (3)

3. Өлең нің қай шу ма ғын да жал ғау лар көп еке нін ай тың дар жә не көр се тің дер. Қай 
шу ма ғын да тәу ел дік жал ғау лы сөз дер жиі қол да ныл ған?

Жа зы лым

4. Қар ды си пат тай оты рып, жік тік жал ғау лы сөй лем дер құ рас ты рың дар.

Үй тап сыр ма сы

5. Мә тін ді жал ғас ты рып, қар дың түр ле рі мен то лық ты рың дар.

• Ақша қар. Жаңа жауған ұлпа қар;
• Алақанат қар... 

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



14

 §6. Ауа рай ына қа тыс ты қа зақ хал қы ның  
 та ны мы

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, бе ріл ген мә лі мет тер ді клас тер әді сі мен тү сін ді рің дер.

Ауарайыамалдары
Қа зақ хал қы ның ауа рай ын жан-жа ну ар лар дың әре ке ті не қа рап бол-

жауы «амал» деп атала ды. Ал ты ай қыс тың қа һар лы бо ра ны мен қат ты 
ая зын «Ақы рап айы» деп ата ған. Ақы рап ай ының бі рін ші кү ні қа зан 
ай ының 14-жұл ды зы на сәй кес ке ле ді. Сол кү ні таң сә рі ден бас тап та би ғат 
та мыр шы ла ры әр са ғат ты қат ты ба қы лау ға ал ған. Са ғат сай ын кү ні бұ рын 
дай ын дал ған күл ді ұшы рып кө ріп, жел дің ба ғы ты, жыл дам ды ғы, күн нің 
суытуы не жы лы нуы, жау ын-ша шын бо луы есеп ке алын ған. Бұл бол жам ды 
ал ты күн бойы ке зек-ке зек күн-түн ді кү зет кен есеп ші лер жүр гіз ген. Ал ты 
күн де ал ты ай лық қы рау лы қыс тың қас-қа ба ғын анық та ған. «Ақы рап тың 
ал ты кү ні» осы екен.

Жы лы жақ тан құс тар дың ұшып ке луі не бай ла ныс ты нау рыз ай ының 
со ңы на қа рай жау ған қар «құс қа на ты» деп атала ды.

Ке ле сі ай сәу ір «ота ма лы» деп те атала ды. Осы ай дың 14–19-ы аралығын да 
күн нің суы туы, жаң быр ла туы – қа лып ты жағ дай. Ер те ден бұл күн ді «Қы дыр 
қам шы сы» деп ата ған екен. Сәу ір ай ының 8–9-ы күн де рі «Қы зыл жұ мы рт қа» 
сал қы ны, мамырдың 20–25-і ара сын да «Құ ра лай сал қы ны» өте ді.

Қыр гүй ек ай ын да «Сүм бі ле нің сууы» жү ре ді. Сүм бі ле жаң бы ры өт кен жер-
дің кө де сі қа лың бо ла ды. Хал қы мыз: «Сүм бі ле ту са – су су ыр», – деп те айт қан.

Бай қа саң дар, ауа рай ын жа ну ар лар мен өсім дік тер дің тір ші лі гі мен бай ла-
ныс ты ра оты рып бол жау да қа зақ хал қы нан ас қан біл гір ұлт жоқ.

(www.inform.kz/.../kazak-esepshileri-kysty-akyraptagy-alty)

Ойт үрт кі

1. Хал қы мыз ауа райы амал да рын қа лай анық та ған?
2. Көк тем, жаз, қыс мез гі лін де бо ла тын ауа райы амал да ры ның ере ше лі гі не де?
3. Ауа райы амал да ры атау ла ры на бай ла ныс ты пі кір бө лі сің дер.

Тың да лым жә не ай ты лым (4)

2. Жан-жа ну ар лар дың әре ке ті не қа тыс ты ауа райы бол жам да рын өз де рің бі ле тін мә лі-
мет тер мен толықтырың дар.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



15I БӨ ЛІМ. АУА РАЙЫ ЖӘНЕ КЛИ МАТ ТЫҚ ӨЗГЕ РІС ТЕР

Әде би тіл нор ма ла ры

Шылаутуралытүсінік
Шы лау – сөз бен сөз ді, сөй лем мен сөй лем ді бай ла ныс ты ра тын жә не өзі тір кес кен 

сөз ге қо сым ша ма ғы на бе ре тін кө мек ші сөз дің бір тү рі. Бел гі ле рі:
1) шы лау дың то лық лек си ка лық ма ғы на сы бол май ды;
2) сөй лем ішін де шы лау сөй лем мү ше сі бо ла ал май ды;
3) шы лау лар сөз бен сөз ді не сөй лем мен сөй лем ді бай ла ныс ты ра ды;
4) то лық ма ғы на лы сөз дің же те гін де оған қо сым ша мән үс тей ді;
5) шы лау лар ға қо сым ша жал ған бай ды, бө лек жа зы ла ды.

Мы са лы: мен, бен, пен, жә не, да, де, та, те, бі рақ, үшін, ту ра лы, дей ін, шей ін, сон-
дық тан, не, не ме се, егер, алай да, сай ын, гө рі, соң, кей де, -ақ, ғой, ма, ме, т.б.

Мы са лы: жақ сы мен жа ман; үй ге дейін бар ды; ба ра сың ба? мен де ба ра мын, т.б. 
Ал ғаш қы ла рын да сөз бен сөз ді бай ла ныс тыр са, кей ін гі лер де қо сым ша мән үс теп тұр.

3. Оқы лым мә ті ні нен шы лау лар ды та бың дар. Қою қаріппен жа зыл ған сөй лем дер ге 
шы лау қо сып, қай та түр лен ді ріп жа зың дар.

�л гі:  Осы ай ды� 14–19-ы аралы�ын да к	н ні� суытуы мен жа�бырлатуы – 

а лып ты жа� дай.

4. Сөй лем дер ге шы лау лар дың ти іс ті сін қо сып, бай ла ныс ты рып жа зың дар. Шы лау   лар 
қа тыс қан (сон дық тан, сол се беп ті) 2–3 сөй лем мен қо ры тын дылаң дар.

Күн кө зін бұлт шал са, қыс қар лы, жаз жаң быр лы бо ла ды. Күн ба тар да көк-
жи ек қы зыл ша пақ шаш са, ауа райы жы лы на ды. Ай шал қа лап ту са, ауа райы 
жай сыз бо ла ды. Күн кө зі мұ нар тып шық са, ыс тық кө те рі ле ді. Жаз най за ғай лы 
бол са, қыс жұм сақ өте ді. Қа зан ай ын да күн күр кі ре се, қыс қыс қа бо ла ды.

Үй тап сыр ма сы

5. Шы лау лар ды тау ып, түр ле рін ажы ра тың дар. Жақ ша ны ашып, шы лау мен жал ғау ды 
ем ле сі бой ын ша бір ге не бө лек жа зың дар. 

Жы лан мез гі лін (де) ұй ық та ма са, күз ұзақ әрі жы лы бо ла ды. Ор да лы 
жы лан (мен) құрт-құ мы рс қа топ-то бы (мен) бас қа жақ қа кө ше бас та са, та би-
ғат тың то сын апа ты бо ла ды. Ақ қу оң түс тік ке кеш қайт са, күз ұзақ (та) жай лы 
бол мақ. Мы сық бо са ға ны тыр на лап ма за сыз дан са, ауа райы бұ зы ла ды, жел 
тұ ра ды не ме се бо ран бо ла ды. Қаз (бен) үй рек тер қи қу лап, қа нат та рын қом дап 
ма за сыз да на бас та са, ауа райы бұ зы ла ды.

(Сейіт Кен жеах ме т�лы)
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 §7. Кли мат тың өз ге ру се беп те рі

Оқы лым

1. Мә тін ді оқың дар, мазмұны бойынша өз пі кір ле рің ді ор та ға са лың дар.

Жер ша рын да ғы не ме се бел гі лі бір ай мақ та ғы кли мат жағ дай ының та би ғи 
өз ге руі он да ған, жүз де ген жыл дар ға, кей де геоло гия лық дәу ір бой ына со зы ла ды.

Жа нар тау дың ат қы ла уы, ай мақ та ғы өсім дік жа мыл ғы сы ның да муы әсе-
рі нен ат мос фе ра құ ра мы ның өз ге руін «ат мос фе ра лық се беп тер ге бай ла ныс ты 
кли мат тық өз ге ру» деп атай ды. Бұ лар дың сал да ры нан Жер дің ра ди ация лық 
ба лан сы күрт кө бейеді не ме се азаяды, ауа тем пе ра ту ра сы жо ға ры лай ды не 
тө мен дей ді. Бұл өзен-көл жә не мұ хит құ ра мы ның өз ге руі не әкеп со ға ды.

Қор ша ған ор та ға адам ның ти гіз ген іс-әре ке ті нің нә ти же сін де, сон дай-ақ 
тех но ло гия қал дық та ры мен ра диоак тив тік зат тар дың әсе рі нен то пы рақ тың 
ла ста нуы, сөйт іп, жал пы эко жүйе нің құ ра мы мен құ ры лы сы ның бұ зы луы әсе-
рі нен бол ған кли мат тың өз ге руін «геоло гия лық-гео мор фо ло гия лық се беп тер ге 
бай ла ныс ты кли мат тық өз ге ру» деп атай ды. Бұл құр лық тың жер бе де рі мен 
құр лық тар пі шін де рі нің өз ге руі не әкеп со ға ды.

Кли мат тың өз ге руі ға лам дық жы лы ну үде рі сін ту ды ру да. Ға лам дық 
жы лы ну – жер бе тін де гі ор та ша тем пе ра ту ра ның ар туы. Соң ғы жүз жыл да 
жер дің тем пе ра ту ра сы ша ма мен 0,6° С-ге арт ты. Ауа ны лас тау, өнер кә сіп 
са ны ның ар туы, ор ман дар ды ке су, жа нар тау лар дың ат қы ла уы жә не Күн де гі 
өз ге ріс тер ға лам дық жы лы ну дың бас ты се беп те рі бо лып тұр.

(https:// kk.wikipedia.org/wiki/Кли мат_ау ыт 
уы)

Тың да лым жә не ай ты лым (5)

2. Ф.Оң ғар сы но ва ның өле ңін тың дап, «Арал: ке ше жә не бү гін» та қы ры бын да пі кір ле сің дер.

Әде би тіл нор ма ла ры

Шылаулардыңүндестікзаңынасайтіркесуі
Кей бір шы лау лар то лық ма ғы на лы сөз ге жал ғау лар си яқ ты үн дес тік за ңы на сәй кес 

тір ке се ді. Мы са лы, да, де, та, те шы ла уы бу ын үн дес ті гі мен ды быс үн дес ті гі нің іл ге рін ді 
ық па лы на сәй кес; мен, бен, пен шы ла уы ды быс үн дес ті гі нің іл ге рін ді ық па лы на сәй кес 
тір ке се ді.

Сөз дау ыс ты не ме се үн ді ды быс тар ға аяқ тал са  мен, да/де
Сөз ұяң ды быс тар ға аяқ тал са  бен, да/де
Сөз қа таң жә не ұяң б, в, г, д ды быс та ры на аяқ тал са  пен, та/те
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 Мен, бен, пен шы ла уы кө мек тес сеп тік жал ғауы мен сырт тұл ға сы жа ғы нан ұқ сас, 
алай да жа зу да жә не ма ғы на лық ай ыр ма шы лы ғы бар. Кө мек тес сеп тік жал ғау ын тү сі ріп 
ай ту ға бол май ды. Мы са лы, Жақ сы мен жол дас бол де ген сөй лем ді Жақ сы жол дас бол 
деп айт сақ, бас қа ма ғы на бе ре ді. Ал шы лау ды тү сі ріп ай та ала мыз. Мы са лы, жақ сы мен 
жа ман де ген ді жақ сы, жа ман не ме се жақ сы жә не жа ман деп ай ту ға бо ла ды.

Да, де, та, те шы ла уы сырт тұл ға сы жа ғы нан жа тыс сеп тік жал ғауы мен тұл ға лас. 
Жа тыс сеп тік жал ғауы сөз ге жал ға нып, бір ге жа зы ла ды, оны тү сі ріп ай ту ға бол май ды. Ал 
шы лау бө лек жа зы ла ды жә не оны тү сі ріп не ме се бас қа шы лау мен ал мас ты ру ға бо ла ды. 
Мы са лы: Жа сым да ғы лым бар деп ес кер ме дім. Жа сым ғы лым бар деп ес кер ме дім деп, 
-да жа тыс сеп тік жал ғау ын тү сі ріп ай ту ға бол май ды. Ал Жас та, кә рі де ри за де ген ді жас 
пен кә рі не ме се жас, кә рі ри за деп ай та ала мыз.

Дең гей лік тап сыр ма

3. Дең гей лік тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Шы лау лар ды қа тыс ты рып, ауа рай ының күрт өз ге руі се беп те рі не 2 сөй лем 
жа зың дар.
2-дең гей. Оқы лым мә ті нін де гі кли мат тың өз ге ру се беп те рін сыз ба мен көр се тің дер.
3-дең гей. Кли мат тық өз ге ріс тер дің эко ло гия ға жә не адам ағ за сы на әсе рін си пат тап 
жа зың дар.

Жа зы лым

4. Су рет тер ге қа рап, ор тақ та қы рып қой ың дар. Кли мат тың өз ге ру се беп те рі мен сал-
да рын шы лау лар ды қа тыс ты ра оты рып жет кі зің дер.

Үй тап сыр ма сы

5. «Арал тағ ды ры» та қы ры бын да «Төрт сөйлем» тәсілімен пікір, дәлел, мысал, қоры-
тынды жазыңдар.  
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ІІ КӨШ ПЕНДІ ЛЕР МӘДЕ НИЕ ТІ

 §8. Көш пен ді лік

Оқы лым

1. Мә тін ді оқыңдар. Тілдік құралдары арқылы мәтіннің стилін анықтаңдар.

Көш пен ді лік – көш пе лі ха лық тар дың та ри хи қа лып тас қан әлеу мет тік-
эко но ми ка лық да му жүй есі, ша ру ашы лық-мә де ни ти пі. Көш пен ді лер дің өмір 
сал ты ның бір не ше бел гісі бар. Олар – малша ру ашы лы ғы ның ба сым бо луы, 
жер жағ дай ына қа рай мау сым дық кө шіп-қо ну, ша ру ашы лық тың та би ғи әдіс-
те рін иге руі. «Ата қо ныс» ұғы мы көш пен ді лер үшін қа си ет ті, өз же рі нің тұ тас-
ты ғы ның ке пі лі бол ған. Ата қо ныс тың әр бір ай ма ғы ха лық са на сын да кие лі 
жер бо лып есеп те л ген. Қор ша ған ор та кие лі тау лар дан, өзен дер мен көл дер ден, 
аң ғар лар мен тө бе лер ден тұ ра ды деп са на ған.

Көш пен ді лер уа қыт пен ке ңіс тік ті та нып-тү сі нуі нә ти же сін де та би ғат тың 
қо лай лы бел деу ле рін де ор на ла са оты рып, кли мат ерек ше лік те рін ұтым ды қол-
да на біл ген. Ер те за ман нан мау сым дық жайы лым дар ды пай да лан ған. Жа уын-
ша шы ны мо лы рақ тау лы өңір ді жай лау, ал құм ды, жел ден та са ай мақ ты қыс-
тау ре тін де пай да ла нып кел ген. Көк теу мен кү зеу мал қыс тай тын жер лер ге 
ті ке лей жал ға сып жат қан. Қа тал да ла ның та би ға тын та нып тү сі ну, оның іш кі 
заң ды лық та рын те рең бі лу, бол жай бі лу – мұ ның бә рі көш пен ді лер мә де ние-
ті нің ма ңыз ды жақ та рын көр се те ді.

(«�а за
 стан» эн цик ло пе дия сы нан)

Ойт үрт кі

1. Көш пен ді лік де ген ді қа лай тү сі не сің дер? Ата қо ныс жә не ту ған жер ұғым да ры ның 
ай ыр ма сы бар ма?

2. Көш пен ді лер дің жай лау мен қыс тау ды таң дау ерек ше лік те рі жай ын да қан дай 
ой түюге бо ла ды?

Дең гей лік тап сыр ма

2. Дең гей лік тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Мә тін нен көп тік, тәу ел дік, сеп тік жал ғауы бар сөз дер ді те ріп жа зың дар.
2-дең гей. Ай ты луы мен жа зы лу ын да ай ыр ма шы лы ғы бар сөз дер мен тір кес тер ді те ріп 
жа зып, үн дес тік за ңы бой ын ша тү сін ді рің дер.
3-дең гей. «Ата қо ныс» та қы ры бы на эс се жа зың дар.
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Тың да лым жә не ай ты лым (6)

3. І.Есен бер лин нің «Көш пен ді лер» три ло гия сы нан алын ған үзін ді ні тың дап, көш пе лі 
ел дің жі гіт те рі не тән қа си ет тер ді «Төрт сөй лем» тә сі лі ар қы лы жет кі зің дер.
1. Пі кір. Тың да ған мә тін бой ын ша өзін дік пі кір ле рің ді бір сөй лем мен жа зың дар.
2. Дә лел. Өз пі кір ле рің ді бір сөй лем мен дә лел дең дер.
3. Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы сал кел ті рің дер.
4. Қо ры тын ды. Та қы рып бой ын ша қо ры тын ды шы ға рың дар.

Жа зы лым

4. Оқы лым жә не тың да лым мә тін де рі нен де рек тер ді бір ба ған ға, соған байланысты өз 
пікірлеріңді екін ші ба ған ға жа зың дар. 

Де рек тер Пікірлер

Көш пен ді лік – көш пе лі ха лық тар дың та ри-
хи қа лып тас қан әлеу мет тік-эко но ми ка лық 
да му жүй есі, ша ру ашы лық-мә де ни т 
и пі.

5. Бү гін гі та қы рып ты 2 дәй ек сөз бен қо ры тып, «Қос жаз ба күн де лі гін» тол ты рың дар. 
Жұп та тал қы лаң дар.

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

Үй тап сыр ма сы

6. Екі тапсырманың бірін орындаңдар. 
1. «Көш пен ді лер мә де ние ті» тақырыбында эссе жазыңдар.
2. Көш пен ді лер дің жай лау, қыс тау таң дау да ғы ерек ше лік те рі ту ра лы ой ла рың ды тө-

мен де гі кес те ге тү сі рің дер.

Өзін дік пі кір 

Дә лел 

Өз пі кі ріңді ай ғақ тай тын мы сал 

Өз пі кі рі ңе қар сы дә лел 

 Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы сал 

Қо ры тын ды
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 §9. Көш пен ді лер дің ат бе гі лік өне рі

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, қан дай стиль де жа зыл ға нын анық таң дар.

ТінейТалпақтыңатбегілікөнері
Ті ней Тал пақ мыр за ның ат бе гі лік ата ғы алыс қа жай ыл ды. Қо лы на дом-

бы ра алып, қо ңыр дау ыс пен ән ге са ла ты ны да бар. Әсі ре се жүй рік ат та ры 
жай лы шы ғар ған жыр ла ры бү гін ге жет ті. Сон дай ән дер дің бі рі – «Рай гер». 
Рай гер – Тал пақ тың ерен жүй рік аты. Бұ дан бас қа оның Бо зат, Кө ка ла де ген 
сәй гү лік те рі бо лып ты. Бо зат пен Кө ка ла – әке ден қал ған көп жыл қы дан 
жүй рік бо лып ту ған құ лын дар. Ал Рай гер дің жө ні тіп тен бө лек. Ағай ыны 
Рай де ген кі сі нің үйі не кө рі се бар ған да, бие сі құ лын дап, жас құ лын ая ғын 
әл тек-тәл тек ба сып тұр екен. Тал пақ тың қы ра ғы кө зі жүй рік бо лып ту ған 
құ лын ның бел гі ле рін тап ба сып та ны ды. Жа ңа ту ған құ лын ға Тал пақ мыр-
за ның кө ңі лі құ лап тұр ға нын Рай да бай қа ған. Ақы ры қа ла уын айт қан Тал-
пақ қа:

– Ықы ла сың түс кен екен, мен бер дім, сен ал дың, бір құ лын ды Тал пақ қа 
қи май не бо лып ты, – деп ті Рай аға сы.

– Құ дай қа ла са, бұл кер құ лын талай бәй ге ні ала ды. Аға, се нің атың ды 
шы ға рып, бұл құ лын ның атын Рай гер атай мын, – деп ті Тал пақ.

Қа лау лы кер құ лын ды Тал пақ мыр за бө бек тей бап тап, құ нан шық қан да 
қа ры мын бай қап кө ріп, дө нен шық қан да дүр мек ке қо са ды. Рай гер дің ұш қан 
құс тай сау ла ған ша бы сын талай мәр те өлеңіне арқау етті...

(el.kz/m/articles/view/content-31068)

Әде би тіл нор ма ла ры

Интонация
Ау ыз ша сөй леу де әр түр лі саз ды үн шы ға ды. Адам ның сөй леу әре ке тін де эмо ция лық 

бояу ба сым бо ла ды. Ау ыз ша сөй леу бет-жүз ді құ был ту, ым-иша ра жа сау жә не бас қа да 
де не қи мыл да ры мен то лық ты ры ла ды. Ау ыз ша сөй леу ин то на ция лық құ бы лу ға өте бей-
ім тұ ра ды. Ин то на ция де ген ұғым ға сөй леу қар қы ны, сөй леу са зы, дау ыс тың құ бы луы, 
ек пін, т.б. ене ді.  

Ин то на ция ның не гіз гі қыз ме ті:
1) сөй лем нің түр ле рін анық тау (ха бар лау, сұ рау, бұй ыру);
2) маз мұн ның өз ге ше лік те рін ажы ра ту;
3) мә тін нің ерек ше лік те рін көр се ту;
4) әр түр лі эмо ция лар ды ажы ра ту.
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2. Мә тін де гі Тал пақ мыр за мен ағай ыны Рай дың сұх ба тын рөл ге бө ліп оқың дар. Сөй леу 
ин то на ция сы ның қан дай ерек ше лік те рін бай қа дың дар?

Жа зы лым

3. Өлең ді мә нер леп оқып, жыл қы ма лы ның пай да сын клас тер ге тү сі рің дер.

Жа ны на хал қы мыз дың жыл қы жақ қан,
Жыл қы ға жет пе ген көз жау таң қақ қан.
Мін сең ат, іш сең қы мыз, же сең қа зы,
Қа шан нан қа зақ хал қы жыл қы бақ қан.
Ат ты ар тық көр ген ел міз мін ген тақ тан,
Қы зық-ай біз дің бәй ге қыр да шап қан.
Шы дар ма қа зақ жа ны ұшып кет пей,
Ат тар ға шаң шы ға рып ке ле жат қан?!

(Ілияс Жан с	 гі ров)

4. Су рет ке қа рап, ша бан доз ба ла лар ды де мей тін сөз дер ді қа тыс ты рып, эмо цио нал ды 
мә тін жа зып, сы нып та оқың дар. Ин то на ция лық ерек ше лік тер ге на зар ау да   рың дар.

Үй тап сыр ма сы

5. Жыл қы ма лы на қа тыс ты ма қал-мә тел дер ді қа тыс ты рып, «Жүз ден – жүй рік, мың-
нан – тұл пар» та қы ры бы на әң гі ме леу мә ті нін құ раң дар.
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 §10. Кие лі ки із үй

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, он да бе ріл ген мә лі мет тер ді клас тер әді сі мен тү сін ді рің дер, пі кір ле рің ді 
түй ін ді сөз дер мен қо ры тындылаң дар. Жанр лық ерек ше лі гін ажы ра тың дар.

Ки із үй – тек қа зақ хал-
қы ның ға на емес, бү кіл түр кі 
ха лық та ры ның баспанасы. 
Біз   дің за ма ны мыз ға дей ін гі 
ға сыр лар да пай да бол ған ки із 
үй ді ха лық қа си ет ті, кие лі қа ра 
ша ңы ра ғы мыз деп дә ріп тей ді. 
Өйт ке ні ки із үй – қа зақ тың 
тұ ра ғы, құт ты ме кен жайы, 
ен ші сі, бас па на сы, мүл кі, мақ-
та ны шы. Шы нын да да, ар ғы-
бер гі та ри хы мыз бен мә де ние-
ті міз ді зер де лей қа ра сақ, ки із 
үй дің ат қар ған қыз ме ті мен 
рө лі өте зор еке ні не көз жет кі зе міз. Ата-ба ба ла ры мыз дың ақыл-ойы, тұр мыс-
сал ты, тал ға мы еш ха лық тан кем емес екен. Ки із үй ден қа зақ хал қы ның ас пан 
әле мі мен есеп теу жүй есі не эко но ми ка лық бі лік ті лігі, мә де ни ет пен өнер де гі 
тал ға мы, жал пы өмір тә жі ри бе сін де гі іс ке бей ім ді лі гі аң ға ры ла ды. Ал ХІІ–
ХІІІ ға сыр лар да ғы мем ле кет тер дің «Ал тын Ор да», «Ақ Ор да», «Көк Ор да» деп 
ата луы ның өзі осы ки із үй ге бай ла ныс ты еке нін Ш.Уәли ха нов айт қан.

Ки із үй тек бас па на ға на емес, ол – сәу лет, құ ры лыс, су рет, қо лө нер 
си яқ ты бір не ше өнер дің ба сын құ рай тын ға жай ып ту ын ды. Ол ағаш, ки із, 
ши, іші на ра кү міс тен құ рас ты ры ла ды әрі көш пе лі (жыл жы ма лы) құ ры лыс 
тү рі не жа та ды. Әлем мә де ние ті мен өне рі нің бі лім паз са рап шы ла ры ха лық  ара-
лық-эт ног ра фия лық көр ме лер де қа зақ тың осы өне рі не әр қа шан жо ға ры ба ға 
бе ріп отыр ған.

(«�а за
 хал 
ы ны� т�р мы сы мен мә де ние ті» эн цик ло пе дия сы нан)

Ойт үрт кі

1. Ки із үй түр ле рі нің көп бо луы не ні бай қа та ды?
2. «Ки із үй – көш пен ді лер өр ке ние ті нің озық үл гі сі» де ген пі кір ді дә лел дең дер.
3. Қа зір гі за ман да ки із үй қол да ны ла ма? За ма науи құ ры лыс-сәу лет өне рін де ки із 

үй фор ма сын да ғы ны сан дар дың са лы нуы не мен бай ла ныс ты деп ой лай сың дар?
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Тың да лым жә не ай ты лым (7)

2. Ки із үй түр ле рі мен бө лік те рін «Түр тіп алу» әді сі мен жа зып алың дар. Ұсы ныл ған 
де рек тер ге өз көз қа рас та рың ды біл ді рің дер.

Әде би тіл нор ма ла ры

Кідіріс
Сөй леу де қа жет ті же рін де жа сал ған кі ді ріс тің ма ңы зы ора сан зор. Бұл – ба ян да ма 

оқы ған да ға на емес, күн де лік ті сөй ле ген де де ес ке ре тін нәр се. Еш бір кі ді ріс сіз сөй лей тін 
бол сақ, сөз де рі міз шұ бы рып, не айт қа ны мыз ды ай ыру қи ын бо ла ды. Ал ке рек ті жер де 
жа сал ған кі ді ріс ой ды ай қын ете ді. Кі ді ріс ті дұ рыс пай да лан ған да, не гіз гі ой тың дау шы ның 
есін де жақ сы сақ тала ды. Шарт ты бел гі сі – тік сы зық, ұзақ ты ғы на қа рай: | , ||, |||. Кі ді ріс тің 
үш тү рі бар:

Грамматикалық Психологиялық Логикалық
Бел гі лі бір грам ма ти ка лық ере же ге 
сәй кес жа са ла ды. Мы са лы, бі рың-
ғай мү ше лер, құр ма лас сөй лем 
жі гін де кі ді ріс жа сай мыз. Ки із үй | 
тек бас па на ға на емес, || ол | – сәу-
лет, | құ ры лыс, | су рет, | қо лө нер 
си яқ ты бір не ше өнер дің ба сын 
құ рай тын ға жай ып ту ын ды. |||

Мә тін нің маз мұн-ма ғы на сы-
на, кей іп кер дің іс-әре ке ті не, 
кө ңіл күй інің құ бы лу ына бай-
ла ныс ты.
Мы са лы, кей іп кер қо бал жы-
ған да:
– Аға тай... || Біл... || Біл мей 
қал дым. |||

 Сөй лем де ай ты ла тын 
ой ға қа зық бо лып тұр-
ған сөз дер ді кө те рің кі 
ай тып, дау ыс кі ді рі сі 
ар қы лы жет кі зу ге бо-
ла ды. Мы са лы: Ки із 
үй дің | пай да сы ора-
сан зор. |||

3. Оқы лым мә ті нін де гі бір не ше сөй лем ге кі ді ріс бел гі сін (|, ||, |||) қой ып жа зың дар.

4. «Қа зақ әде бие ті» оқу лы ғы нан кі ді ріс тің үш тү рі не 3 мы сал дан тау ып, топ тас ты-
рың дар.

Із де нім дік тап сыр ма

5. Ға лам тор дан ше тел дік тер дің ки із үй ді өз мақ сат та ры на қа рай пай да ла нып жүр ген ді гі 
ту ра лы мә лі мет жи наң дар. Олар дың ки із үй ге қы зы ғу шы лы ғы не ні аң ғар та ды?

Үй тап сыр ма сы

6. Ки із үй бө лік те рі не қа ты сы бар ба та-ті лек тер ді жа зып, кім ге жә не қан дай жағ дай да 
ай ты ла ты нын көр се тің дер.
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 §11. Қо лө нер – зор өнер

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, соңында берілген әше кей бұй ым дар жай лы ақ па рат тар мен то лық ты-
рың дар. Қан дай стильде жазыл ғанын анықтаңдар. 

Зергерлікбұйымдар
Зер гер лік – өте ер те за ман нан ке ле жат қан өнер. Ал тын-кү міс 

әше кей лі бұй ым дар ды жа сау мен әуес те ну ші лер ді зер гер деп 
атай ды. Қа зақ ше бер ле рі әр түр лі зер гер лік бұй ым дар жа са ған.

Шол пы – әй ел әше кейі, сән ді бұй ым. Қа зақ ара сын да оның 
түр ле рі өте көп. Шол пы ны сән-әше кей ре тін де, сон дай-ақ оның 
сал ма ғы ның әсе рі нен шаш ұзын бо лып өсе ді деп тақ қан. Мұ ны 
бай лық тың, бар шы лық тың бел гі сі деп те са на ған. Шол пы лар дың 
ел ара сы на көп та ра ған мы на дай түр ле рі бар: қо ңы рау лы шол пы, 
қо за лы шол пы, қос үз бе лі шол пы, көз ді шол пы, көп үз бе лі шол-
пы, са ғат бау лы шол пы, мар жан ды шол пы, т.б.

Сыр ға ...
Жү зік ...
Бі ле зік ...
Мон шақ ...

(«Дәс т	р» �лт ты
-эт ног ра фия лы
 жур на лы нан)

Ойт үрт кі

1. Қо лө нер дің та ғы қан дай түр ле рін бі ле сің дер?
2. Көш пен ді лер мә де ние ті не зер гер лік өнер дің қан дай қа ты сы бар?

Әде би тіл нор ма ла ры

Əр бір сөй лем бел гі лі бір ой ды ха бар лап, сұ рау ма ғы на сын да не ме се сан алу ан кө ңіл 
күй құ бы лы сын біл ді ріп тұ ра ды. Сол се беп ті ай тыл ған сөй лем де гі ой дың маз мұн-ма ғы-
на сы на қа рай сөй лем де гі бір сөз ге ма ғы на лық, яғ ни, логикалықекпін тү се ді. Ол бас қа 
сөз дер ге қа ра ған да сәл ерек ше леу оқы лып, дау ыс са зы ар қы лы тың дау шы на за рын сол 
сөз ге ау да ра ды.

Қа лып ты сөй лем дер де ло ги ка лық ек пін ба ян дау ыш тың ал дын да ғы сөз ге тү се ді. Сон-
дық тан оның ал дын да кі ді ріс бо ла ды. Мы са лы: Ма ған // зер гер лік бұй ым қа жет. Зер-
гер лік бұй ым // ма ған қа жет. 
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Сырт қы құ ры лы мы ұқ сас сөй лем дер де ма ғы на лық ай ыр ма шы лық бар. Бі рін ші сөй лем 
«Ма ған не қа жет?» де ген сөй лем нің жа уа бы бол са, екін ші сөй лем – «Зер гер лік бұй ым 
кім ге қа жет?» де ген сұ рақ тың жа уа бы. Сон дық тан сөй ле ген де, оқы ған да ло ги ка лық ек-
пін ді дұ рыс қоя бі лу қа жет.

2. Оқылым мә ті нін  де гі бір не ше сөй лем ге ло ги ка лық ек пін бел гі сін ( // ) қой ып жа зың дар.

3. Сөйлемдерге сұрақ қоя отырып, үлгі бойынша логикалық екпінді көрсетіңдер.

�л гі:

Сұ рақ  Жау ап

 Тарихын тереңнен тартқан қолөнеріміз 
несін үзбеген?

 Тарихын тереңнен тартқан қолөнеріміз // 
дәстүр сабақтастығын үзбеген.

Қазақ халқының қолөнері – ерте заманнан келе жатқан көне өнер. Тарихын 
тереңнен тартқан қолөнеріміз дәстүр сабақтастығын үзбеген. Рухани мәні мен 
рухани құндылығын әлі күнге дейін жоймай келеді. 

Зергерлер асыл тастан, құнды металдан түрлі сәндік қолөнер туындыларын 
жасаған. Оларды өздерінің дүниетанымына, эстетикалық талғамына сай 
әшекейлеп, безен дірген.

Қазақ қолөнерінің кез келген саласы – қазақтың рухани баға жетпес бай-
лығы.

(Б.Төлеген «�лт жау�арлары»)

Тың да лым жә не ай ты лым (8)

4. С.Кен жеах ме тұлы көр сет кен қо лө нер ше бер ле рі нің ат та ры мен кә сі бін ес те рің де сақ-
таң дар. Өз де рі ңе ұна ған кә сіп ие сі ту ра лы сы нып тас та рың мен сұх бат құ рың дар.

Үй тап сыр ма сы

5. Сөй лем дер ді аяқ тап, ло ги ка лық ек пін бел гі сін қой ып жа зың дар.

Ха лық ше бер ле рі ұлт тық қо лө нер мұ ра ла рын ...
Жүн нен кі лем, те ке мет, сыр мақ, ала ша, тұс ки із, қор жын ...
Ағаш ше бер ле рі ки із үй дің сүйе гін, үй мү лік те рін ...
Қо лө нер өмір ағы мы мен бір ге ...
Сән дік әше кей лік бұй ым дар ды қыз дар көп ...
То қы ма өне рі де кө не ден ке ле жат қан қо лө нер дің бі рі ...
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 §12. Көш пен ді лер дің му зы ка өне рі

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, му зы ка өне рі нің та ри хы жай лы ай тып бе рің дер.

Көш пен ді лер дің му зы ка лық мә де ние ті нің та мы ры өте те рең де жа тыр. 
Жар тас тар да ғы су рет тер ден би леп жүр ген адам дар дың, та яқ қа ілін ген сыл-
дыр мақ тар да ой нап тұр ған адам бей не ле рін кез дес ті ру ге бо ла ды. Көш пен ді-
лер дің ең кө не му зы ка лық ас пап та ры: ұр ма лы даң ғы ра, қу рай дан жа сал ған 
үр ме лі сы быз ғы, іл ме лі-шерт пе лі қо быз, дом бы ра іс пет тес қа ра пай ым 
ас пап тар бол ған. Эпос тар да ғы «адыр на сын ала өгіз дей мө ңі рет кен» деп 
ке ле тін жыр жол да ры өнер паз жау ын гер дің са да ғы ның адыр на сын ір кіп-
тар тып му зы ка лық үн шы ға ра ты нын біл дір се ке рек. Ор та лық Азия, Сі бір, 
Ти бет ха лық та рын да бү гін ге дей ін кез де се тін бір ішек ті қо быз осы му зы-
ка лық ас пап тың кө не тү рі бо луы мүм кін.

Ау ыз бен үр леп ой най тын, қыш тан жа сал ған уіл дек деп атала тын 
ас пап тың кө не түр ле рі ор та ға сыр лық Оты рар қа ла сы нан, Жам был об лы-
сын да ғы Ақ тө бе (Ба ла са ғұн) қа ла сы нан та был ған. Олар X–XII ға сыр лар ға 
жа та ды.

Қор қыт ата бү кіл түр кі лер әле мі нің са рын, күй, әуен өне рі нің ата сы бол са, 
одан бер гі му зы ка өне рі әл-Фа ра би дің, ибн Си на ның, ұлы жыр шы Кет бұ ға ның, 
Сы пы ра жы рау дың, Асан қай ғы ның, Қаз ту ған ның, Әбу әл-Қа дыр дың, Әб ді-
рах ман Жә ми дің, Бұ қар дың, Ны сан абыз дың есім де рі мен бай ла ныс ты. Олар 
күй ші-саз гер, жыр шы лар бол ған. Ал әл-Фа ра би, ибн Си на – му зы ка ілі мі нің 
тео рия сын ал ғаш жа сау шы ға лым дар.

(https://kk.wikipedia.org/wiki/�а за
_мә де ние ті)

Ойт үрт кі

1. Қан дай му зы ка  тың да ған ды ұна та сың дар? Ұлт тық ас пап тар да ой най бі ле сің-
дер ме?

2. Біз дің ел де му зы ка ның қан дай жан ры да мы ған жә не қай жанр ды да мы ту ке рек? 
Ой бө лі сің дер.

Тың да лым жә не ай ты лым (9)

2. Эт но-рок сти лін де гі «Ұлы тау» то бы ту ра лы мә тін ді тың дап, бо ла шақ та қан дай му зы ка 
тү рі сұ ра ныс та бо ла ты ны ту ра лы өз ой ла рың ды ай тың дар.
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Дең гей лік тап сыр ма

3. Төмендегі мә тін ді мұ қи ят оқып, дең гей лік тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Мә тін де гі кі ді ріс тер ді анық тап, бел гі сін қой ып шы ғың дар.
2-дең гей. Мә тін де гі ақ па рат ты клас тер ге тү сі рің дер.
3-дең гей. Мә тін де гі ақ па рат ты бү гін гі му зы ка өне рі мен са бақ тас ты рың дар.

Эт ног раф-ға лым Ақ се леу Сей дім бе ков қа зақ тың му зы ка лық  фоль кло рын 
бірнеше ке зең  ге бө ле ді.

Бі рін ші ке зең – біз дің за ма ны мыз ға дей ін III ға сыр мен біз дің за ма ны-
мыз дың VI ға сы ры ара лы ғы. Бұ ған сақ за ма ны нан ке ле жат қан күй лер 
жа та ды.

Екін ші ке зең – оғыз-қып шақ күй ле рі (VI–XII ға сыр лар). Бұ ған Қор қыт тың 
күй ле рі, қа зір аты бел гі сіз саз гер лер дің күй ле рі жа та ды.

Үшін ші ке зең – но ғай лы дәу ірі нің күй-жыр ла ры (XIII–XVI ға сыр лар). Бұл 
кез де ау ыз ша жә не әуен мен ай ты ла тын ба тыр лық, ға шық тық жыр лар ту ған.

Төр тін ші ке зең – Жоң ғар шап қын шы лы ғы  ке зе ңі  (XVII–XVIII ға сыр лар). 
Оған сол за ман ғы қа зақ ба тыр ла ры  ту ра лы жыр-дас тан дар ды жат қы зу ға 
бо ла ды...

(https://kk.wikipedia.org/wiki/�а за
_мә де ние ті)

Жа зы лым

4. Ма қал-мә тел дер ді то лық ты рып, ло ги ка лық ек пін түс кен сөз ді анық таң дар.

1. Өнер лі жігіт өр де озар,
 Өнер сіз жі гіт жер ...
2. Ақыл көп ке жет кі зе ді,
 Өнер көк ке ...
3. Өнерлінің ... алтын,
 Өлеңшінің ... алтын.
4. Өнер лі нің өзе гі ...

5. Шаш та раз са қал тү зе тер,
 Өнер паз ша һар ...
6. Өнер лі адам еш кім ге ...
7. Өнерлі ... жүзер.
8. Өнерлі бала ...
9. Өнер – ... азық.
 Жұтамас байлық. 

Үй тап сыр ма сы

5. Оқы лым жә не тың да лым мә тін де рін де гі ақ па рат тар ды пай да ла нып, өзін дік қо ры тын-
ды ны тү сін дір ме сі мен жа зың дар.

Қо ры тын ды Тү сін дір ме (коммен та рий)
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 §13. Көш пен ді лер дің ки ім ерек ше лік те рі

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, өз ойларыңды ортаға салыңдар.

Ұлт тық ки ім – бай та ри хи-мә де ни мұ ра. Оны зерт теу ар қы лы біз ха лық тың 
өт кен ға сыр лар да ғы хал-аху алы нан, әдет-ғұр пы мен салт-дәс тү рі нен кең 
кө лем де жан-жақ ты мә лі мет ала мыз.

Қа зақ хал қы ның ки ім үл гі ле рі нің өзін дік ерек ше лі гі бар. Бұл олар дың 
та би ғат тө сін де өсіп, ер кін ғұ мыр ке шуімен бай ла ныс ты. Қа зақ тың ұлт тық 
ки ім де рі, не гі зі нен, ер те де гі көш пен ді лер киі мін ес ке тү сі ре ді. Қа зір өзі міз 
күн де лік ті ки іп жүр ген бір қа тар ки ім үл гі ле рі сақ дәу ірі нен бас тау ала ды. 
Ше тел дік зерт теу ші лер дің сөз де рі не қа ра ған да, қа зақ тар дың ки ім ді сол ға 
қау сы ра ты ны сақ ки ім де рін де, ор та ға сыр лар да ғы тү рік тер де кез де се ді. 
Көш пен ді лер дің ки ім үл гі ле рі нің ті гі лу тә сі лін де, пі ші нін де са бақ тас тық 
сақ тал ған. Ат қа оты ру ға қо лай лы бо лу үшін ой лап тап қан кең шал бар мен 
екі өңі рі ашық, қау сы ры ла тын кеу де киі мі – ша пан ды адам зат өр ке ние ті не 
көшпенділер қос қан.

(www.inform.kz/chn/article/2471134)

Ойт үрт кі

1. Көш пен ді лер дің ки ім үл гі ле рі мен қа зір гі ки ім үл гі ле рі нің ара сын да ұқ сас тық 
бар ма?

2. Ки ім үл гі сін адам зат өр ке ние ті не қо су де ген ді қа лай тү сі не сің дер?
3. Заманауи киімдерді ұлттық нақышта шығарса, сатып алар ма едіңдер? 

Әде би тіл нор ма ла ры

2. Сөй лем дер ді аяқ тап, ло ги ка лық ек пін түс кен сөз ді көр се тің дер.

Біз ұлт тық ки ім нің бай мә де ни мұ ра еке ні не ...
Ұлт тық на қыш та ғы ки ім дер ді күн де лік ті ...
Өзі міз күн де лік ті ки іп жүр ген бір қа тар ки ім үл гі ле рі сақ дәу ірі нен ...
Көш пен ді лер дің ки ім үл гі ле рі нің ті гі лу тә сі лін де са бақ тас тық ...
Ап пақ ша тыр дай ки ме шек ки ген әже лер ді күн де ...
Бас киімдердің маусымдық түрлері ...
Бо ла шақ та әлем на за ры қа зақ сән үл гі сін де ...
Ол үшін ...
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Із де нім дік тап сыр ма

3. Эн цик ло пе дия лар мен сөз дік тер ді пай да ла нып, ки ім атау ла ры на тү сі нік бе рің дер.

�л гі:  о
а лы 
ам зол – зер мен көм ке ріл ген же� сіз, же �іл сырт ки ім

Ол бұ рын ау ыл да кие тін қос етек көй лек, оқа лы қам зол, асыл тас ты би ік 
сәуке ле сін тас тап, қа ла сә ні не, оның ішін де та тар қыз-ке лін шек те рі нің ки ім 
үл гі сі не қа рай бей ім де ле бас та ған. Үс ті не қос етек ті тор ғын көй лек, кес те лі 
қы зыл қа ти па қам зол, ба сы на асыл тас та ры шам нұ ры на ша ғыл ған, ақ жі бек 
кі реуке лі, би ік сәуке ле ки ген Ай жан көз ге оқ шау кө рі не ді. Ап пақ ша тыр дай 
ки ме шек-шар шы сы на қы лау түс пей тін, қы зыл кү рең қа ти па кам зо лы ның екі 
өңі рін де қап сыр ма лы кү міс түй ме лер үй ме ле ген, екі қо лы ның са ла лы сау сақ-
та ры ал тын жү зік тер ге то лы Ажар дың қа зір гі сә ні де жұрт тан өз ге ше. Де ме-
жан ның үс тін де қас қыр ішік, түл кі ты мақ, сап та ма еті гі бар. Көк жал Ба рақ 
кү пі сін жа мы лып, қо рыл да ған қал пы дү ние ні ба сы на кө ші ріп жа тыр.

(�абдеш Ж� ма ді лов)

Жа зы лым

4. «Бес тар мақ» тә сі лі ар қы лы «Көш пен ді лер дің киі мі» та қы ры бы бой ын ша ой ла рың ды 
тия нақ тап, өзін дік тү сі нік те рің ді нақ ты сөз дер мен кел ті рің дер.
1. Бі рін ші тар мақ (жол) – 1 зат есім.
2. Екін ші тар мақ – 2 сын есім.
3. Үшін ші тар мақ – 3 етіс тік.
4. Төр тін ші жол – кез кел ген сөз тап та ры нан тұ ра тын 4 сөз.
5. Бе сін ші жол (әдет те зат есім) та ғы да бір сөз ден тұ ра ды.

Үй тап сыр ма сы

5. Екі тапсырманың бірін орындаңдар. 
1. «ПОПС фор му ла сын» пай да ла нып, «Ұлт тық ки ім – бай та ри хи-мә де ни мұ ра»  

та қы ры бын да өз ой ла рың ды жа зың дар.
 1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...»
 2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сі не мін…»
 3-сөй лем: «Оны мы на де рек тер мен, мы сал дар мен дә лел дей ала мын…»
 Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын ды ше шім ге кел дім...»
2. Ки ім ге бай ла ныс ты қан дай ырым дар ды бі ле сің дер? Үл гі бой ын ша жал ғас ты рып 

жа зың дар.
�л гі:
Жас 
ыз дар ба сы на а
, 
а ра ора мал тарт пай ды, се бе бі...
Нә рес те ні� ит көй ле гін да ла �а тас та ма �ан, өйт ке ні... т.б.
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 §14. Төрт құ бы ла – төрт тү лік

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, төрт тү лік мал дың пай да сын клас тер әді сі мен тү сін ді рің дер.

Төрттүлікбақтым–теңселебастым
Қа зақ тың іш се – асы, ки се – киі-

мі, мін се – кө лі гі, тұ тын са – бұй ымы, 
бер се – сыйы, дау ла са – құ ны бол ған 
төрт тү лік мал көш пен ді лер тір ші лі гі нің 
не гі зін құ ра ған, өмір сал ты мен дү ние лік 
та ны мын да зор ма ңы зы бол ған.

Қа зақ тар жыл он екі ай мал қа мын 
жа сап, су ық қа ұрын дыр май, ап тап қа 
қа талат пай, ба бын та ба біл ген. Ел аңы-
зын да жыл қы ның – жел ден, түйе нің – 
сор дан, си ыр дың – су дан, қой дың – 
от тан, еш кі нің – тас тан жа рал ға ны 
ай ты ла ды. Ал ес кі лік ті дү ни ета ным да 
«қой – бейіш тің ма лы, қой – көк тен түс-
кен көк қош қар, қой ата сы жан тақ тан 
өсіп ті, қой Мек ке ден шы ғып ты» де ген де 
сөз бар. Өз бе тін ше жайы лып, тір ші лік 
ете алу қа бі ле ті не қа рай олар ды «ақ мал, 
қа ра мал» деп топ тас тыр ған: сырт та 
ақ қар, көк мұз да өз бе тін ше жа  йы  ла 
бе ре тін жыл қы «ақ мал», қол да ғы түйе, 
си ыр, қой, еш кі «қа ра мал» са нал ған.

Төрт тү лік тің тұр мыс тық-әлеу мет тік өмір де жұм са ла тын ор ны на қа рай 
қа зақ тар түйе ні сал та нат са на са, жыл қы ны мақ тан ет кен, қой ды бай лық қа 
ба ла са, си ыр ды қа на ғат ет кен, ал ұсақ мал еш кі ні өл мес тің кү ні не сац на ған. 
Көш пен ді тір ші лік тің ар қауы бол ған төрт тү лік ке қа тыс ты қа за қы та ным 
да на лық қа то лы да ла пәл са па сы мен уа қыт тың өзі үй рет кен ха лық тық тә жі-
ри бе сыр ла рын ұғын ды ра ды.

(«Ана ті лі» га зе ті нен)

Ойт үрт кі

1. Көш пен ді лер үшін төрт тү лік тің ор ны қан дай?
2. Ел аңы зын да төрт тү лік не ден жа рал ған?
3. Өмірде жұм са ла тын ор ны на қа рай төрт тү лік ке қан дай ба ға бер ген?
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Жа зы лым

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

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

Әде би тіл нор ма ла ры

3. Ма қал-мә тел дер мен жұм бақ тар ды ти іс ті ин то на ция мен оқың дар. Кі ді ріс түр ле рін 
ажы ра тың дар.

Мақалмәтелдер
1. Түс тік өмі рің бол са,
 Кеш тік мал жи на.
2. Ат ары са – ту лақ,
 Ер ары са – әруақ.
3. Се міз дік ті қой ға на кө те ре ді.
4. Бір бие ден ала да, құ ла да туа ды.

5. Ат қа ді рін жоқ біл мес,
 Ас қа ді рін тоқ біл мес.
6. Си ыр су іш се, бұ зау мұз жа лай ды.
7. Тай атқа жеткізер,
 Ат мұратқа жеткізер.
8. Ат тұя ғын тай ба сар.

Жұмбақтар
1.  Маң-маң ба сып ке ле ді,
 Та пы рақ тап же ле ді.
 Мой ны ұзын, үс ті тау,
 Ер те ден ел ге бел еді. (т	йе)

2. Еке уі елең деп ке ле ді,
 Төр теуі тө бе ле сіп ке ле ді.
 (ат ты� төрт ая �ы мен 
� ла �ы)

Үй тап сыр ма сы

4. Эн цик ло пе дия лар мен АКТ ма те ри ал да ры нан із де ніп, төрт тү лік мал дың жас ерек ше-
лі гі не жә не т.б. қа си ет те рі не қа рай түр ле рін жа зың дар.

 Төрт тү лік мал Атау ла ры 
 Түйе нің өсу жа сы на қа рай 
 Түйе нің күш ті лі гі, тө зім ді лі гі си яқ ты қа си ет те рі не қа рай 
 Жыл қы ның жа сы на қа рай 
 Жыл қы ның жүй рік ті гі не, та ғы да бас қа қа си ет те рі не қа рай 
 Жыл қы ның тү сі не қа рай 
Си ыр дың жа сы на қа рай 
 Қой дың өсу жа сы на қа рай 
Еш кі нің жа сы на қа рай 
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 §15. Көш пен ді лер дің уа қыт пен өл шем ді  
 анық тау бел гі ле рі

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, сұрақтарға жауап беріңдер. Екін ші азат жол да ғы уа қыт өл шем де рі не 
тү сі нік бе ріп кө рің дер.

Уақыттыанықтау
Ха лық уа қыт ты анық тау да өзін дік бай тә жі ри бе жи нақ тап, оны қол да-

ну дың сә ті мен жол да рын жә не со ған лай ық ты сөз өр нек те рін де та ба біл ді. 
Жыл ды, тоқ сан ды, ай ды, ап та ны, тәу лік ті бө лу дің ша ру ашы лық қа сай ре ті 
мен ың ғай ын да ой лас тыр ған. Мер зім, мез гіл өл шем де рі не кел ген де, қа зақ 
ті лі атау лар ға бай. Қыс, көк тем, жаз, күз – мез гіл өл шем де рі не жа та ды. Мер-
зім өл шем де рі: бір сәт, қас қа ғым, ә де ген ше (1 се кунд), сүт пі сі рім (5–10 мин), 
бие сау ым (1,5 са ғат), ет пі сі рім (2,5–3 са ғат), бір күн, бір түн (тәу лік), ап та 
(7 күн), ай (30–31 күн), тоқ сан (3 ай), жыл (365 күн) не ме се 12 ай, ға сыр 
(100 жыл). Адам өмі рі де жас пен (1 жыл), мү шел мен (12 жас) есеп те ліп, бір 
мү шел (13 жас), екі мү шел (25 жас), үш мү шел (37 жас) төрт мү шел (49 жас) 
бо лып бө лі не ді.

Уа қыт мез гіл де рін анық тау да ха лық те ңеу ле рі мен өл шем де рі әрі қы зық, 
әрі анық, әрі түр ге де өте бай. Мы са лы: елең-алаң, құ ла ниек, таң сә рі, құл қын 
сә рі, таң бо за ра, ала геуім, таң бі лі не, таң ата, күн шы ға, күн қы за ра, күн қы за, 
күн кө те рі ле, күн ар қан бойы кө те рі ле, түс ке жа қын, тал түс, шаң қай түс, 
сәс ке түс, түс ауа, түс қай та, бе сін, екін ді, кеш, күн ба та, ымырт, іңір, апақ-
са пақ, на маз ды гер, ақ шам, бейуа қыт, қас қа рая, ай туа, түн ор та сы, жұл дыз 
сө не, т.б. Мұ нан тек уа қыт ша ма сы ға на емес, хал қы мыз дың та ным-тү сі ні гі, 
әр іс тің бай ыбы на те рең бой ла уы, бағ дар ла уы, тіл қа бі ле ті нің жо ға ры тұр ға ны 
бай қа ла ды. Мез гіл ді күн діз кө лең ке ге, түн де жұл дыз ға қа рап анық та ған.

(«�а за
 стан» эн цик ло пе дия сы нан)

Ойт үрт кі

1. Мер зім, мез гіл өл шем де рі атау ла ры нан не ні аң ға ру ға бо ла ды?
2. Уа қыт мез гіл де рін анық тау да өл шем дер дің көп ті гі не ні біл ді ре ді? Қа лай ой лай-

сың дар, өз ге ха лық тар да осын дай атау лар бар ма?
3. Өз де рің осы өл шем дер ді сөй леу ті лін де қол да на сың дар ма?

Әде би тіл нор ма ла ры

2. Оқы лым мә ті ні нен 3–4 сөй лем ді ло ги ка лық ек пін бел гі сін қой ып жа зың дар.
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3. Көп нүк те нің ор ны на ти іс ті жал ғау лар ды қой ып, қай жал ғау еке нін ай тың дар.

Ата қо ныс... әр бір ай мағ... ха лық са на сы... кие лі жер бо лып са на ла ды.
Ха лы қа ра лық көр ме... ки із үй... әр қа шан жо ға ры ба ға бе ре ді.
Қа зақ ше бер... ке ре мет зер гер лік бұй ым... жа сай ды.
Қа зақ ті лін де мез гіл, мер зім өл шем… өте көп.
Бұ дан хал қы мыз... та ным-тү сі ніг... те рең, тіл қа бі ле ті... жо ға ры екен... бай-
қай мыз.
Уа қыт мез гіл... анық тау... хал қы мыз өл шем... қы зық әрі мол қол дан ған.
Сал мақ өл шем... ха лық... тұр мыс... мол кө рі ніс тап қан.

Жа зы лым

4. «Ару ана мен төрт тү лік тің төл де рі» ер те гі сін аяқ таң дар. Ин то на ция ны дұ рыс қой ып, 
рөл ге бө ліп оқың дар.

Бұ зау қан, Қо ша қан, Лақ жә не Құ лын шақ – төр теуі көк шал ғын да ой нап 
жүр ді... 

Бір кез де олар ар қа сын да ау ыр жү гі бар Ару ана ны көр ді.
– Әке лі ңіз, біз сіз ге кө мек те сейік, – де ді төр теуі.
– Сіз дің бо тала ры ңыз қай да? Олар сіз ге не ге кө мек тес пей ді? – де ді бір кез де 

Лақ пен Қо ша қан.
– Ме нің бо тала рым есей іп кет кен. Қа зір олар үл кен өнер са па рын да жүр, – 

де ді Ару ана те рін сүр тіп оты рып.
– Өнер де ген не? – де ді мүй ізі жа ңа кө рі не бас та ған Бұ зау қан.
– Өнер де ген – үл кен қа си ет. Оны ақыл ды, қай рат ты жә не ең бек сүй гіш 

жан дар ға на иге ре ала ды, – де ді Ару ана ас пан ға көз жі бе ріп оты рып...
(zhasorken.kz 
ыр к	й ек 25, 2014)

Ар тық бол мас біл ге нің

Салмақөлшемдері
Мыс қал – 1 гр; ке лі –1 кг; пұт – 16 кг; бат пан – 100 кг; қа дақ – 200 грамм 

(кей бір әде би ет те 400 гр); бір ше лек (су, сүт) – 10 литр; бір тор сық (ай ран) – 
6–7 литр; бір са ба (қы мыз) – 10–15 литр; бір қап (ұн, қант) – 50–60 кг; бір ар қа 
(жүк) – 45–50 кг; най за қап, қа нар – 70–80 кг.

Үй тап сыр ма сы

5. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да рын да бе ріл ген қа за қы өл шем дер ді пай да ла нып, ша ғын 
мә тін жа зың дар.
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 §16. Ең бас ты бай лық

Оқы лым

1. Ер те гі ні рөл ге бө ліп оқып, қойы лым көр се тің дер.

Ер те, ер те, ер те де, еш кі жү ні бөр те де, қыр ғау ыл жү ні қы зыл, құй рық жү ні 
ұзын кез де уай ым сыз жал қау лар дың бі рі:

– О, Жа рат қан ием-ай, жа рық дү ние ге әдейі әкел ген соң, дәу ле ті шал қы ған 
бай етіп жа рат саң ет ті. Жал ған ды жал па ғы нан ба сып, шал қып өмір сү ре тін 
жа сым да іш сем – та мақ қа, ки сем – ки ім ге жа ры май жүр ген тү рім мы нау! – деп 
уай ым дап, қай ғы рып оты рып ты.

Оның бұл мұ ңын ес тіп қал ған бір ақ са қал:
– Қа ра ғым, сен не сі не қай ғы ра сың? Бай лық тың бә рі өзің де тұр ғой, – деп ті.
Ақ са қал дың сө зін өзін ма зақ та ға ны деп тү сін ген жі гіт:
– Сіз қай да ғы бай лық ты ай тып тұр сыз? – деп ашу ла нып ты. Ақ са қал:
– Екі кө зің ді ма ған сат шы. Қа ла ға ның ша ал тын мен кү міс бе рей ін! – дей ді.
Жі гіт одан да қат ты ашу ла нып:
– Екі көз ден ай ырыл ған нан кей ін сіз дің ал тын-кү мі сі ңіз дің ке ре гі не? 

Он дай бай лы ғың өзі ңе! – деп ті.
Осы лай ша ары қа рай он екі мү ше сі не бір тін деп сау да ла сып, сұ рай бас та ған 

ақ са қал ға әб ден ашуы кел ген жі гіт:
– Ат ба сын дай ал тын бер се ңіз де, еш қай сы сын сат пай мын! Өйт іп мү ге дек 

бо лар жай ым жоқ! – деп ке сіп ай та ды.
Сон да ба рып ақ са қал:
– Е, ба лам, ен де ше, адам ның ең қым бат бай лы ғы – де ні нің сау лы ғы! Сен 

си яқ ты он екі мү ше сі тү гел адам – бай адам. Оны еш қан дай бай лық қа, ал тын 
мен кү міс ке ай ыр бас тап ала ал май сың! – де ген екен.

(Ха лы
 ер те гі сі)

Ойт үрт кі

1. Бай лық де ген ді қа лай тү сі не сің дер?
2. Ер те гі нің түй інін бі ра уыз ма қал мен ай тың дар.

Жа зы лым

2. «Ойлан, жұптас, талқыла» әдісімен оқылым материалы негізінде қорытынды пікір 
жазыңдар.
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3. Сөз тір кес те рі нің си но ним дік қа та рын жа зың дар.

Жа рат қан ием. Жа рық дү ние. Жал ған ды жал па ғы нан ба су. Іш се – та мақ қа, 
ки се – ки ім ге жа ры мау. Ат ба сын дай ал тын. Он екі мү ше сі тү гел адам.

Әде би тіл нор ма ла ры

4. Ер те гі де гі сөй лем дер дің ин то на ция сын құ был тып оқып кө рің дер. Ин то на ция өз гер-
ген де, сөй лем ма ғы на сын да қан дай өз ге ріс бо ла ты нын ай тың дар.

Жағ даят тық тап сыр ма

5. Нау қас пен дә рі гер ара сын да жағ даят ой лас ты рып, тө мен де гі ма қал-мә тел дер ді 
қа тыс ты рып сұх бат құ рас ты рың дар. Сұ рақ жә не жау ап бө лі мін де гі ин то на ция лық 
ерек ше лік ке на зар ау да рың дар.

1. Ау ру дың жақ сы сы жоқ,
 Дә рі нің тәт ті сі жоқ.
2. Тер шық па ған кі сі ден
 Дерт шық пай ды.
3. Ден сау лық – зор бай лық.
4. Жан ау ыр са, тән аза ды,
 Қай ғы бас са, жан аза ды.

5. Әу ел гі бай лық – ден сау лық,
 Екін ші бай лық – он сау лық,
 Үшін ші бай лық – ақ жау лық.
6. Бас аман да – мал тәт ті,
 Бас ау ыр са – жан тәт ті.
7. Ау ру ын жа сыр ған ның жа ра сы 

ас қы на ды.

Үй тап сыр ма сы

6. Көп нүк те нің ор нын да ғы сөз дер ді сөз жұм бақ қа тү сі ріп, ерек ше лен ген қа тар дан шық-
қан сөз ді бас ты ден сау лық ке пі лі ре тін де алып, эс се жа зың дар.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Кө зің ау ыр са қо лың ды ...
2. ... қай да, сұ лу лық сон да.
3. Ден сау лық – ... бай лық.
4. ... бат пан дап кі ріп, мыс қыл дап 

шы ға ды.
5. Бас аман да ... тәт ті,
 Бас ау ыр са, жан тәт ті.
6. Ыдыс та за бол са, ... дәм ді.
7. ... – сау лық не гі зі.
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 §17. Им му ни тет

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, сти лін анық таң дар. «Им му ни тет» ұғы мы на қа тыс ты біл ген де рің ді топ-
тас ты рың дар.

Им му ни тет – ағ за ның жұқ па лы ау ру-
лар ға қар сы тұ ра алу қа бі ле ті, яғ ни, ау ру 
қоз ды ра тын бак те рия лар мен ви рус тар дың, 
бөг де зат тар дың ық па лы на қар сы тұ руы. 
Оның екі тү рі бар: та би ғи жә не жа сан ды.

Им мун дық жүйе нің ерек ше қыз ме ті – 
ағ за да ғы зи ян ды мик роб тар мен ви рус тар ды 
ал ды мен оқ шау лап, со дан кей ін жоюы. Өкі-
ніш ке орай, ағ за ға осын дай зат тар жиі тү се 
бер се, кү ре се-кү ре се им мун дық жүйе әл сі-
рей ді. Им му ни тет тап шы лы ғы, ең ал ды мен, 
ты ныс алу мү ше ле рі нің су ық тауы, те рі нің 
мик роб тық, ви рус тық ау ру ла ры ның 
ас қы нуы ке зін де бай қа ла ды.

Им мун дық жүй есі то лық қа лып та сып үл гер ме ген дік тен, ба ла лар ере сек-
тер ге қа ра ған да жиі рек ау ыра ды. Им мун дық жүйе қа лып ты жұ мыс іс теу үшін 
дұ рыс та мақ та ну, са ла уат ты өмір сал тын ұс та ну, зи ян ды әдет тер ден ау лақ 
бо лу ке рек.

Дұ рыс та мақ та ну адам ағ за сы үшін өте ма ңыз ды. Ол – тек қа на дер 
ке зін де та мақ та нып тұ ру емес, сол та ғам ның құ нар лы лы ғы. Та ғам дар дың 
та би ғи түр ле рі ға на құ нар лы бо ла ды. Мал дың сү ті мен етін де, со ның ішін де 
шұ бат, қы мыз, ай ран да, сон дай-ақ ба лық та, же міс тер мен кө гө ніс тер де дә ру-
мен дер мен ми не рал ды зат тар дың қа жет ті кө ле мі бар. Осын дай та ғам дар ды 
ара лас ты рып қол да ну пай да лы. Дә ру мен дер мен ми не рал ды зат тар дың 
же тіс пеу ші лі гі им мун дық жүйе жұ мы сы ның тап шы лы ғы на әке луі мүм кін. 
Со ны мен қа тар де не ні шы нық ты ру, жұ мыс пен де ма лыс ре тін сақ тау өте  
ма ңыз ды.

(http://referatikz.ru/immunitett)

Ойт үрт кі

1. Ау ыр ған кез де қа лай ем де ле сің дер?
2. Ден сау лық мық ты бо лу үшін не іс теу ке рек деп ой лай сың дар?
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Әде би тіл нор ма ла ры

2. Оқы лым мә ті ні нен грам ма ти ка лық жә не ло ги ка лық кі ді ріс тер ді анық таң дар. Пси хо-
ло гия лық кі ді ріс қан дай мә тін дер де кез де се ді? Мы сал дар кел ті рің дер.

Тың да лым жә не ай ты лым (10)

3. Мә тін ді тың дап, «ден сау лық тың дос та рын» клас тер ге тү сі рің дер.

Жа зы лым

4. Бе ріл ген мә тін 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 за ды.
2. В оқу шы С-дан сұх бат ала ды, ал А оқу шы олар дың сұ рақ- жа уа бын жа за ды.
3. С оқу шы А-дан сұх бат ала ды, ал В оқу шы олар дың сұ рақ- жа уа бын жа зып оты-

ра ды.

5. Тө мен де им му ни тет ті кө те ру дің 6 жо лы бе ріл ген. Топ қа бө лі ніп, пос тер жа саң дар. Әр 
қа дам ды өз өмір ле рің мен бай ла ныс ты рып дә лел дең дер.

1. Де не шы нық ты ру мен ай на лы су.
2. Сал қын су мен жуыну.
3. Та за ауада се ру ен деу.
4. Құ нар лы ас ішу.
5. Уа қы тын да та мақ та ну.
6. Сүт та ғам да рын көп тұ ты ну.

Үй тап сыр ма сы

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Эн цик ло пе дия лар мен АКТ материалдарынан им му ни тет ту ра лы ғы лы ми-та ным-

дық ақ па рат тар та бың дар. Оны осы са бақ тан ал ған бі лім де рің мен са лыс ты рып, 
жа ңа ақ па рт тар ды дәп тер ге жа зың дар.

2. «ПОПС фор му ла сын» пай да ла нып, «Им му ни тет ті кө те ру дің ең ти ім ді тә сі лі» та-
қы ры бын да өз ой ла рың ды жа зың дар.

 1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...»
 2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сі не мін…»
 3-сөй лем: «Оны мы на де рек тер мен, мы сал дар мен дә лел дей ала мын…»
 Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын ды ше шім ге кел дім...»

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



38

 §18. Дә рі гер мен сұх бат

Оқы лым

1. Мә тін ді мұ қи ят оқың дар. «Идея лар жи нау» әді сі мен та қы рып бой ын ша сұ рақ тар 
да йын дап, өза ра ой бө лі сің дер.

Балалардәрігері,академикКамалОрмантаевтыңсұхбаты
– Б	 гін гі ба ла – ер те� гі бо ла ша
, сон ды
 тан �р па
 сау лы �ы 
о �ам ны� 

бас ты на за рын да бо луы ти іс. Бі ра
 «
а зір ба ла лар ды� ден сау лы �ы әл сі реп 
кет ті», – деп жа та мыз. Сол рас па?

– Әр адам үшін ден інің сау бо луы ма ңыз ды, бә рі 
ұзақ өмір сүр гі сі ке ле ді. Бі рақ ден сау лық ты кү ту дің 
жө ні бір бө лек. Біз дің есе бі міз бой ын ша ау ру дың 
14 мың тү рі бар. Әр қай сы сы ның пай да бо лу се бе бі 
әр түр лі еке нін ес ке ре оты рып, көп ау ру дың тұ қым 
қуа лау шы лық ар қы лы бе рі ле ті нін айт қым ке ле-
ді. Ба ла ның ден сау лы ғы то ғыз ай бойы құр са ғын да 
кө тер ген ана сы ның ден сау лы ғы на бай ла ныс ты бо ла ды. 
Ау ру дың пай да бо луы ның екін ші се бе бі – та мақ ішуі не, 
үшін ші – де не қоз ға лы сы на, төр тін ші – жұ мыс іс теу 
тү рі не бай ла ныс ты. Мы са лы, көп адам дар дың жүй ке сі 
жұ қа рып жү ре ді. Со дан жүй ке ау ру ла ры пай да бо ла-
ды. Не гі зі, ау ру түр і көп, со ның ішін де не гіз гі ле рін 
ай тып отыр мын.

– Ба ла �а дә рі ні көп бер ген д� рыс па?
– Мы са лы, бір дә рі гер ге бар саң, ол са ған 5–7 дә рі бе ре ді. Үш дә рі гер ге бар-

саң, 15–20 дә рі жа зып бе руі мүм кін. Оның бә рін ішу мүм кін емес. Дә рі нің 
өзі – хи мия лық у. Дә рі бір мү ше ге жет кен ше, бар лық мү ше ні ара лап шы ға-
ды. Сон дық тан дә рі ні көп іш кен дұ рыс емес. Бі рақ дә рі іш пей бол май тын 
ау ру лар бар, мә се лен, бронх де мік пе сі, қант диабе ті, жү рек-қан та мыр лар 
жүй есі ау ру ла рын да дә рі ішу ге мәж бүр сің. Ал біз де бар лық ау ру ға бір ден 
дә рі бе ре ді.

(old.aikyn.kz/.../16527-kamal_ormantaev_akademik_aurudy...)

Ойт үрт кі

1. Дә рі гер де соң ғы рет қа шан бол дың дар?
2. Аурудың алдын алудың қандай жолдары бар?
3. Ден сау лық ты сақ тау үшін не іс теу ке рек?
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Әде би тіл нор ма ла ры

2. Мә тін де гі жал ғау лы сөздерді тау ып, кес те ге жа зың дар.

Көп тік жал ғау лы 
сөз

 Тәу ел дік жал ғау лы  
сөз

Сеп тік жал ғау лы  
сөз

Жік тік жал ғау лы 
сөз

Жа зы лым

3. Кес те де бе ріл ген ой-пі кір лер дің дұ рыс-бұ рыс ты ғын анық таң дар.

Ой-пі кір лер Дұ рыс Бұ рыс 

1. Бар лық адам үшін ден сау лық өте ма ңыз ды. 

2. Бар лық ау ру дың пай да бо лу се бе бі бір дей. 

3. Ба ла ден сау лы ғы мен оның ана сы ның ден сау лы ғы ның ара-
сын да ті ке лей бай ла ныс бар. 

4. Адам ның та мақ та нуы мен де не қоз ға лы сы ның ден сау лық қа 
қа ты сы ша ма лы. 

5. Ден сау лы ғы на шар ер ба ла лар ды әс кер ге ал май ды. 

6. Дә рі ні көп іш кен дұ рыс емес. 

7. Бар лық ау ру дан дә рі іш пей-ақ ары лу ға бо ла ды.

4. «Ау рудың се беп те рі жә не одан сақ та ну» де ген та қы рып та тө мен гі сы нып оқу шы сы на 
нұс қау лық жа зың дар.

�л гі:

Ау ыр мау 	шін мы на 
а �и да лар ды ес те �с та �ан жөн:
• Көп 
оз �а лыс жа са ма �ан ба ла жиі ау ыра ды. Сон ды
 тан та �ер те� де не жат-

ты �у ла рын жа са �ан д� рыс.
• Ты мыр сы
 жер де көп отыр са�, ба сы� ау ыра ды. Сон ды
 тан...

Үй тап сыр ма сы

5. Өз дә рі ге рің мен сөй ле сіп, «Қа зір жиі кез де се тін ба ла лар ау руы жә не ем деу жол дары» 
ту ра лы сұх бат алың дар. Жо ға ры да ғы мә тін мен са лыс ты рып, тіл дік құ рал да ры мен 
ай ты лу са зын да ғы ай ыр ма шы лық тар ға мән бе рің дер.
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 §19. Ден сау лық қа пай да лы та ғам дар

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, ағ за ға пай да лы та ғам дар дың тіз бе сін жа саң дар. Бұл тіз бе ге ағ за ға пай-
да лы қа зақ хал қы ның қан дай ұлт тық та ғам да рын қо сар едің дер? Пі кір ле рің ді дә лел-
дең дер.

Аме ри ка ның та ны мал дието ло гі, нев ро па то лог Джон ни Боу ден ден сау-
лық қа ең пай да лы 12 та ғам тү рін анық та ды. Олар дың қа та ры на құ ра мын да 
нәр лі зат та ры, фи то хи мия лық қо сын ды ла ры, дә ру мен де рі, ми не рал да ры, 
ан ти ок си дант та ры мен пай да лы май ла ры бар өнім дер еніп отыр.

Боу ден нің ай ту ын ша, ол адам ды жүз жас қа жет кі зе тін та ғам дар дың ті зі мін 
жа са ған.

Со ны мен, ден сау лық ты ке сел ден қор ғай тын өнім дер мы на лар: жи дек тер, 
ат бұр шақ, жаң ғақ, қай ма ғы ай ырыл ма ған си ыр сү ті, май лы ба лық, мал еті, 
жұ мы рт қа, орам жа пы рақ, ал ма, са рым сақ пен пияз, анар жә не көк шай.

Ға лым ның ай ту ын ша, же міс-жи дек құ ра мын да қант аз, бі рақ жа су ша көп 
бо ла ды, сол се беп ті жи дек тер ең пай да лы өнім са на ла ды. Ал ат бұр шақ то қі шек 
қа тер лі ісі гі мен су са мыр дан қор ғап, де не сал ма ғын рет тей ала ды. Ли но лен 
қыш қы лы на бай си ыр сү ті, сон дай-ақ орам жа пы рақ, са рым сақ пен пияз да, 
анар мен көк шай да обыр ау ру ынан сақ тай ды. Май лы ба лық қан ай на лы мы 
мен ми жұ мы сын рет тей ді. Мал еті B12 дә ру ме ні мен ақуыз ға бай. Ал ма – тіс, 
өк пе, қан қы сы мы ау ру ла ры на ем.

(alashainasy.kz/ userdata/editions/)
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Ойт үрт кі

1. Қан дай та ғам дар ды жақ сы кө ре сің дер?
2. Ден сау лық қа пай да сы жоқ та ғам дар бо луы мүм кін бе?

Әде би тіл нор ма ла ры

2. Топ тық тап сыр ма ны орын даң дар.
І топ. Оқы лым мә ті ні нің соң ғы азат жо лын да ғы кі ді ріс тер ді бел гі лең дер.
ІІ топ. Ал ғаш қы азат жол да ғы ло ги ка лық ек пін түс кен сөз дер дің ор нын ау ыс ты рып, 
бас қа сөй лем дер құ раң дар.
ІІІ топ. Мә тін не гі зін де сұх бат құ рып, ин то на ция лық ерек ше лік те рін тү сін ді рің дер.

Жа зы лым

3. Кес те ні пай да ла нып, «Дә ру мен дер – ден сау лы ғы мыз дың дә не ке рі» де ген та қы рып қа 
мә тін құ раң дар.

Дә ру мендер  Кез де се тін же рі 

А Бау ыр да, сүт те, ба лық тың уыл ды ры ғын да, жұ мы рт қа да, қы зыл са ры 
же міс тер де; 

В Кү ріш те, ашыт қы да, би дай да, кар топ та, бау ыр да, сүт те, ет те, жұ мырт   -
қа да, са лат тар да; 

С Кө гө ніс тер де, же міс тер де, сүт те, бүй рек те; 

D Ба лық май ын да, бау ыр да, бүй рек те, жұ мы рт қа са ры сын да, сүт те, са ры 
май да;

E Кө гө ніс тер де, ас тық дән де рін де, сүт те, өсім дік май ын да, жұ мы рт қа да 
кез де се ді.

Тың да лым жә не ай ты лым (11)

4. Қай та ғам ның қай ағ за ға пай да сы бар еке нін «Түр тіп алу» кес те сі не жа зың дар. Тың-
да ған ма те ри ал бой ын ша от ба сы ңа қан дай ке ңес бе рер едің дер?

Үй тап сыр ма сы

5. Ма қал-мә тел дер ді қатыс ты рып, «Ас – адам ның ар қауы» та қы ры бын да та ныс ты-
ры лым жа саң дар.
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 §20. Дә рі лік шөп тер дің ден сау лық қа пай да сы

Оқы лым

1. Мә тін ді ин то на ция сын сақ тап оқып, маз мұ ны бой ын ша жос пар құ рың дар.

Өсім дік ті ем ге пай да ла ну ту ра лы ал ғаш қы мә лі мет тер ежел гі Ас си рия да 
та был ған қыш тақ тай ша лар ға жа зыл ған. Өз дәу ірін де қол да ныл ған екі жүз ден 
ас там өсім дік ке си пат та ма бер ген ежел гі грек дә рі ге рі Гип пок рат өсім дік тің 
қай бө лі гі бол са да пай да лы, олар ды ау ру ды ем деу де ке ңі нен қол да ну ға бо ла ды 
де се, Рим дә рі ге рі Га лен тұң ғыш рет нау қас тар ды өсім дік тің қай на тын ды-
сы мен, шы ры ны мен, тұн ба сы мен, ұн та ғы мен жә не одан жа сал ған дә рі мен 
ем де ді.

Қа зақ елі нің тәу ел сіз ді гі нен кей ін ме ди ци на са ла сын да ғы ғұ ла ма 
ға лым дар қа та ры на ХV ға сыр дың ши па гер-ға лы мы Өтей бой дақ Ті леуқа бы-
лұлы ның (1388–1485) есі мі де қосылды. Оның «Ши па гер лік ба янын да ғы» 
ши па гер лік дәс түр мен үр діс жа ңа бе лес ке кө те рі ліп, оны зерт теу ге кең жол 
ашыл ды. 

Қа зақ хал қы ның ши па гер лік ілі мін ғы лы ми жол мен да мыт қан Ө.Ті -
леуқа бы лұлы да ла зерт ха на сы ар қы лы мың нан ас там дә рі-дәр мек тү рін 
858 түр лі дә рі лік өсім дік пен 318 жан-жа ну ар мү ше ле рі жә не 60-тан ас там 
ме талл-ме тал лоид тар қос па сы нан жа са ған. Ши па гер дің нау қас адам дар ға 
ар нап 1050 түр лі ши па-ем ді жә не 4577 дә рі тіз бе сін ұсы нуы XV ға сыр да-ақ 
қа зақ же рін де фар ма ко ло гия ілі мі нің ал дың ғы қа тар да да мы ған ды ғын 
дә лел дей ді.

Көш пе лі өмір сал тын ұс тан ған қа зақ хал қы әр өсім дік тің пай да сы мен 
зи яны ту ра лы жақ сы біл ген. Дар қан да ла мыз да жай ыла өсе тін қа ра пай ым 
жу сан ды алай ық. Бұл өсім дік тің «дер ме не жу сан» ат ты тү рін ішек құр ты 
ау ру ын ем деу ге, ал қа ра жу сан ның та мы рын тә бет ашу ға, ішек, ас қа зан, 
бау ыр, өт ау ру ына пай да лан ған. Ха лық ме ди ци на сын да дә рі лік өсім дік тер ді 
қол да ну жө нін де гі мә лі мет тер ұр пақ тан ұр пақ қа ау ызе кі ай ты луы бой ын ша 
жет кі зі ліп отыр ған.

(http://www.inform.kz)

Тың да лым жә не ай ты лым (12)

2. Мә тін нің маз мұ нын тү сі ніп, ұсы ныл ған ақ па рат ты ес те сақ тау бой ын ша (сыз ба ға 
тү сі ру, тұ жы рым да ма лық кес те жа сау, т.б.) жұ мыс жүр гі зің дер. Ло ги ка лық ек пін ді 
анық таң дар.
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Жа зы лым

3. Бе ріл ген сөз дер мен сөз тір кес те рі нің си но ним де рін жа зың дар.

Ем, дә рі, дә рі гер, өсім дік, жан-жа ну ар, нау қас, ілім, адам ба ла сы, ма ңы зы, 
бағ зы за ман да, құн ды, қа ғи да, қа си ет, кө ңіл бө лу, мә лі мет.

4. Оқы лым жә не тың да лым мә тін де рі бой ын ша 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

Дең гей лік тап сыр ма

5. Төмендегі мәтінмен танысып, дең гей лік тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Ал ғаш қы азат жол да ғы кі ді ріс тер ді бел гі лең дер.
2-дең гей. «Ө.Ті леуқа бы лұлы кім?» деген сұраққа клас тер құ рас ты рың дар.
3-дең гей. Оқы лым мә ті ні мен бай ла ныс ты ра оты рып, «Тең де сі жоқ ең бек» ат ты ша-
ғын ма қа ла жа зың дар.

Өтей бой дақ Ті леуқа бы лұлы – қа зақ тың әй гі лі ши па гер ға лы мы, ел дің 
сая си өмі рі не жүй рік та рих шы сы, қо ғам қай рат ке рі.

Ше шек ау ру ына қар сы вак ци на егу ді ал ғаш ұсын ған «Ши па гер лік ба ян» 
кі та бын Өтей бой дақ Ті леуқа бы лұлы ағыл шын ға лы мы Э.Жен нер ден (1796) 
350 жыл бұ рын жаз ған ды ғын атап ай ту қа жет. Бұл кі тап тан оның тек ши па гер 
ға на емес, со ны мен бір ге ха лық тың өмір сал ты на, дү ни ета ны мы на, ру ха ни 
мә де ние ті не мей лін ше қа нық бол ға ны, өз за ма ны ның те рең ой лы, ұлт жан ды 
тұл ға сы бол ға ны ай қын аң ға ры ла ды.

(«�а за
 стан �лт ты
 эник ло пе дия сы нан»)

Үй тап сыр ма сы

6. АКТ құ рал да ры ар қы лы бір дә рі лік өсім дік тің атау ын, оның орыс, ағыл шын тіл де рін-
де гі ба ла ма сын, қан дай ау ру лар ға ем еке нін «Төрт сөй лем» тә сі лі мен жа зың дар.
1-сөй лем: пі кір;
2-сөй лем: дә лел;
3-сөй лем: мы сал;
4-сөй лем: қо ры тын ды.
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 §21. Дә ру мен дер – ден сау лық ке пі лі

Оқы лым

1. Мә тін ді тың дар ман ға тү сі нік ті бо ла тын дай етіп, ти іс ті жер ге кі ді ріс жа сап оқың дар. 
Қан дай жағ дай да кі ді ріс жа са ла ты ны на на зар ау да рың дар.

«Ви та мин» де ген тер мин ді 1912 жы лы 
по ляк хи ми гі Ка зе мир Функ ұсын ды. Бұл тер-
мин – «vita+min», яғ ни, «өмір лік қа жет ті» 
де ген ма ғы на ны біл ді ре ді. Бү гін де ви та-
мин нің (дә ру мен нің) 13 тү рі не ме се то бы қол-
да ныс та жүр. Олар май ыды рат қыш – А, Д, 
Е, К жә не су ыды рат қыш – С жә не В то бы ның 
дә ру мен де рі. Д, К жә не В3 дә ру мен де рін біз-
дің ағ за мыз өз бе тін ше бө ліп шы ға ра ды, ал 
қал ған да ры ағ за ға та ғам ар қы лы ене ді.

А дә ру ме ні көз бен бау ыр ды қор ғай ды, 
жа ра ның тез жа зы лу ына ық пал ете ді. 
В то бы   ның дә ру мен де рі зат ал ма суы на әсер 
ете ді, жүй ке жүй есі нің қыз ме тін рет тей ді. 
С дә ру ме ні ағ за ның жұқ па лы ау ру лар ға қар-
сы лы ғын кү шей те ді. Д дә ру ме ні сүй ек ті қа тай та ды, Е дә ру ме ні қар таюды 
те жей ді. С дә ру ме ні не қа жет ті лік ті қа на ғат тан ды ру үшін әр адам кү ні не 
5–6 түр лі кө гө ніс пен же міс жеуі қа жет. Олар ды са лат түр ле рі нен алу ға да 
бо ла ды.

(«Ана ті лі» га зе ті нен)

Ойт үрт кі

1. Дә ру мен дер дің қан дай түр ле рін бі ле сің дер?
2. Дә ру мен дер ге қа жет ті лік ті қа на ғат тан ды ру қа лай жү зе ге асы ры ла ды?
3. Дә ру мен дер дің адам ағ за сы үшін пай да сын топ тас ты рып жа зың дар.

Сұх бат

2. Дә ру мен нің қан дай түр ле рін пай да ла нып жүр сің дер? Бір-бі рі ңе сұ рақ қою ар қы лы 
анық тап, сұх бат құ рың дар. Сұх бат қа су рет те гі ақ па рат ты да қо сың дар. Сұх бат ба ры-
сын да кі ді ріс ке на зар ау да рың дар.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



IIIБӨЛІМ.ДЕНСАУЛЫҚ–ЗОРБАЙЛЫҚ 45

Жа зы лым

3. Кестеде бе ріл ген мәліметтер бой ын ша мә тін құ рас ты рың дар. Кі ді ріс түр ле рі не бай ла-
ныс ты (грам ма ти ка лық, ло ги ка лық, пси хо ло гия лық) тік сы зық тар ды қой ың дар.

�л гі:

Кар топ ты� 
� ра мын да С, | В, | Р дә ру мен де рі бо ла ды. ||| Ол – | крах мал, | ми не-
рал ды зат тар �а бай кө гө ніс. ||| Крах мал адам а� за сы на пай да лы бол �ан ды
 тан, || 
оны | «екін ші нан» деп те атай ды. |||

Кө гө ніс тер дің пай да сы 
Кө гө ніс тер Дә ру мен де рі Құ ра мы  Пай да сы 

С, В, Р Крах мал, ми не-
рал ды зат тар

Ас қа зан мен бүй рек ке, қан 
ай на лы мы на пай да лы 

С, В, Р  Қант, ми не рал ды 
зат тар

 Қан ды кө бей те ді 

А, С, В, Р Глю ко за, ор га ни-
ка лық қыш қыл-
дар 

Көз дің кө руін жақ сар та ды, 
адам ның бой ын өсі ре ді 

С, В, Р Ор га ни ка лық 
қыш қыл дар 

Тұ мау дан қор ғай ды

С, В, Р  Қант, ми не рал ды 
зат тар

 Қан ды кө бей те ді, адам ға күш 
бе ре ді 

4. «Қос жаз ба күн де лі гі» ар қы лы өз де рің құ ра ған мә тін де гі не гіз гі ұғым дар ға тү сін дір ме 
жа зың дар.

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

Үй тап сыр ма сы

5. От ба сы мү ше ле рі нің не ме се сы нып тас та рың ның та би ғи дә ру мен дер мен пре па рат 
дә ру мен дер ді қол да нуы ту ра лы сау ал на ма дай ын даң дар. Сау ал на ма нә ти же сін 
шы ға рып, қо ры тын ды жа саң дар.
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 §22. Ағ за ның да бы лы

Оқы лым

1. Мә тін ді оқың дар, сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, пі кір ле рің ді түй ін ді сөз дер мен қо ры тын-
ды лаң дар.

Ағ за мыз да түр лі үде ріс тер дің тоқ тау сыз жү ріп жа та ты нын бі ле сіз бе? Қан-
дай да бір «ақау» бо ла қал са, оны де реу рет ке кел ті ру үшін ағ за мыз біз ге ха бар 
бе ріп, кө мек сұ рай ды. Егер де сол кө мек ті уа қы тын да көр се те ал са ңыз, ден сау-
лы ғы ңыз да мық ты, кө ңіл күйі ңіз де кө те рің кі бол мақ. 

Атап айт сақ:
Те рі нің құр ғақ ты ғы. Бұл – ағ за да Е дә ру ме ні нің же тіс пеу ші лі гін біл ді ре ді. 

Оның ор нын тол ты ру үшін күн де лік ті ас мә зі рі не жаң ғақ, ба лық майы мен 
өсім дік май ын қо сы ңыз.

Шаш пен тыр нақ тың сын ғыш ты ғы ағ за да В дә ру мен дер то бы мен каль-
ций дің аз ды ғы нан ха бар бе ре ді. Ал олар дән ді да қыл дар мен бот қа лар дың 
құ ра мын да мо лы нан кез де се ді.

Қы зы лиек тің қа науы. С дә ру ме ні нің же тіс пеу ші лі гін аң ғар та ды. Ол пияз 
бен са рым сақ тың, же міс-жи дек тер дің құ ра мын да көп кез де се ді.

Ұй қы сыз дық. Маг ний мен ка лий дің аз ды ғы сал да ры нан бо ла ды. Бұл мик-
роэле ме нт тер са рыөрік, аб ри кос, қа раөрік пен қы зыл ша ның құ ра мын да жет-
кі лік ті.

Аяқ-қол дың тар ты луы. Бұл да ка лий мен маг ний дің аз ды ғы нан бо ла ды. 
Жо ға ры да айт қан өнім дер ді кө бі рек тұ ты ны ңыз.

Шын тақ те рі сі нің ті лім де нуі. Бұл ағ за да А жә не С дә ру мен де рі нің жет-
кі лік сіз еке нін біл ді ре ді. Ал олар бар лық қы зыл са ры түс тес көгө ніс тер 
мен же міс тер дің (сә біз, ас қа бақ, қы за нақ, аб ри кос, са рыөрік, т.б.) құ ра-
мын да бар.

Тұз ды ға құ мар ту. Бұл ағ за да қан дай да бір ин фек ция ның пай да бол ға ны нан 
не ме се қуық-не сеп жол да ры ның қа бы нуы нан ха бар бе ре ді.

Тәт ті ге құ мар ту. Бұл жүй ке жүй есі нің жұ қар ға нын біл ді ре ді. Де мек, 
ағ за ға де реу глю ко за қа жет. Мұн дай да бал не ме се шо ко лад кө мек те се ді.

Піс те ге құ мар ту. Ағ за да ан ти ок си дант тар дың же тіс пеу ші лі гін біл ді-
ре ді.

Қыш қыл ға құ мар ту. Өт қа бы мен бау ыр дың жұ мы сын жақ сар ту үшін 
ли мон мен мүк жи дек ті ас мә зі рі не қо су ке рек.

Ащы ға құ мар ту. Ас қа зан-ішек жол да рын да ғы жай сыз дық тан ха бар дар 
ете ді. Ағ за ны та зар ту ке рек.

Те ңіз өнім де рі не құ мар ту. Ағ за да йод тап шы лы ғын біл ді ре ді.
(massaget.kz/layfstayl/Zdorove/36938/)
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Ойт үрт кі

1. Өз ағ за ла рың да жа ңа бір сыр қат тың бас та лып ке ле жат қа нын се зе сің дер ме?
2. Дә ру мен же тіс пеу ші лі гін сез сең дер, қан дай ша ра қол да на сың дар?

Әде би тіл нор ма ла ры

2. Сөй лем дер дің құ ры лы сын үл гі бой ын ша өз гер тіп, оқы лым мә ті ні нен бір не ше ке ңес 
жа зың дар. Түп нұс қа мә тін мен өз де рің құ рас тыр ған сөй лем де гі кі ді ріс ті са лыс ты-
рың дар.

�л гі:

Егер те рі �із 
�р �ай ба ста са, б�л – а� за да Е дә ру ме ні ні� же тіс пейтінін білдіреді. 
Сіз ге к	н де лік ті ас мә зі рі не жа� �а
, ба лы
 майы мен өсім дік май ын 
о су 
а жет.

3. Мә тін де гі не гіз гі мә се ле ні анық таң дар. Ло ги ка лық ек пін тү сіп тұр ған сөз дің не тір-
кестің алдына белгісін (//) қойып жазың дар.

Бү гін гі таң да түр лі ек пе лер (вак ци на ция) – жұқ па лы ау ру лар дың ал дын 
алу дың бір ден-бір жо лы. Де ген мен осы ек пе лер тө ңі ре гін де дау лы мә се ле лер 
көп-ақ. Олай бол са, вак ци на ция жай лы не бі ле міз? Бұл ем ша ра ке зін де ағ за ға 
аз да ған мөл шер де вак ци на ен гі зі ле ді. Ол ағ за ға зи ян кел ті ре тін бел гі лі бір 
ин фек ция лар ға қар сы ан ти де не ту ды руы ти іс. Осы ның ар қа сын да ағ за да 
атал мыш ау ру ға тө теп бе ре ала тын им му ни тет қа лып та са ды. Әр бір вак ци-
на ның қа таң тәр ті бі, қол да ны лу уа қы ты жә не ен гі зу жол да ры бар.

Жағ даят тық тап сыр ма

4. Сен ша шың ның тү суін бай қа дың. Ал ғаш қы әре ке тің қан дай бо ла ды?

Жа зы лым

5. «Де ні міз сау бо лу үшін не қа жет еке нін бі ле міз бе?» та қы ры бын да пі кір талас жүр-
гі зіп, қо ры тын ды сын «Мен таль ды кар та ға» тү сі рің дер.

Үй тап сыр ма сы

6. Де не мү ше ле рі ту ра лы ма қал-мә тел дер жи нас ты рың дар. Грам ма ти ка лық, ло ги ка лық 
кі ді ріс тер ді бел гі леп, жа зың дар.
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 §23. Ден сау лық қа зи ян ды әдет тер

Оқы лым

1. Мә тін ді ин то на ция сын сақтап оқың дар. Әрбір азат жол ға ат қой ың дар. Ден сау-
лық қа зи ян ды әдет тер ді клас тер ге тү сі ріп, әр қай сы сы ның зи яны ту ра лы әң гі ме-
лең дер.

Лұқ пан ха кім нен «Өмір де бай лық қым бат па, жоқ, даңқ қым бат па?» 
деп сұ ра ған екен. Сон да ол: «Бай лық та, даңқ та адам ба ла сын ба қыт ты ете 
ал май ды. Бі ле біл сең дер, ау ру хан нан де ні сау қай ыр шы ба қыт ты. Ал ба қыт 
де ге ні міз не? Ба қыт – әр адам ның өз күш-жі ге рін хал қы на, ұр пақ тәр бие-
сі не жұм сауы, ақыл ды, па ра сат ты жә не ден сау лы ғы зор бо луы», – де ген  
екен.

Ден сау лық ты жақ сар туымыз, са ла уат ты өмір сал тын ұс та нуы мыз 
ке рек. Хал қы мыз қа шан нан-ақ ден сау лық ты ал дың ғы орын ға шы ға рып, 
«бі рін ші бай лық» деп есеп те ген. «Де ні сау дың жа ны сау» дей ді ха лық 
да на лы ғы. 

Біз дің әр қай сы мыз да зи ян ды әдет тер бар. Кей де олар ды бай қа май мыз. 
Бі реу лер тыр на ғын тіс те  ген ді, ал бі реу лер ша шын сау са ғы на ора ған ды жақ сы 
кө ре ді. Бі рақ те ме кі ше гу, есірт кі ге, ішім дік ке үй ір бо лу, ой ын құ мар лық, бей-
пі ла уыз дық си яқ ты әдет тер ана ғұр лым қау іп ті әрі зи ян ды.

Зи ян ды әдет тер дің адам ның өзі не ға на емес, жа қын адам да ры на да ти гі зер 
зар да бы көп.

(referaty.do.am/load/biologija...mir_s.../4-1-0-279)

Ойт үрт кі

1. Ден сау лық ты сақ тау үшін не іс теу ке рек?
2. Ден сау лық қа зи ян ды әдет тер ді атаң дар.
3. Жа ман әдет ке үй ір бо лу мен спорт пен ай на лы су: қай сы сы жа сөс пі рім үшін пай-

да лы?

Ар тық бол мас біл ге нің

Жыл сай ын жер бе тін де те ме кі ден 3 мил лион адам, яғ ни, те ме кі нің улы 
әсе рі нен 13 се кунд сай ын бір адам өле ді екен. Шы лым ға әуес тен ген жас тар 
ұмыт шақ ке ле ді. Оқу үл ге рі мі на шар лай ды, тіп ті ақыл-ойы ке ми ді.

На ша қор лық – (нар ко ма ния грек ті лі нен narke – мел шию жә не manіa – 
ес сіз дік, құ ты ры ну) есірт кі зат тар ға па то ло гия лық дағ ды ла ну дың нә ти же сін де 
пай да бо ла тын со зыл ма лы ау ру.
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Тың да лым жә не ай ты лым (13)

2. Есірт кі нің зи янын өз сөз де рің мен са на ма лап жа зып шы ғың дар. Мүм кін ді гін ше етіс-
тік тер ді си но ним де рі мен ау ыс ты рың дар.

Жа зы лым

3. Ден сау лық қа зи ян ды әдет тер дің ті зі мін жа саң дар.

�л гі:

• Уа 
ы тын да та ма
 тан бау;
• �не мі ком пью тер ді� ал дын да оты ру...

4. «Ден сау лық қа зи ян ды әдет тер ден сақ та ну жол да ры қан дай?» де ген сұ рақ қа «ПОПС 
фор му ла сы» бой ын ша дә лел дер жа зың дар.
1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...»
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сі не мін…»
3-сөй лем: «Оны мы на де рек тер мен, мы сал дар мен дә лел дей ала мын…»
Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын ды ше шім ге кел дім...»

Сұх бат

5. Ма қал-мә тел дер ді қа тыс ты рып, дұ рыс та мақ тан бау дың зи яны ту ра лы сұх бат 
құ рың дар.

1. Ас тұр ған жер де ау ру тұр май ды.
2. Ас ата сы – нан.
3. Ат – адам ның қа на ты,
 Ас – адам ның қу аты.
4. Таң ғы ас ты тас та ма.
5. Той саң, то ба қыл.
6. Ас ішіп ау ыр ған ша, аш бо лып сау жүр.

Үй тап сыр ма сы

6. Өт кен са бақ тар дан ал ған бі лім де рің ді жи нақ тап, берілген та қы рып тар дың бі реуі не 
эс се жа зың дар.

1. Ағ за ға пай да лы та ғам дар.
2. Мен зи ян ды әдет тен ау лақ пын.
3. Дә ру мен дер – өмір дің нә рі.
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ІV СҮЙ ІС ПЕН ШІ ЛІК ПЕН ДОС ТЫҚ

 §24. Дос тық дә не гі

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, ой ла рың ды ор та ға са лың дар.

Әр адам дү ние ге кел ген нен кей ін, ес біл ген нен-ақ жан дү ние сін тү сі ніп, 
сы рын, мұң-ше рін тар қа та тын, қуа ны шы мен қай ғы сын бө лі се тін дос із дей ді. 
Қан дай да бір қи ын дық қа тап бол саң, оны до сың мен бө лі сіп, оның ақы лын 
тың дап, ше шім та ба ала сың. Ме нің ой ым ша, жақ сы да адал дос бо лу үшін, ең 
ал ды мен, адам ды тың дай бі лу, ақыл бе ре бі лу қа бі ле ті жо ға ры бо луы ти іс.

Дос тық, ең ал ды мен, адам дар дың бір-бі рі не де ген се ні мі нен бас тала ды. Се нім 
арт қан сай ын дос тық та бе ки тү се ді. Бір-бі рі не се ні мі жоқ, де ген мен өз де рін дос 
са най тын дар да бар. Ол – жал ған дос тық: бір де бар, бір де жоқ. Дос тық ту ра лы 
нақ ты ой айт қан фи ло соф А.Шо пен гауэр өзі нің «Өмір лік да ныш пан дық тың 
афо ри зм де рі» де ген ең бе гін де: «На ғыз шы найы дос тық адам дар дың бір-бі рі мен 
те рең, та за жә не адал қа рым-қа ты на сын қа жет ете ді. Бұл де ге ні міз – до сы ңыз дың 
қай ғы сы мен қуа ны шы на ор тақ та са бі лу де ген сөз. Осы ның бә рі адам ның та би ғи 
өзім шіл дік, өр кө кі рек тік қа си ет те рін жоя ды», – де ген.

Ха лық та «Ал тын бер ген дос емес, ақыл бер ген – дос» де ген ма қал бар. Дос-
тық – ба ға жет пес құн ды лық.

(massaget.kz/mangilik_el/tup_tamyir/asyil_soz/33707)

Әде би тіл нор ма ла ры

Фразеологизмдер
Ті лі міз де бір не ше сөз ден құ ра лып, бір ұғым да қол да ны ла тын, сөй лем мү ше ле рі не ажы-

ра ту ға кел мей тін, грам ма ти ка лық ма ғы на ла рын өз гер тіп, тір кес те гі орын да рын ал мас ты-
ру ға бол май тын, та ри хи қа лып тас қан тұрақтытіркестер бар. Олар ды фрaзeологиялық
тіркестерне ме се фразеологизмдер дей ді. Қа зір гі қа зақ ті лі нің фра зе оло гия сы – лек-
си ка ның же ке бір са ла сы. Фра зе оло ги зм дер дің бас ты бел гі сі – олар дың тұ рақ ты, да яр 
қал пын да қол да ны луы. Мы са лы: ит өл ген жер – алыс, тай ға таң ба бас қан дай – анық, 
ар қа ны кең ге са лу – асық пау, қас пен көз дің ара сын да – жыл дам, т.б.

Ака де мик Іс мет Ке ңес ба ев шы ғар ған «Қа зақ ті лі нің фра зе оло гия лық сөз ді гін де» (1977, 
2007) ана ті лі міз дің осы асыл қа зы на сы мо лы нан қам тыл ған.
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2. Тө мен де гі фра зе оло ги зм дер дің іші нен дос тық, бір лік, та ту лық қа қа тыс ты ла рын те ріп 
алып, олар ды қа тыс ты рып, сөй лем құ раң дар.

Ағы нан жа рыл ды, қай ма ғы бұ зыл мау, ат арыл ту, ат-то нын ала қа шу, ара-
сы нан қыл өт пей тін, бар ма ғын тіс те ді, бау ыр ба су, асы ғы ал шы сы нан тү су, 
тон ның іш кі бау ын дай.

Із де нім дік тап сыр ма

3. І.Ке ңес ба ев тың «Қа зақ ті лі нің фра зе оло гия лық сөз ді гі нен» та ту лық, дос тық ты біл ді-
ре тін фра зе оло ги зм дер ді те ріп жа зың дар.

Сұх бат

4. Су рет тер бой ын ша өза ра ой 
бө лі сіп, сұх бат құ рың дар. 
Сұх бат ба ры сын да фра зе оло-
ги зм дер ді қол да ның дар.
1. Дос тық қа рым-қа ты нас 

қа лай пай да бо ла ды? На-
ғыз дос қай кез де та ны ла-
ды?

2. Қай су рет те гі кей іп кер лер 
ара сын да дос тық пай да бо-
ла ды, ал қай кей іп кер лер 
ара сын да ғы дос тық қа-
рым-қа ты нас үзі ле ді деп 
ой лай сың дар?

Жа зы лым

5. «Ағаш та мы ры мен, адам до сы мен мық ты» та қы ры бын да «6 не лік тен?» әді сі мен диа-
лог жа зың дар.

Үй тап сыр ма сы

6. Құ ра мын да «ине», «ит», «көз» сөз де рі бар фра зе оло ги зм дер ді қа тыс ты рып, 6 сөй лем 
жа зың дар.
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 §25. Дос тық ты сақ тау дың жол да ры

Оқы лым

1. Мә тін ді оқыңдар, оқу ба ры сын да жақ ша ішін де гі лер дің қай сы сы шы лау, қай сы сы 
қосымша еке нін, бір ге не бө лек жа зы ла ты нын ажы ра тың дар.

Сен жі гер сіз (де), ақыл сыз (да) ба ла емес сің. Мой ны ңа ал саң, бә рі (де) 
қо лың нан ке ле ді. Оған мен се не мін. Бұ дан бы лай ма ған көз жа сың ды көр се-
ту ші бол ма! Жа лы нып шық қан көз жа сы – жа сық тық тың бел гі сі... Жа сық тық 
(пен) әл сіз дік жүр ген жер де тол қы ма лы тай ғақ ой ға (да) орын көп. Ағат кет тің 
бе, жа сыр ма, шы ның ды айт ! Сон да оңа сың, ке рі кет пей, іл ге рі ба са сың, өзі ңе 
(де), дос та ры ңа (да) пай да кел ті ре сің... Иә, со лай, ма ған мұң ша ғып жы ла ма 
(да), ке ші рім (де) сұ ра ма, уә де (де) бер ме, қа тең ді іс (пен) жөн де! Жол да сың 
(мен) та быс, мұ ға лі мің айт қан дай, ке ші рім ді со дан сұ ра! Мі не, осы ған ке лі-
сейік. Ал қа зір тө се гі ңе бар (да) ұй ық та!..

Есен бек сөз талас ты ру ды, бір ай тыл ған пі кір ді қай талау ды қа ла май тын. 
Оның осы сы ры на ба ла сы (да) қа нық еді. Сон дық тан еш нәр се де мес тен, 
Жар қын әке әмі рін орын дап, тө се гі не қи сай ды (да), көп ұза май-ақ ұй ық тап 
кет ті.

(М�
ан Иман жа нов)

Ойт үрт кі

1. Дос тық ты сақ тап қа лу үшін не іс теу ке рек деп ой лай сың дар?
2. До сың ды рен жіт пеу үшін оның орын сыз өті ніш те рін де орын дай бе ру ке рек пе? 

Жоқ, әл де қа те лі гін бе ті не айт қан дұ рыс па?
3. Дос тық тың ғұ мы ры ұзақ бо лу үшін, олар ды бай ла ныс ты ра тын қан дай ор тақ қа си-

ет тер бо луы ке рек деп ой лай сың дар?

Әде би тіл нор ма ла ры

Фра зе оло ги зм дер өз ішін де ма ғы на сы жа ғы нан мән дес те, қар сы мән дес те бо-
ла ала ды. Мы са лы: көз ді ашып-жұм ған ша, қас пен көз дің ара сын да (тез, шап шаң); 
тон ның іш кі бау ын дай, ара сы нан қыл өт пеу (өте та ту) де ген фра зе оло ги зм дер 
өза ра ұқ сас мән де қол да ныл са; азан-қа зан бол ды (у-шу бол ды) – құ лақ қа ұр ған та-
на дай (ты ныш), кір пік қақ па ды (ұй ық та ма ды) – мыз ғып ал ды, көз шы ры мын ал ды 
(ұй ық та ды), ара сы нан қыл өт пеу (та ту) – ит пен мы сық тай (өш) деп қар сы мән де 
де қол да ны ла ды.
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Дең гей лік тап сыр ма

2. Топ қа бө лі ніп, дең гей лік тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Оқы лым мә ті ні нен фра зе оло ги зм дер ді та бың дар.
2-дең гей. Олар ды мән дес фра зе оло ги зм дер мен ал мас ты рың дар.
3-дең гей. Мә тін нің құ ры лы мы мен да му же лі сін сақ тап, Жар қын ның әке сі нің сө зі не 
қа тыс ты эс се жа зың дар.

Тың да лым жә не ай ты лым (14)

3. Ер те кез ден ел ау зын да сақ тал ған «Екі дос» әң гі ме сін тың дап, не гіз гі идея сын 
ай тың дар. Мә тін де гі фра зе оло ги зм ді си но ни мі мен ал мас ты рың дар.

Ар тық бол мас біл ге нің

Мен Шың ғыс Айт ма тов тың да, Мұх тар Ша ха нов тың да шы ғар ма ла рын 
не міс ті лі не ау дар ған адам мын. Мұх тар ды ау да ру ыма бір ден бір се беп кер адам – 
Ш.Айт ма тов. Ол: «Ме нің өте жа қын рух тас до сым бар. Қа зір гі таң да оған тең-
дес ақын ды сен бү кіл Азия, тіп ті Еуро па әде бие ті нен де та ба ал май сың», – де ді. 
Кей ін нен Айт ма тов тың пі кі рін өзім де то лық мой ын да дым. ЮНЕС КО М.Ша -
ха нов тың «Өр ке ни ет тің ада суы» ат ты өлең мен жа зыл ған ро ма нын «Қа зір гі 
дәу ір де гі әлем дік поэ зи яның биігі» деп та ны ды. 

Айт ма тов пен Ша ха нов тың бір-бі рі не шек сіз бе ріл ген, да ра тұл ға лар ара-
сын да өте си рек кез де се тін өз ге ше си пат та ғы дос еке ні не де көз жет кіз дім.

(Фрид рих Хи цер)

Із де нім дік тап сыр ма

4. Дос тық пен қас тық ту ра лы фра зе оло ги зм дер жи нап, мән дес жә не қар сы мән дес фра-
зео  ло ги зм дер ді топ тас ты рың дар.

Үй тап сыр ма сы

5. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Фра зе оло ги зм дер ді қа тыс ты ра оты рып, «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да рын да бе-

ріл ген мә тін бой ын ша да ра тұл ға лар ара сын да ғы дос тық ты 2–3 сөй лем мен тұ жы-
рым дап жа зың дар.

2. Тың да лым ма те ри алын не гіз ге алып, дос ту ра лы әң гі ме құ рас ты рың дар. Әң гі ме-
нің со ңы дос та ры ңа ой тас тай тын сұ рақ пен аяқ та луы ке рек.
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 §26. Сүй іс пен ші лік – тір ші лік тің не гіз гі ті ре гі

Оқы лым

1. Мә тін дер ді оқыңдар, сұ рақ тар ға жау ап бе ре отырып, ой ла рың ды ор та ға са лың дар.

Қыз Жі бек тің құр ме ті,
Жи һан нан ас қан сәу ле ті.
Үш қы зы бар қа сын да-ай,
Өзі он төрт жа сын да-ай,
Ал тын шаш бау ша шын дай-ай...
Қыз Жі бек тің ди да ры –
Қо ға лы көл дің құ ра ғы.
Көз си па тын қа ра саң –
Нұр қы зы ның шы ра ғы...
Нұр тұқымын еккендей,
Екі ауыз сөз сөйлескен
Мұратына жеткендей.

(«�ыз Жі бек» жы ры нан 	зін ді)

Жа ра тыл дым то пы ра ғың нан, сен – тү бім,
Жал ға ны жоқ, бә рі се нен жан-тә нім.
Се нен бас қа жер де ма ған қа раң ғы,
Жа рық бо лар Шол пан, Ай ым, сен – Кү нім.

(Ма�жан Ж� ма ба ев)

Ақ қай ың елі жай да ры,
Са ры ар қа – ал тын ай да ры.
Абы лай ақ үй ор нат қан,
Қа зақ тың ға жап ай ма ғы.

(Кәкімбек Са лы 
ов)

Ойт үрт кі

1. Өлең дер дің қай сы сы ата ме кен ге, ту ған жер дің та би ға ты на сүй сі ну ден, қайсысы 
адам дар дың сырт қы жә не іш кі се зім-күй ле рі нің сұ лу лы ғы на сүй сі ну ден ту ға нын 
ажы ра тың дар.

2. Сұ лу лық қа сүй сі ну де ген ді қа лай тү сі не сің дер?
3. Та би ғат тың әсем кө рі ні сін көр ген де қан дай кө ңіл күй де бо ла сың дар?
4. Сұ лу ар ғы мақ ты, сүй кім ді ба ла қай ды, гүл ден ген қа ла ны көр ген де қан дай ой ке ле ді?
5. Та би ғат тың әсем ді гін сақ тап қа лу үшін не іс теу ке рек?
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Әде би тіл нор ма ла ры

2. Фра зе оло ги зм дер ді біл ді ре тін ма ғы на сы мен сәй кес тен ді рің дер, олар ды қа тыс ты рып, 
4 сөй лем жа зың дар.

Фра зе оло ги зм дер  Біл ді ре тін ма ғы на сы

 Жұл ды зы оңы нан туу  Кеш құ рым 

Жұм ған ау зын аш пау Жо лы бо лу 

Ит те рі сін ба сы на қап тау Қу ану

 Көз бай лау  Сөй ле меу 

 Қас қа рай ған да  Қор қу 

Сау са ғы нан бал там ған Ұры су, ба ла ғат тау 

 Бес сау сақ тай бі лу Өнер лі 

Екі кө зі ша ра сы нан шы ғу Ал дау

Екі езуі екі құ ла ғы на же ту Же тік бі лу 

3. Фра зе оло ги зм дер дің мә нін ашып, сөй лем дер құ раң дар. Мән дес фра зе оло ги зм дер ді 
топ тас ты рың дар.

Ай де се ау зы, күн де се кө зі бар; опық жеу; жү зік тің кө зі нен өт кен дей; 
кі рер ге те сік тап пау; күн ди дар лы; кө зі ала қан дай бол ды; еш кім нің ала жі бін 
ат та мау; жү ре гі ұш ты; үріп ау ыз ға сал ған дай; бе ті нен оты шы ғу; жі бі тү зу; 
са нын со ғып қа лу.

Жа зы лым

4. Фра зе оло ги зм дер ді қа тыс ты рып, мә тін ді өз де рің аяқ таң дар.

Адам өмі рін де гі ең қа дір лі нәр се – сүй іс пен ші лік. Сүй іс пен ші лік ті қа ра-
пай ым сөз бен ай тып жет кі зе алу мүм кін емес, оны іс пен ға на біл ді ре ала-
сың...

Үй тап сыр ма сы

5. Сүй іс пен ші лік ту ра лы «Бес тар мақ» тә сі лі мен «Бес жол ды өлең» құ рас ты рың дар.
1-тар мақ: зат есім (1 сөз).
2-тар мақ: зат есім ді анық тай тын сын есім (2 сөз).
3-тар мақ: не гіз гі сөз ді әре кет пен қи мыл тұр ғы сы нан си пат тай тын етіс тік тер (3 сөз).
4-тар мақ: не гіз гі сөз ді ба ға лай тын кез кел ген сөз та бын да ғы сөз дер (4 сөз).
5-тар мақ: не гіз гі атау дың ба ла ма сы бо ла тын си но ним (1 сөз).
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 §27. Отан ға, ту ған жер ге де ген сүй іс пен ші лік

Оқы лым

1. Мә тін ді мұ қи ят оқың дар, мазмұны бо йын ша сұрақ тар құрас ты рың дар.

Әлеумет!
Ай на ла ға қа ра ңыз шы... Ас қар тау, сау мал ауа, көк май са – бә рі-бә рі: «өс, 

өн, өр бі, мей ір лен, шат тан!» – дей тін дей ғой. Бі рақ бү гін бұл ара ға осын ша 
ға жай ып сұ лу лық ты қы зық тау ға, жо март та би ғат тың мы нау ша ра сы нан асып, 
шал қып-тө гі ліп жат қан ша ра па ты мен ра қа тын та ма ша лау ға емес, тағ зым етіп, 
та ғы лым алу ға ке ліп тұр мыз. Біз үшін бұл ара ның әр та сы кие лі, әр бұ та сы 
қа си ет ті. Олар бұ дан үш жа рым ға сыр уа қыт бұ рын көз кө ріп, құ лақ ес ті ме ген 
ерен ер лік ке куә бол ған. Сон да ғы ата ме кен нің қа мы үшін, ата жұ рт тың ба ғы 
үшін арыс тан боп алы сып, жол ба рыс боп жұ лыс қан ал ты жүз сай ып қы ран ның 
бә рі нің бір дей аты есі міз ге тү сіп тұр ған жоқ. Бі рақ бә рі міз дің де бой ымыз ды 
кер неп тұр ған – со лар дың қа ны, ой ымыз ды тер беп тұр ған – со лар дың ар ма ны, 
жа ды мыз да – со лар дың өсие ті, жа ны мыз да – со лар дың қа сие ті. Бәл кім, тіп ті 
талай ымыз дың бет-әл пе ті міз де де со лар дың ди да ры тұр ған шы ғар. Ен де ше, 
екі дү ние де де мей ма на сы асып, нұ ры та сы ды де ген осы бо ла ды. Қай сы бі рі осы 
ара да шейіт бол ған, қай сы бі рі не кей ін бас қа ара дан то пы рақ бұй ыр ған қа си ет ті 
ба ба ла ры мыз дың аруақ та ры ның ал дын да со лар дың ер лік те рі нің ар қа сын да 
аман қа лып, өсіп-өніп, он мил лион нан асып отыр ған бү гін гі ұр пақ тың аты нан 
бас иіп, тағ зым ете міз.

«Жа рық тық та рым, жан да ры ңыз жан нат та бол ғай, ел-жұрт қа ті леп өт кен 
ті лек те рі ңіз жа рат қан ие нің жақ сы құ ла ғы на ша лы нып, қа был бо ла бер гей!» – 
дей міз.

(Әбіш Ке кіл ба ев)

Әде би тіл нор ма ла ры

Мақалмәтелдер
Ма қал-мә тел дер – хал қы мыз дың асыл қа зы на сы.
Ма қал дар да ой тұ жы рым да лып, түй ін ді пі кір тү рін де ай ты ла ды. Мы са лы: Күл ме дос-

қа, ке лер бас қа. Ашу – дұш пан, ақыл – дос, ақы лы ңа ақыл қос. Жі гіт ті до сы на қа рап 
та ны. Жақ сы дан үй рен, жа ман нан жи рен.

Мә тел дер де ой-пі кір ма қал да ғы дай ашық түр де емес, жа на ма лап (иша ра) ай ты ла ды. 
Мы са лы: Ай да ға ның – бес еш кі, ыс қы ры ғың жер жа ра ды. Бая ғы жар тас – бір жар тас. 
Сө зің ді бі реу сөй ле се, ау зың қы шып ба ра ма? Ит ашуын тыр на дан ала ды.
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2. Оқы лым мә ті ні нен фра зе оло ги зм дер ді те ріп жа зып, біл ді ре тін ма ғы на сын тү сін ді-
рің дер.

3. Ма қал дар мен мә тел дер ді бө ліп топ тас ты рың дар.

1. Ак қу кө лін аң сай ды,
 Адам ту ған же рін аң сай ды.
2. Ата қо ныс – ал тын ме кен.
3. Ата ме кен анаң екен,
 Қы сыл ған да па наң екен.
4. Ата ме кен ту ған жер:
 Кір-қо ңың ды жу ған жер,
 Кін ді гің ді кес кен жер,
 Кі сі бо лып өс кен жер.

5. Әр кім нің өз же рі – Мы сыр ша һа ры.
 Әр кім нің өз же рі – ұж мақ.
6. Ба қыр қа зан қай на са,
 Бә рі міз дің ба ғы мыз. 
 Ту ған жер дің әр та сы –
 Біз дің ал тын та ғы мыз.
7. Ба қа – бат па ғы на, ба лық – кө лі не.
8. Кі сі елін де сұл тан бол ған ша,
 Өз елің де ұл тан бол.

Жа зы лым

4. Оқы лым мә ті ні бой ын ша «Пі кір талас» кес те сін тол ты рып, ой бө лі сің дер.

Тап сыр ма Дә лел 

Ел ді, жер ді құр мет теу ге қа тыс ты көз қа рас ты біл ді ріп тұр ған сөй лем дер 
 Нақ ты деректер ге не гіз дел ген сөй лем дер
Ту ған жер дің та би ға ты на де ген көз қа рас ты біл ді ре тін сөй лем дер
Ұр пақ тан ұр пақ қа же тіп отыр ған ада ми қа си ет тер ге де ген көз қа рас ты 
біл ді ре тін сөй лем дер

 Нақ ты де рек тер ді бол жал ды көз қа рас пен жет кі зіп тұр ған сөй лем дер
Ді ни көз қа рас ты біл ді ріп тұр ған сөй лем дер

5. Бү гін гі та қы рып қа бай ла ныс ты өз көз қа рас та рың ды «По зи ция таң дау» әді сі мен 
ау ыз ша дә лел дең дер. Не гіз гі түй ін де рің ді ма қал-мә тел мен біл ді рің дер.

Үй тап сыр ма сы

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Ма қал-мә тел дер ді қа тыс ты рып, «Ту ған жер ге тағ зым» та қы ры бын да ал ды мен 

жос пар құ рып, жос пар бой ын ша мә тін құ раң дар.
2. Оқы лым мә тін ін де гі ақ па рат тар ды пай да ла нып, өзін дік қо ры тын ды ны тү сін дір-

ме сі мен жа зың дар.

Қо ры тын ды Тү сін дір ме (ком мен та рий)
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 §28. Сүй іс пен ші лік – са ғы ныш

Оқы лым

1. Мә тін дер ді оқып, ой қо ры тын ды сын шы ға рың дар.

І
Қай ран, ба ла лық-ай, де се ңіз ші! Он да мен кіп-кіш кен тай сә би едім. Ал 

ай на ла тау лар да, үй лер де, қойт ас тар да, жыл қы лар да – бә рі-бә рі үл кен 
бо ла тын. Адам дар дың бә рі «ай на лай ын нан» бас қа сө зі жоқ кі лең мей ірім ді 
жан дар бо лып кө рі не тін... Қа рия кі сі лер дің са қа лы нан қа дір-қа си ет кө рі ніп 
тұ ра тын еді. Ер мі нез жі гіт тер дің ке сек тұл ға ла ры нан, қыз-ке лін шек тер дің 
жү ріс-тұ ры сы нан мен адам зат тың ас қақ сұ лу лы ғын түй сік сіз бай қа ған 
бо лар мын. Со лар дың бә рі ме ні ай ма лап, сүю үшін жа ра тыл ған жан дар 
си яқ ты еді.

Ол – ол ма, анау ас қар тау лар, етек те гі шек сіз да ла, кө гіл дір ас пан, түн де 
жы мың да ған жұл дыз дар, то лық сып ту ған ай, жа сыл жай лау – бә рі-бә рі тек 
ма ған ға на ел жі рей қа рап, ме ні ға на ай ма лап, әл ди лей тін си яқ ты еді. Дү ние 
се нің сә би кө зің мен көр ген де гі дей өмір бойы қай ырым ды, ас па ны күм без, же лі 
жі бек, әде мі ер тек бо лып тұ ра бер се, кә не!

ІІ
Тек оқ та-тек те ау ыл дың үс тін, тау бөк те рін тұн жыр бұлт тор лай тын. Бұлт 

сон да ме нің үн де мес ша руақор әке ме ұқ сай тын. Ал күн күр кі ре се, апам ның ере-
сек ба ла ла ры на ақы рып-зе кір ге ні есі ме тү сіп, жым бо ла мын. Жаң быр жау са, 
жас ба ла ның көз жа сын дай, кім ді аяйты ным ды біл мей мін, әл де кім ге жа ным 
ашып, жы ла ғым ке ле бе рер. Бие лер шұр қы рап, құ лын дар құ ты рып, ау ыл ды 
ай на ла шау ып, ерік сіз елең де те ді. Ала құй ын дай да ла ға сен де жү гі ре жө нел гің 
ке ле ді. Ен ді бір де ас пан ға аң-таң боп қа рап қа ла сың. Бу да-бу да бұлт тар жа лы 
жел бі реп, шау ып ба ра жат қан асау ай ғыр лар си яқ ты. Кіш кен тай қол да рың ды 
со зып, сол ке ре мет дү ние ге ұшып ба рып, әл гі қа нат ты тұл пар дың жа лы нан 
си па ла ғың ке ле ді. Ба ла ның ба қыт ты ша ғы сол ке ре мет ке сен ге нін де шы ғар. 
Кей ін есейе ке ле әл гі бұлт тың су еке нін, күн нің қы зуы мен бу бо лып ұша ты нын 
бі лу қан дай қа тал!

ІІІ
Ер тек сіз өс кен ба ла – ру ха ни мү ге дек адам. Біз дің қа зір гі ба ла ла ры мыз ға 

әже ле рі не ше ше ле рі ер тек ай та бер мей ді. Со дан қор қам. Ме нің қа зір гі ке лін-
де рім не ме ре ле рі ме бе сік жы рын ай та біл мей ді. Бе сік те жат қан да құ ла ғы на 
ана сы ның әл ди әні сің бе ген ба ла ның кө кі ре гі кей ін ке рең боп қал ма са деп қор-
қа мын.

(Бауыржан Мо мы ш�лы «�ш 
ан �я»)
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Жа зы лым

2. Оқы лым мә ті ні бой ын ша әр бө лім ге та қы рып бе ріп, кес те ні тол ты рың дар.

 Қор ша ған ор та си па ты Ав тор дың жан дү ние сі, се зі мі Та би ғат су рет те рі 

Әде би тіл нор ма ла ры

3. Өлең мә ті нін де гі ин то на ция, кі ді ріс тер ді сақ тап, мә нер леп оқың дар. Өлең ге ма қал-
мә тел мен ат қой ың дар.

Мақ тай сың ту ған жер дің
Дол дан ған бо ра нын да.
Ал дың нан соқ сын мей лі,
Ұшып кеп қо на рың да.

«Шір кін-ай, біз дің жақ тың
Же лі де мық ты-ау!» – дей сің.
«Ес ке сап со нау шақ ты,
Ал дым нан шық ты-ау», – дей сің.

Мақ тай сың бұ ла ғын да,
Мөл ді реп ағып жат қан.
Сы быр лап құ ла ғы ңа,
Ай та ды ол са ған тәт ті ән.

Мақ тай сың-ау та сын да,
Мақ тай сың то пы ра ғын.
Аң сай сың, ай та сың да,
Мен тың дап оты ра мын.

Кө зің нен са ғы ныш тың
От та ры мол дау жа нып.
Қа на тын қы ран құс тың
Із де дің сон да ба рып.

Мақ тай бер, до сым ме нің,
Сол жақ тың сай мен өрін.
Өйт ке ні ол – ту ған же рің,
Өйт ке ні ол – ту ған же рің!

(Т�манбай Мол да �а лиев)

4. Ма қал-мә тел дер ді қа тыс ты рып, ше тел дік до сы ңа ту ған же рің ді та ныс ты ра тын мә тін 
жа зың дар.

Үй тап сыр ма сы

5. «Сүй іс пен ші лік пен дос тық» та қы ры бын да «Дер бес пі кір жа зу» тә сі лі бой ын ша тап-
сыр ма ны орын даң дар.
1. Өзін дік пі кір, ой, идея (1 сөй лем).
2. Дә лел (2 сөй лем).
3. Өз пі кі рің ді ай ғақ тай тын мы сал (2 сөй лем).
4. Өз пі кі рі ңе қар сы дә лел (1 сөй лем).
5. Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы сал (1 сөй лем).
6. Қо ры тын ды (2 сөй лем).
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 §29. Сүй іс пен ші лік – жа ны ашу, аяушы лық

Оқы лым

1. Мә тін ді рөл ге бө ліп оқың дар.

Бол ды ма, бол ма ды ма, әйт еу ір, кім біл сін, бір кем пір өмір сү ріп ті. Үй інің 
кө ле мі елеу іш тің, ал бөл ме сі нің кө ле мі джид да бұ та ғы ның ау ма ғын дай 
бо лып ты.

Бір де кем пір кеш кі асын ішіп отыр ған да, ке нет алай-дү лей дау ыл кө те-
рі ліп, ар қа сы на құ мы рс қа лар дың жор ға лап кі ре бас та ға нын кө ріп ті. Ол тө сек 
са лып жа тып қа ла ды. Кө зін жұм ған ша, бі реу есік қа ға ды. Кем пір есік ті аш са, 
тор ғай ке ліп тұр екен. Ол:

– Әже! Түн сон ша лық ыз ғар лы, жел со ғып тұр. Ал мен қай да тү неп шы ға-
рым ды біл мей тұр мын. Үйіңе тү неп шы ғай ын! Та ңер тең күн кө те рі лі сі мен 
ұшып ке те мін! – деп ті.

Кем пір тор ғай ды аяп ке те ді.
– Өте жақ сы, – деп ті кем пір, – джид да бұ та ғы на қо нақ та да, ұй ық тай бер.
Кем пір тор ғай ды жай ғас ты рып, өзі де жа тып қа ла ды. Бі рақ кө зі ен ді ілі не 

бер ген кез де, та ғы да бі реу есік қа ға ды. Ол есік ті аш қан да, есек ті кө ре ді.
– Түн суы тып кет ті, – деп ті есек, – жел со ғып тұр, ұй ық тай тын же рім жоқ. 

Бір жол ға осын да тү неп шы ғу ға рұқ сат ет! Ал та ңер тең ке те мін.
Кем пір есек ті аяп ке те ді де: 
– Өте жақ сы, бір бұ рыш қа жай ғас, – деп ті.
Осы лай та ғы тау ық, қар ға, ит тү неп шы ғу ға ке ле ді.
Кем пір та ңер тең ер те тұ рып, қо нақ та рын ат тан дыр мақ бо ла ды. Оған тор ғай:
– Мен жұ мы рт қа лай ын деп жа тыр мын. Қа лай ке те мін? – деп жау ап 

қа тып ты. 
– Мен се ні қа ла ған жа ғы ңа та си мын, ме ні не сі не ке ті ре сің, – деп ті есек.
 Тау ық бол са:
– Мен сен үшін жұ мы рт қа лап жа тыр мын. Қа лай кет пек пін? – деп ті.
Ал қар ға өзі нің қар қыл да ға нын мін дет қы лып:
– Мен се нің құр ме ті ңе қар қыл дап, адам дар ды ұй қы сы нан оята мын. Мен 

не сі не ке те мін? – деп жау ап бе ріп ті.
Ең со ңын да кем пір ит ке ке ле ді.
– Мен сен үшін үре мін, – дей ді ит сон да, – ұры лар ды қа ба мын. Қа лай ша 

мен ке те мін?
Бә рін қал дыр ған кем пір:
– Жа рай ды, сен де қа ла бер, – деп ті.
Сөйт іп, бә рі де қа лып, оның ша руа сы на кө мек те сіп ті.

(Пар сы ер те гі сі)
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Әде би тіл нор ма ла ры

Ай на ла да ғы, та би ғат та ғы әр түр лі зат тар мен құ бы лыс тар дың ды быс та ры на, қи мыл-
әре кет те рі не елік теу ден не ме се олар дың бей не ле рі мен бай ла ныс ты ту ған сөз дер еліктеу
сөздер деп атала ды. 

Елік теу сөз дер ма ғы на сы на қа рай екі ге бө лі не ді: елік теу іш (елік те ме) сөз дер жә не 
бей не леу іш (бей не ле ме) сөз дер.

Ай на ла да ғы зат тар мен құ бы лыс тар дың қоз ға луы, бір-бі рі мен қақ ты ғы суы, со ғы луы 
си яқ ты қи мыл, амал-әре кет тер дің нә ти же сін де пай да бол ған ды быс тар ға елік теу ден ту ған 
сөз дер ді еліктеуішсөздер деп атай ды. Мы са лы: тарс ет ті, қарқ ет ті, т.б.

Елік теу іш сөз дер ге жұр нақ жал ға нып, зат тық ұғым ды біл ді ре тін жа ңа сөз дер жа са ла ды: 
қарқ – қар қыл; тарс – тар сыл. Жа сал ған сөз дер ге сеп тік, көп тік, тәу ел дік жал ғау ла ры 
жал ға на ды. Мы са лы: тар сыл дың, тар сыл ға, тар сы лы. Зат тық ұғым ды біл ді ре тін сөз-
дер ге етіс тік ту ды ра тын жұр нақ жал ға нып, қи мыл-әре кет ті біл ді ре тін сөз дер жа са ла ды. 
Мы са лы: тар сыл да ды, тар сыл да ған, тар сыл дап, тар сыл дау.

Та би ғат та (ай на ла да) кез де се тін зат тар дың қоз ға лы сын, күй ін кө ру ар қы лы си пат тай-
тын, бей не лей тін сөз дер ді бейнелеуішсөздер деп атай ды. Мы са лы: жалт қа ра ды, кілт 
тоқ та ды, қор баң-қор баң ет ті, салп ет ті, жалп ет ті, т.б.

Елік теу сөз дің бас тап қы тү бі рі екі рет қай тала нып қол да ны лып, қос сөз жа са ла ды. 
Елік теу сөз дің қос сөз ар қы лы қол да ны луы ды быс тың бір рет қа на емес, үз дік-соз дық, 
же дел-қа был түр де үс ті-үс ті не, әл де не ше рет бол ға нын біл ді ре ді. Есік ті тарс-тарс етіп 
ұр ды. Най за ғай жарқ-жұрқ ет ті.

2. Елік теу іш жә не бей не леу іш сөз дер ді қо сып, оқы лым мә ті нін де гі кей іп кер лер мен 
та би ғат құ бы лыс та ры ту ра лы сөй лем дер құ рас ты рың дар.

Ізде нім дік тап сыр ма

3. Ға лам тор, эн цик ло пе дия, га зет-жур нал дар ды пай да ла нып, сүй іс пен ші лік жә не мейі-
рім ді лік ту ра лы қа нат ты сөз дер тау ып, жа зың дар.

Үй тап сыр ма сы

4. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Ма қал-мә тел дер ді қа тыс ты рып, ту ған жер ту ра лы ойт ол ғау жа зың дар.
2. Тө мен де гі ой ды жал ғап, 3–4 сөй лем мен қо ры тын ды лаң дар.

Мен үшін сүй іс пен ші лік...
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 §30. Дос таң дай бі лу

Оқы лым

1. Мә тін дер ді оқып, бе ріл ген мә лі мет тер ді клас тер әді сі мен тү сін ді рің дер.

І
Ер те за ман да әлем ха лық та ры адам да ры бір-бі рі мен дос бо луы үшін, дос-

тық қа алу ан түр лі талап тар қой ып, ке лі сім шарт тар ой лап тап қан. Мы са лы, 
Ауст ра лия або ри ген де рі өз де рі нен үш мәр те бір зат ты са тып ал ған адам ды 
ға на дос са нап, сый ла са ды екен. Сақ тар, яғ ни, біз дің ата-ба ба ла ры мыз дос 
бо лу үшін, сау сақ та ры нан қы лыш пен қан шы ға рып, бір ыдыс қа бі рік ті ріп, 
ант бер ген. Бұн дай рә сім нен соң дос тық ты еш кім де, еш нәр се де ай ыра 
ал май ды деп сен ген. Үн діс тер де ер кек пен әй ел бір-бі рі мен дос бол ған да, 
дос тық шар тын дүйім жұрт тың ал дын да үш рет қай талап, ант қа был да ған. 
Жы ны сы на мән бе ріл ме ген. Егер де дос бо лу ан ты нан кей ін, сол жі гіт пен 
әй ел от ба сын құр са, ел «қан ара лас ты» деп қар сы лық біл дір ген. Кав каз дық-
тар да дос бо лу дың мы на дай үш шар ты бол ған екен: үл кен дер дің ал дын да 
ант қа был дау; бі раз жыл дан кей ін дос тық та ры бе рік бо луы үшін ал тын 
жү зік са лын ған ыдыс қа сүт құй ып ішу; та ғы бі рер жыл дан кей ін сау сақ тан 
қан шы ға рып, ара лас тыр ған. Кей ін нен бас ки ім де рін де ал мас ты рып кие тін 
бол ған.

ІІ
Дос тық се зім нің нә зік жіп тә різ ді үзі ліп кет пеуі үшін, ай на лаң да ғы дос-

та рың ды жө ні мен таң дай біл. Имам Жа фар-Са дық мы на дай бес адам ды дос 
кө ру ге бол май ты нын ай тып кет кен:
1) өті рік ші мен дос бол ма, оның әр бір ісі не әр дай ым сақ бол, се бе бі се ні күт-

пе ген жер де ал дауы мүм кін;
2) ақы мақ пен дос тас па, са ған жақ сы лық жа са ғы сы кел се де, мә се ле нің байы -

бы на бар мас тан, жа ман дық жа сап қоюы мүм кін;
3) са раң мен дос бол ма, сын са ғат та дү ние үшін се ні тас тап ке туі мүм кін;
4) қор қақ пен дос тас па, ба сы ңа ал ма ғай ып күн ту са, қа шып ке туі мүм кін;
5) па сық пен дос та су шы бол ма, бол ма шы нәр се ге бо ла, се ні жар ға ите руі 

мүм кін.
Ата-ба ба ла ры мыз: «Ақыл ды дұш пан нан қо рық па, ақы мақ дос тан қо рық», 

«До сың өзің нен жақ сы рақ бол сын», – де ген.
На дан адам мен дос бо лу еш қа шан жақ сы лық қа апар май ды, жо лың ды 

оң ғар май ды, мі нез-құ лық ты бұ за ды. Ал дұ рыс дос таң дай бі лу жө нін де ис лам 
ға лым да ры мы на дай ақыл ке ңес ай та ды:
1) до сың ақыл ды бол сын;
2) до сың адал әрі аң ға рым ды бол сын;
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3) до сың көр кем мі нез ді бол сын;
4) до сың ақ пей іл әрі на си хат бе ру ші бол сын;
5) до сың сы рың ды жә не кем ші лі гің ді жа сы ру шы бол сын.

(http://kazbilim-edu.kz/main/print)

Ойт үрт кі

1. Дос таң дай бі ле сің дер ме? Оған қан дай талап тар қоя сың дар?
2. До сың бар лық жа ғы нан ке ре мет бол ма са, оны сол күй ін де қа был дап, кем ші лік те-

рін жоюға кө мек те се ала сың дар ма?
3. Дос кө ңі лі нә зік жіп тә різ ді. До сың ды рен жіт пес тен, кем ші лі гін қа лай ай тар едің дер?

Әде би тіл нор ма ла ры

2. Тө мен де гі сөй лем дер дің маз мұ ны не гі зін де құ ра мы на шы лау жә не елік теу сөз дер ді 
қа тыс ты рып, қыс қа ша мә тін құ рас ты рың дар.

Дос тар еш қа шан бір-бі рін сат пауы ти іс. Дос тар ма те ри ал дық құн ды лық-
тар дан гө рі ру ха ни құн ды лық тар ды жо ға ры ба ға ла уы қа жет. Дос тар бір-бі рі нің 
лай ық ты іс те рін кө ре бі ліп, ба ға лай бі луі ке рек. Дос тар бір-бі рі нің кем ші лі гін 
кө ріп, тү зе ту ге ке ңес бе ріп, кө мек те суі тиіс. Бір-бі рі не жа са ған жақ сы лы ғы 
үшін, қай та рым күт пеуі ке рек. Дос тар адал ды ғын сөз бен емес, ісі мен дә лел деу 
қа жет ті гін ұмыт пауы ти іс.

Жағ даят тық тап сыр ма

3. Соң ғы кез де рі до сың ата-ана сы на: «Үй ір ме ге ба ра мын», – деп, ком пью тер лік клуб қа жиі 
ба ру ды әдет те ай нал ды рып жүр. До сың ды рен жіт пес тен, қа те лі гін қа лай ай тар едің ?

Жа зы лым

4. Дос қа тән қа си ет тер ту ра лы өз ой ла рың мен идеяла рың ды 2 ми нут ішін де жа зып, 
«Жаз ба ша дөң ге лек үс тел» (Раунд ро бин) тә сі лі бой ын ша бір-бі рің нің ой ла рың ды әрі 
қа рай жал ғас ты рып жа зың дар.

Үй тап сыр ма сы

5. Дос тық ту ра лы ма қал-мә тел дер ді қа тыс ты рып, са бақ та қа рас тыр ған мә се ле ге бай ла-
ныс ты дос та ры ңа хат жа зың дар.
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 §31. Дос тық, та ту лық – өмір дің қы зы ғы

Оқы лым

1. Ұлы Абай дың өле ңін оқып, өз пі кір ле рің ді ор та ға са лың дар.

Жі гіт тер, ой ын ар зан, күл кі қым бат,
Екі түр лі нәр се ғой сыр мен сым бат.
Ар зан, жал ған күл мей тін, шын кү лер лік,
Ер та был са жа рай ды, қыл са сұх бат.
Кей бі реу тың дар үй ден шық қа нын ша,
Кей бі реу қо яр кө ңіл ұқ қа нын ша.
Сөз мә ні сін бі лер лік кей бі реу бар,
Абай лар әр бір сөз ді өз ха лын ша.
Шын кө ңіл мен сүй се екен кім ді сүй се,
Бір сө зі мен тұр са екен жан са-күй се.
Қыр мы зы, қы зыл жі бек боз ба ла лар,
Оң ғақ пұл дай был ғай ды, бір дым ти се.
Ке рек іс боз ба ла ға талап ты лық,
Әр түр лі өнер, мі нез, жақ сы қы лық.
Кей бір жі гіт жү ре ді мақ тан күй леп,
Сырт қа пы сық ке ле ді, сөз ге сы нық.
Кем ді күн, қы зық дәу рен та ту өт кіз,
Жет пе се, бі рің ді кін бі рің жет кіз!
Күн шіл дік сіз та ту бол шын кө ңіл мен,
Қия нат шыл бол мақ ты ес тен кет кіз!
Бір жер де бір ге жүр сең ба сың қо сып,
Бі рің нің бі рің сөй ле сө зін то сып,
Бі рің ді бі рің ғиз зәт, құр мет етіс,
Тұр ған дай бей не қор қып, жа ның шо шып.
Жол дас тық, сұх бат тас тық – бір үл кен іс.
Оның қа ді рін же те сіз адам біл мес.
Сүй ік ті ер біл ген сы рын сырт қа жай мас,
Ар тың нан бі ра уыз сөз ай тып күл мес...

(Абай �� нан бай �лы)

Ойт үрт кі

1. Боз ба ла лар ды дос тық қа, тау лық қа же те лей тін қан дай қа си ет тер деп ой лай сың дар?
2. Ақын ның «жол дас тық, сұх бат тас тық – үл кен іс» де ген сө зін қа лай тү сі не сің дер?
3. Ақын ның сыр лас құр бы-құр дас қа қой ған тала бын қа зір гі за ман тұр ғы сы нан ба ға-

лаң дар.
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Әде би тіл нор ма ла ры

2. Елік теу сөз дер дің түр ле рін қа тыс ты рып, «Екі дос» та қы ры бын да қы зық ты әң гі ме не 
сұх бат құ рас ты рың дар.

Жа зы лым

3. Ұлы Абай дың пай ым дау ла ры нан үзін ді кел ті ріп, бір сөй лем мен тұ жы рым жа-
зың дар.

Та ту лық тың ма ңыз ды  
бел гі ле ріне өлеңнен үзінді 

Менің тұжы ры мым

 Сыр ла су 

 Тың дай бі лу 

Уә де ге бе рік бо лу 

 Күн де меу

 Сөз әде бін сақ тау

Құр мет теу

 Сыр сақ тау

Ғиб рат ты сөз

4. Қа нат ты сөз дер ді оқып, Абай ой ымен үн дес тік ті та бың дар. «Га ле реяны шар лау» әді-
сі мен көз қа рас та рың ды біл ді рің дер.

Не же те ді на ғыз дос қа, асыл ға,
Қу ан саң да, қай ғыр саң да қа сың да.
Қи на ла ды – сен қи нал саң бол ға ны,
Ұй ық та ма саң – ұй ық та май ды ол да ғы.

(Уильям Шекс пир)

Әр бір адам ның бой ын да күн нің нұ ры бар, тек сол нұр дың жар қы ра уы на 
мүм кін дік бе рі ңіз.

(Сок рат)

Үй тап сыр ма сы

5. «Жол да сы көп тің ол жа сы көп» та қы ры бы на сю жет ті мә тін жа зың дар. Кей іп кер лер 
сө зін де елік теу сөз дер бол сын.
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V МУ ЗЫ КА ӨНЕРІ   
 ЖӘ НЕ ҚА ЗАҚ ТЫҢ КИЕ ЛІ ДОМ БЫ РА СЫ

 §32. Му зы ка жә не клас си ка лық ту ын ды лар  
 ту ра лы тү сі нік

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, му зы ка лық ас пап тар мен жанр лар ға сөз дік тер кө ме гі мен тү сі нік те ме 
бе рің дер.

Му зы ка ның шы ғу та ри хы ту ра лы аңыз көп. Му зы ка зерт теу ші ле рі оның адам-
зат пен бір ге пай да бол ға нын, со нау па леолит за ма ны нан бас тау ала ты нын ай та ды. 
Адам дар қор ша ған ор та ны та ни бас та ған кез де, ай на ла ның бә рі му зы ка ға тұ нып тұр-
ға нын бай қа ған. Құс тар мен жан-жа ну ар лар дың үні, ағаш жа пы рақ та ры ның тер бе-
лі сі, жау ған жаң быр мен өзен ағы сы – бә рі-бә рі үн шы ға ра ды. Ал ғаш қы адам дар тас-
тар дан, ағаш тар мен сүй ек тер ден ал ғаш қы му зы ка лық ас пап тар ды жа са ған. Ежел гі 
грек тер му зы ка ны Құ дай дың сыйы деп тү сін ген. Әй ел дер ба ла ла рын ыңыл дап 
әуен ді ыр ғақ пен жұ бат қан. Олар мұн дай ыр ғақ тың адам ның эмо ция сы на күш ті әсер 
ете ті нін сез ген. Осы лай ша ән де ту ді үй рен ген. Бұл – ал ғаш қы му зы ка еді.

Му зы ка – адам дар дың өмір-тағ ды рын, кө ңіл күй ін, қуа ны шы мен ре ні шін 
көр се те ала тын ерек ше құ бы лыс. Қа зір сан түр лі ас пап тар бар. Мы са лы, әуез ді 
ск рип ка, қо ңыр үн ді вио лон чель, си қыр лы да саз ды ар фа мен фор те пи ано, өт кір 
ды быс ты тру ба, т.б. Ал бұл ас пап тар дың ба сын қо са тын – ор ке стр. Дү ние нің әр 
бұ ры шын да дү ние ге кел ген сан алу ан му зы ка ны тың дай оты рып, сол ха лық-
тар дың ты ныс-тір ші лі гін, әдет-ғұр пы мен мә де ние тін та ни ала мыз.

Му зы ка лық жанр лар ға ән, әнұ ран, се ре на да, опе ра, опе рет та, сим фо ния, 
кон церт, ро манс, рек вием, т.б. жа та ды. 

(http://aksu-gymnasium.edu.kz)

Ар тық бол мас біл ге нің

Люд виг ван Бет хо вен (1770–1827) – не міс тің ұлы ком по зи то ры, ди ри же рі 
жә не пиа ни сі, Ве на ның атақ ты үш клас сик те рі нің бі рі. «Эли за ға» шы ғар-
ма сын Бет хо вен өзі нің өте жақ сы оқу шы сы жә не шы ғар ма ла ры ның та ма ша 
орын дау шы Эли за бет Ре кель ге ар на ған.

Вольф ганг Ама деус Мо царт (1756–1791) – Ве на клас си ка лық ком по зи-
тор лар мек те бі нің көр нек ті өкі лі. Бір не ше ас пап та ше бер ой на ған ди ри жер. 
Ол 50 сим фо ния, опе ра, со на та, квар тет жә не та ғы бас қа әр түр лі жанр лар да 
көп те ген шы ғар ма лар жаз ды. «Тү рік мар шы» – үл кен шы ғар ма ның бір бө лі мі.

(https://kk.wikipedia.org/wiki)
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Әде би тіл нор ма ла ры

2. Тө мен де гі ма қал-мә тел, на қыл сөз дер дің қай сы сы ның өнер ге, му зы ка ға қа ты сы бар? 
Қа жет ті сін пай да ла нып, оқы лым мә ті ні не қо ры тын ды жа зың дар.

Ел іші – өнер ке ні ші. Өнер – тау сыл мас азық, сар қыл мас бай лық. Ең бек 
еп ті лік ті сүйеді. Өт пес пы шақ қол ке сер. Өнер лі нің өзе гі тал мас. Күш жақ сы, 
күш тен іс жақ сы. Жі гіт ке же ті өнер аз, жет піс өнер көп емес. Ше бер ді ше ге 
қа ғы сы нан та ны.

Тың да лым жә не ай ты лым

3. Люд виг ван Бет хо вен (https://music.yandex.kz/album/370529/track/3464879) мен 
Вольф ганг Ама деус Мо ца рт тың (https://music.yandex.kz/artist/9170/tracks) шы ғар-
ма ла рын тың дап, ал ған әсер ле рің мен бө лі сің дер.

Жа зы лым

4. Мә тін ді оқып, «Еркін жазу» әдісімен ойларыңды жазыңдар.

Бет хо вен шы ғар ма ла ры ның адам жүй ке сін ем дей тін ерек ше қа сие ті бар. 
Әсі ре се «Ай со на та сы». Се бе бі Бет хо вен «Ай со на та сын» жа зу ар қы лы өзі нің 
іш кі күй зе лі сін жең ген екен. «Су рет – көз бен кө ре тін өлең, өлең – құ лақ пен 
ес ти тін су рет» де ген сөз бар ғой. Ал Бет хо вен нің му зы ка сы – «жү рек пен ес ти тін 
өлең, жү рек пен кө ре тін су рет». Бет хо вен нің ұл ты – Адам зат!

(almaty-akshamy.kz/2015/...)

Үй тап сыр ма сы

5. Мә тін де гі ойға қа тыс ты өз пі кір ле рің ді «ПОПС фор му ла сы» бой ын ша дә лел деңдер.
1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...»
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сі не мін…»
3-сөй лем: «Оны мы на де рек тер мен, мы сал дар мен дә лел дей ала мын…»
Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын ды ше шім ге кел дім...»

Клас си ка лық му зы ка ұғы мын кө бі не клас си цизм ке зе ңін де гі жа зыл ған 
му зы ка мен, Еуро па ның дәс түр лі му зы ка сы мен бай ла ныс ты ра ды. Бұл ұғымды 
Еуро па дан бас қа жер ге қа тыс ты қол дан са, онда ер те ден ке ле жат қан дәс түр лі 
му зы ка ны ай қын дай ды. Мы са лы: клас си ка лық араб му зы ка сы, клас си ка лық 
тү рік му зы ка сы, клас си ка лық қы тай му зы ка сы, т.б.

(https://kk.wikipedia.org/wiki/Клас си ка лы
_му зы ка)
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 §33. Қа зақ му зы ка өне рі нің ар на ла ры

Оқы лым

1. Мә тін ді оқыңдар, тақырыбы, құрылымы және тілдік ерекшелігін 3-тапсырма мәті -
німен салыс  тырыңдар.

Қорқытата
Қа зақ му зы ка өне рі нің ар на ла ры на кө не түр кі 

дәу ірі нен ұлт бо лып қа лып тас қан ға дей ін гі ара-
лық та ғы му зы ка мұ ра ла ры ене ді.

VІІІ ға сыр да Сыр бой ын да өмір сүр ген Қор қыт 
ата – ежел гі түр кі лер дің көр нек ті ағар ту шы сы, 
ой шы лы, ақын, саз гер, күй ші, ха лық да на лы ғын 
жи нау шы. Өзі нің фи ло со фия лық тол ғам да рын да 
өмір мен өлім мә се ле ле рін кө тер ді. Мәң гі өл меу дің 
жо лын қия лы мен із дес ті ре ді. Аңыз бой ын ша, ол 
ақ түйеге мі ніп, дү ние нің төрт бұ ры шын ке зе ді. 
Бі рақ қай да бар са да, ал ды нан қа зы лып жат қан 
көр кез де се ді. «Кім ге қа зып жа тыр сыз дар?», – 
де ген сұ ра уы на «Қор қыт тың кө рі», – де ген жау ап ала ды. Со дан кей ін «Өлім нен 
қа шып құ ты лу ға бол май ды екен», – де ген қо ры тын ды ға ке ле ді. Қор қыт тың 
есі мін көш пен ді түр кі тай па ла ры ежел ден қас тер ле ген. Оның му зы ка лық 
мұ ра сы – ор та ға сыр лар да ғы оғыз тай па сы ның өмі рі мен тұр мыс-тір ші лі гін 
бей не лей тін та ма ша көр кем ес ке рт кіш. Қор қыт ата ның біз дің за ма ны мыз ға 
жет кен он бір та ма ша күйі бар. Олар: «Ұшар дың ұлуы», «Елім-ай, хал қым-ай», 
«Са рын», «Қо ңыр», «Жел мая» жә не т.б.

(http://sachok.kz/referat/show/13)

Ойт үрт кі

1. Му зы ка мен ха лық та ри хы ның бір-бі рі мен бай ла ны сы бар ма?
2. Та қы рып не лік тен «Қа зақ му зы ка өне рі нің ар на ла ры» деп атал ған?

Жа зы лым

2. Оқы лым да ғы ақ па рат ты пай да ла нып, «Төрт сөй лем» тә сі лі бой ын ша өз ой ла рың ды 
жа зың дар.
1. Ме нің ой ым ша...
2. Се бе бі...
3. Мы са лы...
4. Сон дық тан...
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Әде би тіл нор ма ла ры

3. Мә тін де гі қою қа ріп пен бе ріл ген сөз дер мен фра зе оло ги зм дер ді си но ним де рі мен ау ыс-
ты рып ба ян даң дар. Ау ыс тыр ған сөз дер ді дәп тер ге жа зың дар.

Бір же сір кем пір дің жал ғыз ба ла сы бо ла ды. Ол құс са лып, ит жү гі рт кен 
саят шы екен. Қаш қан аң ды құт қар май тын «Ұшар» де ген та зы сы, жел мен 
жа рыс қан жүй рік аты бар екен. Күн дер дің кү нін де жі гіт ке нет тен қай тыс 
бо ла ды. Сол кез де гі ел дің әдет-ғұр пы бой ын ша, өл ген кі сі ні жер ле ген нен 
кей ін жұрт қо ныс жа ңар тып, бас қа жер ге кө ше ді екен. Жа ңа орын ға кө шіп 
кел ген нен кей ін кем пір ба ла сы нан қал ған көз – та зы ны із де се, ол ұш ты-
күй лі жоқ бо лып шы ға ды. «Ес кі жұрт та қал ған шы ғар», – деп, бұ рын ғы 
қо ныс та ры на қай тып кел се, айт қан дай-ақ, Ұшар ие сін қи ып ке те ал май, 
мо ла ба сын да сай-сүй ек ті сыр қы ра та ас пан ға қа рап ұлып отыр екен. Мұ ны 
көр ген ана сы да:

– Жал ғы зым нан ай ырыл дым, қа на тым нан қай ырыл дым. Ұшар, Ұшар, 
кә, кә... – деп аңы рай ды. Иен да ла да жал ғы зы ның ар тын да қал ған ана мен 
ие сі нен ай ырыл ған та зы – қос мұң лық қо сы лып кү ңі ре не ді. Қор қыт тың 
осы оқи ға ға бай ла ныс ты те бі ре ніп шы ғар ған күйі «Ұшар дың ұлуы» деп 
атала ды.

(http://malimetter.kz/kobyz-dasturi)

Дең гей лік тап сыр ма

4. Тө мен де гі мә тін ді оқып, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Мә тін маз мұ ны на сай 2–3 фра зе оло гизм жазың дар.
2-дең гей. Өт кен са бақ пен ор тақ ой ды анық тап, клас тер ге тү сі рің дер.
3-дең гей. Қо быз дың қа си ет те рі ту ра лы ойт ол ғау жа зың дар.

Қа зақ хал қы үшін қо быз кие лі ас пап бо лып са на ла ды. Се бе бі қо быз тарт қан 
бақ сы сын ды жан дар дың адам тағ ды ры на әсер ете тін кү ші, бой ын да үл кен 
қа бі ле ті бол ған. Қо быз дан шық қан үн адам бой ын да ғы әл сіз дік я жа ғым сыз 
күш тер ді сырт қа шы ға рып, оған күш-қу ат бе ре ді.

Үй тап сыр ма сы

5. Ға лам тор не ме се өз ге ба сы лым дар дан мы на та қы рып тар дың бі рі ту ра лы ақ па рат 
жи нап, клас тер не сыз ба тү рін де бе рің дер.

1. Ежел гі му зы ка лық мұ ра лар.
2. Қор қыт күй ле рі нің та ри хы.
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 §34. Қа зақ му зы ка сы

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, қа зақ му зы ка сы ту ра лы ақ па рат тар ды сыз ба ға тү сі рің дер. Қа зақ 
му зы ка өне рі нің дүл дүл де рі ті зі мін әрі қа рай жал ғас ты рың дар.

Хал қы мыз дың ер те ден-ақ өзі не тән дәс түр лі му зы ка сы бол ды. Қа зақ тың 
ән де рі мен күй ле рі елі міз дің әр кез де гі тір ші лік-ты ны сын та ны та ды.

Қа зақ тың ән ші лік өне рі жанр лық си па ты жа ғы нан алу ан түр лі. Му зы ка 
зерт теу ші ле рі қа зақ тың дәс түр лі ән өне рін ғұ рып тық ән дер, ха лық ән де рі 
жә не кә сі би ән дер деп жік теп қа рас ты рып жүр. Ғұ рып тық ән дер дің өзі бе сік 
жы ры, той бас тар, бе та шар, жоқ тау, сың су, жар-жар, жа ра па зан бо лып тар-
мақ тал са, ән ші лік өнер дің кең өріс ал ған ке зін де пай да бол ған кә сі би ән өне рі 
ха лық ән де рі жә не кә сі би ха лық ком по зи тор ла ры ның ән де рі бо лып тар мақ-
тала ды.

Ау ыл-ау ыл ды ара лап ән са лып, күй тарт қан сал-се рі лер мен ақын-жыр-
шы лар сол дәу ір дің му зы ка мә де ние тін та ра ту шы лар бол ды. ХV ға сыр да өмір 
сүр ген Асан қай ғы мен Қаз ту ған – қа зақ му зы ка өне рі нің дүл дүл өкіл де рі. 
XIX ға сыр дың ор та сы мен XX ға сыр дың ба сын да Абай, Бір жан, Жаяу Мұ са 
си яқ ты саз гер-ән ші лер қа зақ му зы ка сын жо ға ры са ты ға кө тер ді. Дәу лет ке рей, 
Ықы лас күй ле рі ту ған жер ді дә ріп теу ге, ха лық ме ре ке ле рі нің кө рі ніс те рі не, 
тұр мыс тық сю жет тер ге құ рыл ды. Құр ман ға зы күй ле рі ха лық тағ ды рын, 
қа зақ тың кең-бай тақ дар қан да ла сын су рет теп, ұлт тық әуен құ ры лы сын ба -
йыт ты. Ән ші-саз гер лер Мұ хит, Ақан, Ба лу ан Шо лақ, Тәт тім бет, Қа зан ғап, 
сы быз ғы шы Сар ма лай шы ғар ма ла ры ха лық му зы ка сы ның клас си ка лық 
қо ры на қо сыл ды.

ХХ ға сыр да қа зақ тың му зы ка өне рі жа ңа жанр лар да өріс те ді. Аз ға на 
уа қыт та клас си ка лық му зы ка ның опе ра, сим фо ния, ба лет, кан та та, ан са мб ль, 
ор ке стр лік жә не хор орын дау шы лық түр ле рі жа ңа кә сі би саз гер лік мек теп тің 
не гі зін қа ла ды. ХХ ға сыр дың 30–40-жыл да рын да ұлт тық маз мұн да ғы жә не 
еуро па лық фор ма не гі зін де қа зақ опе ра өне рі нің клас си ка лық ту ын ды ла ры 
жа рық көр ді. Олар – Е.Бру си ло вс кий дің «Қыз Жі бек», А.Жұ ба нов пен Л.Ха -
ми ди дің «Абай», М.Тө ле ба ев тың «Бір жан мен Са ра», Е.Рах ма диев тің «Қа мар 
сұ лу» жә не бас қа опе ра лар.

(«�а за
 хал 
ы ны� салт-дәс т	р ле рі» жи на �ы нан)

Әде би тіл нор ма ла ры

2. Оқылым мәтінінің әр азат жолын да ғы не гіз гі ой ды анық тап, маз мұ ны на сәй кес ма қал-
мә тел мен ат қо  йың дар.
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Жа зы лым

3. Ше тел дік ға лым дар дың қа зақ хал қы ның му зы ка өне рі ту ра лы айт қан пі кір ле рін пай-
да ла нып, «Қа зақ өне рін еуро па лық тар мен са лыс ты ру дұ рыс па?» де ген та қы рып та 
пі кір сай ыс ұй ым дас ты рың дар. Дә лел ді пі кір ді жи нақ тап, дәп тер ле рі ңе жа зың дар.

Г.М.По та нин (Ор та Ази яны зерт теу ші эт ног раф-сая хат шы): «Ма ған бү кіл 
қа зақ да ла сы ән са лып тұр ған дай кө рі не ді».

В.Бра таш (венгр му зы ка та ну шы сы): «Қа зақ тар – таң ға жай ып да рын ды 
ха лық. Мен олар дың ән де рі не тән ті бол дым. Қа зақ хал қы ве на лық тар дан 
му зы ка лы лы ғы жа ғы нан кем түс пей ді жә не во кал ды лы ғы итальян дық тар дан 
кем емес деп айт сам, қа те лес пей мін деп ой лай мын. Қа зақ елі – сәт ті ұш тас қан 
азия лық Ве на мен Ита лия».

Э.С.Вульф сон (дат ға лы мы, геог раф-сая хат шы): «Қа зақ си яқ ты ән мен 
жыр ды қас тер лей тін ха лық ты та бу қи ын. Кең жа зи ра да жүйт кіп жү ре тін 
бұл ха лық бір ау ыл ға кел ге нін ән мен біл ді ре ді. Қуа ныш-қай ғы сы ның 
бә рі ән мен өрі ле ді. Ән ші ле рін өте жо ға ры ба ға лай ды. Ер лер ден әй ел дер де 
қа лыс пай ды».

4. «Венн диаг рам ма сы» әді сі мен ХІХ жә не ХХ ға сыр лар да өмір сүр ген қа зақ му зы ка-
сы ның ұлы тұл ға ла ры ның шы ғар ма шы лы ғын са лыс ты рың дар.

                       ХІХ ғасыр музыканттары        ХХ ғасыр музыканттары

Із де нім дік тап сыр ма

5. Сал-се рі лер не саз гер лер дің бі рі ту ра лы мә лі мет жи нап, та ныс ты ры лым жа саң дар.

Үй тап сыр ма сы

6. Сұ рақ тар ға жау ап жа зың дар.

1. Қа зір гі қа зақ му зы ка сы ның да муы на кө ңіл де рің то ла ма?
2. Му зы ка да қай ағым ды ұна та сың дар?
3. Қа зақ ән ші ле рі нен (дәс түр лі, эст ра да, опе ра) кім дер ді ерек ше атай ала сың дар?
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 §35. Қа зақ тың дәс түр лі ән де рі

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, он да бе ріл ген мә лі мет тер ді клас тер әді сі мен тү сін ді рің дер, пі кір ле рің ді 
түй ін ді сөз дер мен қо ры тындылаң дар.

Қа зақ хал қы ның ру ха ни жә ді-
гер ле рі нің ішін де мақ та ныш етер бай 
мұ ра сы ның бі рі – дәс түр лі ән дері. 
Му зы ка зерт теу ші ле рі хал қы мыз да 
5 мың нан аса күй, 12 мың ға жу ық ән 
бар еке нін ай та ды. Бұл – қа зақ ән ші лік 
өне рі нің сан ға сыр лық да му та ри хы 
бар екен ді гі нің бір ден-бір ай ға ғы.

Кие лі қа ра дом бы ра мен қарт 
қо быз дың сүйе мел деуі мен ай ты-
ла тын дәс түр лі ән өне рі ке мел құ ры-
лы мы мен, кең диапа зон, күр де лі 
ыр ғақ-иі рім де рі мен ерек ше ле не ді. 
Талай ға сыр сүз гі сі нен өтіп, бү гін ге 
жет кен дәс түр лі ән өне рін де шарт ты 
түр де бір не ше мек теп қа лып тас ты. 
Ха лық тық ән дәс тү рін де орын дау шы лық ерек ше лік те рі не қа рай ай мақ тық 
мек теп тер ге бө ле оқы ту тә жі ри бе сі қа лып тас қан. Шарт ты түр де Ар қа мек те бі, 
Же ті су мек те бі, Ба тыс Қа зақ стан мек те бі деп бө лі не ді.

1. Ар қа мек те бі қа за қы ән ші лік тің мей лін ше да мы ған са ла сы бо лып 
та бы ла ды. Ар қа мек те бі нің өкіл де рі: Бір жан, Ақан, Ба лу ан Шо лақ, Май ра 
Уәли қы зы, Ша шу бай, т.б. Ар қа ән де рі бір кел кі ер кін ыр ғақ пен ай ты ла ды, 
диапа зо ны мей лін ше кең бо ла ды. Ар қа ән де рі нің кә сі би мек те бін жа са ған дар – 
Ж.Еле бе ков, Ж.Кәр ме нов, Қ.Бай бо сы нов тар.

2. Же ті су мек те бі қа зақ тың кө не ән де рі нің мол сақ тал ған ән ші лік өнер 
шо ғы ры са на ла ды. Орын да луы мен дом бы ра да сүйе мел де нуі Ар қа ән де рі не 
ұқ сас. Же ті су ән ші лі гі нің көр нек ті өкіл де рі ре тін де Жам был, Ке нен, Дә неш 
Ра қы шев тар ды атай ала мыз. Же ті су ән мек те бі нің кә сі би тұ ғы рын қа ла ған – 
Ж.Кәр ме нов, оның ізін жал ғас ты ру шы шә кір ті – Е.Қос бар ма қов.

3. Ба тыс Қа зақ стан ән ші лік мек те бін де төк пе лі жыр не гі зін де син тез-
дел ген жел дір ме лі ән дер Мұ хит ән де рі ар қы лы жа ңа бе лес ке кө те ріл ді. Бұл 
мек теп тің ба сын да Ға ри фол ла Құр ман ға лиев, Әли Құр ма нов тар тұр. Ғ.Құр-
ман ға лиев осы мек теп тің же ке ар на ға ай на лып, үл кен өнер са ла сы бо лу ына 
көп тер төк ті.

(massaget.kz/blogs/7621)
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Ойт үрт кі

1. Дәс түр лі ән дер эст ра да лық ән нен не сі мен ерек ше ле не ді деп ой лай сың дар?
2. Дәс түр лі ән орын дау шы ла ры нан кім дер ді атай ала сың дар?

Әде би тіл нор ма ла ры

2. Ма қал-мә тел дер мен фра зе оло ги зм дер ді орын ды пай да ла на оты рып, мә тін ді өз де рің 
жал ғас ты рың дар.

Құ лақ тан кі ріп бой ды алар,
Жақ сы ән мен тәт ті күй.
Жү рек ке түр лі ой са лар,
Ән ді сүй сең, мен ше сүй, –

де ген Абай дың өле ңі қа зақ хал қы ның өнер ді жан азы ғы етіп ар дақ та ған кө ңіл 
күй ін бей не лей ді. Қа зақ тың ақын, жы рау, өлең ші, ән ші ле рі өлең дер мен жыр-
лар ды, ұзақ дас тан дар ды дом бы ра ға қо сып ай та ды...

Жа зы лым

3. Кес те де гі мә лі мет тер ден сөй лем дер құ рап жа зың дар.

Ро манс тек тес ән дер «Ақ ба қай», «Жи ыр ма бес», «Япу рай», «Ғай ни», т.б.
Са ти ра лық-юмор лық ән дер «Он ал ты қыз», «Аға ша яқ», «Құл бай бай», т.б.
Қа ра өлең ге құ рыл ған ән дер «Сәу лем-ай», «Ер кем-ай», «Қа ма жай», «Же тіарал же рім-ай», т.б.
 Қыз-ке лін шек тер ән де рі «Май ра», «Ду дар-ай», «Әу піл дек», т.б.
Жел дір ме ән дер  Тер ме лер, ар нау, на си хат ән дер, т.б.
Эпос тық маз мұн да ғы ән дер «Жі гіт тің па ди ша сы – Әмір Те мір», «Қос мүй із ді Ес кен дір», т.б.
Ав тор лық ар нау ән дер  Мол да бай дың әні, Ға зиз дің әні, «Бүр кіт бай», «Ша шу бай», 

«Те мір тас», т.б.

Сұх бат

4. Та қы рып бой ын ша дәс түр лі ән ші мен кез де су ге сұх бат сұ рақ та рын дай ын даң дар.

Үй тап сыр ма сы

5. Көр кем бей не леу іш, эмо цио нал ды-эксп рес сив ті сөз дер ді жә не ма қал-мә тел дер мен 
тұ рақ ты тір кес тер ді ер кін қол да нып, «Дәс түр лі ән мек теп те рі нің ерек ше лік те рі» 
та қы ры бын да эс се жа зың дар.
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 §36. Қа зақ тың опе ра жан ры

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, он да ғы не гіз гі жә не қо сым ша ақ па рат ты, мә тін сти лін анық таң дар.

Қа зақ стан ның ұлт тық опе ра өне рі – ха лық тың ру ха ни қа зы на сын ба йыт -
 қан жа ңа дәу ір дің ерек ше құ бы лы сы. Бұл жанр дың маз мұ ны орыс жә не 
Еуро па мә де ние ті үр ді сі не гі зін де ұлт тық фоль кло ры мыз ды кең қол да на 
оты рып, ха лық тық мұ ра ны жаң ғыр ту бо лып та бы ла ды. Қа зақ опе ра сын 
Е.Бру си ло вс кий, А.Жұ ба нов, Л.Ха ми ди, М.Тө ле ба ев сын ды әй гі лі ком по-
зи тор лар дү ние ге кел тір ді. Опе ра өне рі нің ша рық тау шы ңы деп А.Жұ ба нов 
пен Л.Ха ми ди дің «Абай» опе ра сы (1944 ж.) мен М.Тө ле ба ев тың «Бір жан-
Са ра» опе ра сын (1946 ж.) ай ту ға бо ла ды. Олар қа зақ тың сөз өне рін де гі тер-
ме, жел дір ме жә не тол ғау си яқ ты жанр ла рын өз шы ғар ма ла рын да ке ңі нен 
қол дан ды. Сон дай-ақ қа зақ тың дәс түр лі тұр мыс-салт жы ры – «Жар-жар ды» 
опе ра ға орын ды пай да лан ды. Үйле ну сал ты на бай ла ныс ты ту ған бұл ән ді 
«Қыз Жі бек» опе ра сын да хор ұжы мы орын да ды. Опе ра да ғы сах на лық қойы-
лым дар бас қа да дәс түр лі той бас тар, бе та шар, сың су, қош та су ән де рі мен де 
то лы ға түс ті. Бұл дәс түр лі ән дер ді «Абай» жә не «Бір жан-Са ра» опе ра ла-
ры нан кез дес ті ре ала мыз.

Қа зақ опе ра сы ның қа лып та суы на өз үле сін қос қан – ай тыс жан ры. 
Ай тыс – ер те ден ха лық ал дын да, сах на тө рін де да мып қа лып тас қан, қа зақ 
хал қы ның ең сүй ік ті өнер тү рі. Ал опе ра да ай тыс жан ры сю жет тік же лі нің 
да муы на түрт кі бо лып, же ке адам ның ойы мен се зі мін бе ру ге дәл ке ле ді. 
Ақын дар ай ты сы ең ма ңыз ды дра ма тур гия лық рөл ре тін де қа лып та сып, 
«Абай», «Бір жан-Са ра» жә не «Ай ман-Шол пан» опе ра ла рын да сах на лан ды. 
Де мек, қа зақ хал қы ның дәс түр лі мә де ние ті нің не гі зін қа ла ған әде би-му-
зы ка лық жанр лар қа зақ опе ра сы ның қа лып та суы на сал мақ ты да ма ңыз ды 
үле сін қос ты.

Еге мен дік ал ған нан кей ін гі жыл да ры қа зақ опе ра сы жа ңа са ты ға кө те ріл ді. 
2013 жы лы Аста на қа ла сын да жа ңа «Аста на-опе ра» ұлт тық опе ра жә не ба лет 
теат ры ашыл ды. Е.Рах ма диев тің «Абы лай хан» опе ра сы (2004) елеу лі оқи ға ға 
ай нал ды.

(«�а за
 мә де ние ті» эн цик ло пе дия сы нан)

Ойт үрт кі

1. Опе ра жан ры ның ерек ше лі гі не де деп ой лай сың дар?
2. Опе ра ән ші ле рі нен кім дер ді атай ала сың дар?
3. Қа зақ стан ның қай қа ла ла рын да опе ра жә не ба лет театр ла ры бар?
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2. Сұх бат ты ин то на ция, кі ді ріс, ло ги ка лық ек пін ді дұ рыс қой ып оқың дар. Жік тік жал-
ғау ла рын та бың дар.

– Би бі г	л апай, 
ан ша жа сы �ыз дан ән ай та бас та ды �ыз?
– Кіш кен тай ке зім нен-ақ ән ай та тын мын. Анам: «Сен сөй лей ал май-

тын сың, бі рақ ән ді ай та бе ре тін сің», – дей тін. Үс тел дің ас ты на кі ріп алып, жел-
дің уілі не са лып ән дет сем, анам: «Сен кім нің ба сы на уіл деп отыр сың?» – деп, 
отыр ған же рім нен су ырып ала ды екен. Мен бол сам ас ты на қай та кі ріп, уіл-
дей ді екен мін. Әкем ана ма: «Әй, Май на! Осы қы зым ән ші бо ла ды. Кө ре сің», – 
дей ді екен.

– Сіз ді� с	й ік ті ән ші �із кім еді?
– Біз дің за ма ны мыз да Кү ләш тің ал ды на тү се тін еш кім бол ма ды. Жа мал 

Ома ро ва ның дау сы на қы зы ға тын мын. Ша бал Бей се ко ва ның үнін дей әде мі үн ді 
еш кім нен ес ті ме дім. Оның Джуль ет та ны, Бай ға ли До сым жа нов тың Ро ме оны 
ой на ған да ғы дау ыс та ры әлі күн ге дей ін құ ла ғым да.

Ар тық бол мас біл ге нің

Би бі гүл Тө ле ге но ва – ән ші, Қа зақ стан ның (1958) жә не КСРО-ның (1967) 
ха лық әр ті сі. Ән ші нің ре пер туа рын да қа зақ тың ха лық ән де рі, Қа зақ стан 
ком по зи тор ла ры ның шы ғар ма ла ры, сон дай-ақ П.И.Чай ковс кий мен С.Б.Рах-
ма ни нов тің ро ма нс та ры, Н.И.Римс кий-Кор са ков тың опе ра ла ры нан ария лар 
жә не Ба тыс Еуро па ком по зи тор ла ры ның во кал дық шы ғар ма ла ры бар.

Таң дау лы пар тия ла ры – Жі бек (Бру си ло вс кий дің «Қыз Жі бе гін де»), Гүл-
бар шын (Е.Рах ма диев тің «Ал па мы сын да»), Ең лік (Ғ.Жұ ба но ва ның «Ең лік-
Ке бе гін де»), Джиль да, Вио лет та (Дж.Вер ди дің «Ри го лет то сы» мен «Тра ви ата-
сын да»), Цер ли на (В.А.Мо ца рт тың «Дон-Жуа нын да»), Ро зи на (Дж. Рос си ни дің 
«Се виль шаш та ра зы сын да») жә не т.б.

Жа зы лым

3. Топ тар ға бө лі ніп, қа зақ тың опе ра жан ры ту ра лы «Үш қа дам ды сұх бат» жүр гі зің дер. 
Не гіз гі ақ па рат ты дәп тер ге жа зың дар.

Үй тап сыр ма сы

4. Қа зақ тың дәс түр лі ән жан ры мен қа зақ тың опе ра жан ры ның ор тақ бел гі ле рі мен 
ай ыр ма шы лық та ры ту ра лы ас со циа тив ті кар та сы зың дар.
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 §37. Ға сыр бұл бұ лы

Оқы лым

1. Мә тін ді оқың дар. Кү ләш Бай сейіто ва ту ра лы мә лі мет тер ді клас тер ге тү сі рің дер. 
Мә тін де гі ті рек сөз дер ге си но ним сөз дер ді қо сып ай тың дар.

Қа зақ тың көр нек ті ән ші сі Кү ләш Бай сейіто ва – 
Қа зақ стан да аты аңыз ға ай нал ған тұл ға. Не бә рі 
45 жас қа со зыл ған қыс қа ғұ мы рын да ол жұл дыз дай 
жар қы рап, ха лық тың сүй іс пен ші лі гі не бө лен ді.

Ең ал ғаш қы «Шұ ға» спек так лі нен бас тап, Кү ләш 
са на лы түр де ха лық мә не рі не жа қын ашық дау ыс ты 
сақ та ды. Кү ләш тің об раз дар та би ға тын тап ба сып 
та нуы, ол та ны ға нын шы найы ше бер лік пен жет кі зе 
бі луі, кей іп кер бол мы сын аша тү суі оның сах на өне рі 
үшін жа рал ған жан еке нін әй гі лей тү се ді. Ха лық 
Кү ләш қа «қа зақ тың бұл бұ лы» де ген атақ бер ді.

Е.Г.Бру си ло вс кий жаз ған бі рін ші қа зақ опе ра сы «Қыз Жі бек тің» қо йы-
 луы қа зақ му зы ка мә де ние тін де үл кен та ри хи оқи ға бол ды. Бі рін ші қа зақ 
опе ра сы ның әуе нін (оған 50-ден аса ха лық ән де рі мен күй ле рі кір ді) бі рін ші 
орын дау шы лар өз де рі таң дап, ірік те ді. Әри не, олар дың ара сын да Кү ләш та 
бар. Мәс кеу де гі қа зақ өне рі нің он күн ді гін де (1936 ж.) Қыз Жі бек бей не сін 
сом да ған Кү ләш тың дар ман жұрт шы лық ты таң ғал дыр ды. «Прав да» га зе ті: 
«Қыз Жі бек тің жақ сы кө ріп са ла тын әні «Гәк ку» – ке ре мет ән, ал ен ді со ны 
Кү ләш айт қан да, тіп ті жан дан ды рып жі бе ре ді... Де мек, талант ел мен жер ді 
тал ға май ды, ке рі сін ше, өнер сүйер қау ым сол талант ие сін өзі таң дап, тал ғап, 
тау ып ала ды», – деп жаз ды.

Кү ләш Бай сейіто ва ның да ры ны көп қыр лы. Ол – елі міз дің тұң ғыш кә сі би 
дең гей де гі кон церт тік жә не опе ра лық ән ші сі. Қа зақ хал қы Кү ләш ар қы лы 
дү ниежү зі нің клас си ка лық опе ра сы мен көп те ген ха лық тар дың му зы-
ка сын та ны ды. Оның дау сы қа зақ да ла сын дай кең де би ік, ұлт тық на қы шы 
ай рық ша бол ған дық тан, орын да ған ән де рі қа зақ хал қы на жа қын әрі тү сі-
нік ті еді.

(https://surak.szh.kz/517725 Т�л �а, Адам)

Ойт үрт кі

1. Бұл бұл құс бас қа құс тар дан не сі мен ерек ше ле не ді деп ой лай сың дар?
2. «Бұл бұл дай сай ра ған», «бұл бұл дау ыс ты», «кү міс кө мей» де ген си пат тар ды не се-

беп ті ән ші лер ге қа тыс ты қол дан ған?
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2. Тө мен де гі мә тін ді оқып, фра зе оло ги зм дер ді та бың дар.

...Бұл жо лы қа зақ тың ақ тан гер ақы ны, ұлы ком по зи тор, өз за ма нын да 
ал ды на жан сал ма ған ән ші Үкі лі Ыбы рай дың «Гәк ку» ат ты әні жай лы ой өріс-
тет пек пін. «Гәк ку» 1934 жы лы Е.Бру си ло вс кий дің «Қыз Жі бек» опе ра сын-
да ғы Жі бек тің ария сы бо лып жарқ ет ті. 1936 жы лы Мәс кеу де өт кен қа зақ өне-
рі нің он күн ді гін де Жі бек тің рө лін де ой на ған бұл бұл үн ді Кү ләш Бай сейіто ва 
«Гәк ку ді» бі рін ші рет орын дап, КСРО ха лық әр ті сі атан ды. «Гәк ку» де ген ән 
жұл ды зы мен Кү ләш де ген ән ші лік тің жұл ды зы қа тар жан ды. (К.Са лы 
ов)

Тың да лым жә не ай ты лым

3. Бұл бұл үнін (https://www.youtube.com/watch?v=1Pz_Rxa3c-A) тың дап, құс үні нің 
ән ге (https://www.youtube.com/watch?v=n0p4Pu2-NMc) қа лай кі рік ті ріл ге ні не на зар 
ау да рың дар. Көр кем де гіш құ рал дар ды қол да нып, ал ған әсер ле рің ді ай тың дар.

Жа зы лым

4. «Қос жаз ба күн де лі гі» ар қы лы мә тін дер де гі не гіз гі ұғым дар ға тү сін дір ме жа зың дар.

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

5. Сөз жұм бақ ты ше шің дер, ай рық ша тор көз де гі сөз ді қа тыс ты рып, сөй лем құ рас ты-
рың дар.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Қа зақ хал қы ның ас пап пен орын да-
ла тын му зы ка жан ры.

2. Ха лық саз ге рі, бел гі лі ән ші Ыбы рай 
Сан ды бай ұлы на қо сым ша те лін ген 
атау.

3. Ән ші құс.
4. Қыз Жі бек тің сүй ік ті әні.
5. Қа зақ би өне рі нің па ди ша сы.

Үй тап сыр ма сы

6. Кү ләш Бай сейіто ва ту ра лы «Ән па ди ша сы» ат ты ша ғын әң гі ме жа зың дар. Ма қал-мә-
тел дер мен фра зе оло ги зм дер дің мә нін, көр кем дік ерек ше лік те рін тү сі ніп қол да ның дар.
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 §38. Қа зақ тың ұлт тық му зы ка лық ас пап та ры

Сұх бат

1. Су рет те гі му зы ка лық ас пап тар дың қай сы сын білесіңдер? Олар ту ра лы сұх бат 
құ рың дар.

Оқы лым

2. Мә тін де гі ұлттық му зы ка лық ас пап та рды клас тер әді сі бой ын ша топ тас ты рың дар, 
олар дың су рет терін көр се тің дер.

Қа зақ тың ер те за ман нан ке ле жат қан му зы ка лық ас пап та ры ның түр ле рі 
өте көп. Ата-ба ба ла ры мыз тас тан, ағаш тан, те мір ден, өсім дік тер ден, саз-
дан, мал дың те рі сі нен, сүйе гі нен, мүй із ден, ішек тен, қыл дан, та ғы бас қа да 
ды быс шы ға руы мүм кін зат тар дан қа ра пай ым ән-күй ас пап та рын жа са ған. 
Елі міз дің әр түр лі мұ ра жай ла рын да 400-ден ас там кө не му зы ка лық ас пап-
та ры сақ тау лы.

Қа зақ тың ұлт тық му зы ка лық ас пап та рын тө мен де гі дей топ тар ға бө ле міз:
1. Үр ме лі ас пап тар – сы быз ғы, қу рай-ыс қыр ғыш, саз сыр най, ыс қы руық, 

қа мыс сыр най, қос сыр най, қау ыр сын сыр най, мүй із сыр най, ұран, кер-
ней.

2. Шерт пе лі-ішек ті ас пап тар – же ті ген, шер тер, дом бы ра, адыр на, шің кіл дек, 
ор те ке, үш ішек ті дом бы ра.

3. Қияқ пен ой на ла тын – қыл қо быз.  
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4. Ұрып ой на ла тын – даң ғы ра, кеп шік, да был, ду ды ға, дау ыл паз, шың дау ыл,
5. Сым тіл ше лі – шаң қо быз.
6. Сіл кіп ой на ла тын ас пап тар – асата яқ, шың, сыл дыр мақ, қо ңы рау.

Қа зақ да ла сы ның кең ты ны сын күй мен жыр ға ар қау ет кен өнер паз да-
ры мыз ел та ри хы ның ал тын па рақ та рын да өз үле сін таң ба лап кет кен. Хал-
қы ның мұң-за рын қо быз дың ащы үні мен сөй ле тіп, қуа ны шын дом бы ра ның 
қо ңыр үні не сый дыр та ал ған тек ті ба ба ла ры мыз дың бү гін гі ұр па ғы осын дай 
құн ды жә ді гер ле рін көз дің қа ра шы ғын дай сақ тап ке ле ді. Ұлт мә де ние ті нің 
осы жау һар ла рын сіз Ал ма ты да ғы Қа зақ ха лық му зы ка лық ас пап та ры мұ ра-
жай ынан ке зік ті ре ала сыз.

(https://surak.szh.kz«�а за
 ты�-му зы ка лы
-ас пап та ры»)

Ізде нім дік тап сыр ма

3. Өз де рің із де ніп, мә тін ді жал ғас ты рың дар.

Ал ма ты да ғы Қа зақ ха лық му зы ка лық ас пап та ры мұ ра жай ына Ықы лас 
күй ші нің есі мі бе ріл ген. Ықы лас – ХІХ–ХХ ға сыр лар да өмір сүр ген атақ ты 
му зы кант...

Әде би тіл нор ма ла ры

4. Фра зе оло ги зм дер дің ма ғы на сын тү сі ніп, олар мен та қы рып қа қа тыс ты сөй лем дер 
құ раң дар.

�л гі:  Сан ду �аш өнер ден 
�р ала 
ан емес.

Қа ра жаяу емес. Қай ра уы жет кен. Жұл ды зы оңы нан туу. Қа быр ға сы мен 
ке ңе су. Құ ла ғын тү ру. Құ лақ қа ұр ған та на дай. Ша ша сы на шаң жұқ пай ды. 
Құнт қыл мау. Кө зі же ту.

Тың да лым жә не ай ты лым (15)

5. Же ті ген ту ра лы аңыз ды тың даң дар. Же ті ген немесе бас қа ұлт тық ас пап ту ра лы пос-
тер қор ғаң дар, бір-бі рің нің жұ мыс та рың ды ба ға лаң дар.

Үй тап сыр ма сы

6. Ға лам тор ар қы лы Қа зақ ха лық му зы ка лық ас пап та ры ның мұ ра жай ына сая хат жа-
саң дар. Өз де рі ңе ұна ған ас пап қа си пат та ма жа зың дар.
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 §39. Қа зақ тың кие лі дом бы ра сы

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, дом бы ра ту ра лы пі кір ле рің ді түй ін ді сөз дер мен қо ры тындылаң дар.

Дом бы ра – қа зақ хал қы ның ең кең та ра ған екі 
ішек ті, көп пер не лі му зы ка лық ас па бы. Ол – қа зақ тар 
өмі рін де ма ңыз ды орын ала тын, өзін дік му зы ка лық 
си па ты бар ас пап. Ал ғаш эпи ка лық дәс түр шең бе-
рін де жыр, тол ғау, тер ме лер ді сүйе мел деу ге қол-
да ныл ған дом бы ра кей ін ас пап тық шы ғар ма – күй 
жан ры ның қа лып та суы на ық пал ет кен. Қа зір гі 
кез де дом бы ра же ке ән ді сүйе мел деу ге, күй тар ту ға, 
ха лық тық-фольклор лық му зы ка да, клас си ка лық 
шы ғар ма лар ды орын дау да қол да ны ла тын мүм кін-
ді гі кең му зы ка лық ас пап бо лып та бы ла ды.

Қа зақ тың қа зақ ты ғын көр се те тін бір ден-бір 
ас пап – дом бы ра. Осы кие лі ас пап тың ба ға сын 
ға лым дар да, ақын-жа зу шы лар да ай тып кет кен. 
Алек сандр Ефи мо вич Алек то ров: «Қол дан іс тел ген екі ішек ті дом бы ра дан 
мұн дай нә зік, мұн дай әсем ды быс шы ға ды де ген ге еш уа қыт та сен бе ген 
бо лар едім! Егер де сол әуен ді өз құ ла ғым мен ес ті ме ген бол сам, мен оның 
жа ра ты лыс үні мен ұла са тын кү ші не де сен бес едім!» – де се, Сұл тан мах мұт 
То рай ғы ров: «Біз дің қа зақ – ән құ мар ха лық. Бі реу қо лы на дом бы ра ұс тап, ән 
са ла бас та са, ой да ғы-қыр да ғы сы жи на лып, се гіз де гі ба ла, сек сен де гі ша лы на 
дей ін ай тып-ай ты сып, жа нын жа ға сы на кел ті ре ді. Сол ән де гі рух сүйе гі ңе 
сі ңе ді, құ ла ғың да қа ла ды», – деп жаз ған.

(Kazorta.org сай ты нан)

Ар тық бол мас біл ге нің

Біз му зы ка дан та за нәр ала мыз... Му зы ка ның құ ді ре ті біз дің жан дү ние  -
мізді тол қы тып, кө ңі лі міз ді кө те ру ге әб ден же те ді. (Арис то тель)

Му зы ка ның жұ мыс сал да ры нан пай да бол ған шар ша ған дық ты ұмыт-
ты рып, өзі не бау рап әке те тін қа сие ті бо ла ды. Ол біз ге осы жұ мыс тың зар да-
бы на шы дау ға, тө зу ге кө мек бе ре ді. (Әл-Фа ра би)

Му зы ка адам жа нын жар қы ра тып, жа лын да туы ти іс. (Л.Бет хо вен)
Қа зақ тың отан шыл дық жі ге рі не то лы ха лық му зы ка сы ның еш кім ге, еш те-

ңе ге ұқ са май тын ерек ше тар тым ды лы ғы сон дай – қа зақ әнін тың да ған да күл лі 
да ла көз ал дың нан өт кен дей бо ла ды. (Р.Рол лан)
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Тың да лым жә не ай ты лым (16)

2. І.Жан сү гі ров тің «Дом бы ра» өле ңін тың дап, ақын ның дом бы ра кө мейі нен шық қан 
үн ді қан дай құ бы лыс тар ға те ңей ті нін те ріп жа зың дар.

Жа зы лым

3. Оқы лым жә не тың да лым мә тін де рін са лыс ты рып, кес те ні тол ты рың дар.

Та қы ры бы Құ ры лы мы Стиль дік ерек ше лік те рі Тіл дік ерек ше лік те рі Ауди то рия сы

Дең гей лік тап сыр ма

4. Тө мен де гі мә тін ді оқып, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Көп нүк те нің ор ны на ти іс ті сеп тік жал ғау ла рын қой ып, жай сеп теу мен тә -
уел  ді сеп теу ді ажы ра тың дар.
2-дең гей. Мә тін нен кей ін ді ық пал ды та бың дар. Сол сөз дер мен сөй лем дер құ рас ты рың дар.
3-дең гей. Оқы лым мә ті ні мен ор тақ ой ды тау ып, дом бы ра ту ра лы «Төрт сөй лем» тә сі-
лі мен пі кір, дә лел, мы сал, қо ры тын ды жа зың дар.

Дом бы ра бір не ше бө лік... тұ ра ды: ба сы, құ лақ та ры, пер не ле рі, мой ны, ша на-
ғы, іл ге гі жә не ішек те рі. Дом бы ра ды быс өт кіз гіш ті гі жо ға ры қа ра ғай, тұт, үйең-
кі, емен се кіл ді ағаш тар... екі түр лі әдіс... құ ра лып не ме се ойы лып жа са ла ды.

Дом бы ра ас па бы ха лық тық кә сі би өнер... ту ып-қа лып та суы..., өр кен деуі... 
не гіз бол ған. Құр ман ға зы, Дәу лет ке рей, Тәт тім бет, Қа зан ғап, Сү гір, т.б. даңқ ты 
күй ші лер өз де рі... төк пе, шерт пе күй ле рі... дом бы ра ас па бы... шы ғар ды.

Дом бы ра – тек күй тар ту... ға на емес, ән айт қан... сүйе мел үшін де қол-
да ны ла тын ас пап. Бір жан сал, Ақан се рі, Жаяу Мұ са, Мұ хит, Мә ди, Әмі ре 
Қа шауба ев, Ж.Еле бе ков, Ғ.Құр ман ға лиев, Қ.Бай бо сы нов, т.б. бел гі лі ән ші лер 
дом бы ра... ән ге әр бе ріп, ән ші... де меу бо ла ты ны... дә лел де ді.

(https://kk.wikipedia.org/wiki/Дом бы ра)

Үй тап сыр ма сы

5.  Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. «Дом бы ра – қа зақ хал қы ның ұлт тық ас па бы» та қы ры бын да ойт ол ғау не ме се ша-

ғын ма қа ла жа зың дар. Жаз ба жұ мы сын да ма қал-мә тел дер мен фра зе оло ги зм дер ді 
ұтым ды пай да ла ның дар.

2. Қа дыр Мыр за Әлі нің «Дом бы ра» өле ңін тау ып жа зың дар. Өлең мә ті нін де гі ақ па-
рат ты та қы рып пен бай ла ныс ты рып, қо ры тын ды жа зың дар.
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 §40. Күй ана сы – Ди на

Оқы лым

1. Мә тін ді мұқият оқың дар. Мә тін нің тіл дік құ ры лы мы на тал дау жа сап, сти лін анық-
таң дар.

Ха лық әр ті сі, күй ші, ком по зи тор, қа зақ хал қы ның 
мә де ни ет қай рат ке рі Ди на Нұр пейісо ва ны жа сы нан өнер 
қон ған, ерек ше да рын ие сі деп атау ға бо ла ды. Оның бұл 
да ры нын ал ғаш бай қа ған әке сі екен. Ди на 9 жа сын да 
Дәу лет ке рей, Мү сі рә лі, Бай жұ ма си яқ ты күй ші лер дің 
шы ғар ма ла рын ше бер орын дай тын бол ды.

1870 жы лы атақ ты күй ші Құр ман ға зы Ди на ның 
талан тын сырт тай ес тіп, ар найы із деп ке ле ді. Ди на ны 
күй ші лік өнер ге өзі баули бас тай ды, то ғыз жыл бойы осы 
өнер дің қыр-сы рын мең гер те ді. Осы жыл да ры ол өзі нің 
тыр на қал ды шы ғар ма ла рын дү ние ге әкел ді. «Бұл бұл», 

«Бай жұ ма», «Кө ген түп», «Он ал тын шы жыл» ат ты күй ле рі Ди на ның да рын ды 
ком по зи тор еке нін дә лел де ді.

1937 жы лы Ах мет Жұ ба нов Ди на ны Ал ма ты ға ал дыр та ды. Сол жы лы 
Ал ма ты қа ла сын да ұлт да рын да ры бас қос қан рес пуб ли ка лық жи ын да оған 
рес ми түр де сый-сия пат, құр мет көр се тіл ді. Жиында Дина өзі нің және Құр-
ман ға зы ның күй ле рін орын дай ды. Осы дан кей ін Ди на Қа зақ фи лар мо ния сы на 
жұ мыс қа алын ды, оған «Ең бек сі ңір ген өнер қай рат ке рі» ата ғы бе ріл ді.

Ол 1939 жы лы Мәс кеу де өт кен Бү кі ло дақ тық ұлт тық ас пап та орын дау-
шы лар бай қау ын да 1-орын ды ие лен ді. Ұлы Отан со ғы сы бас тал ған тұс та ол 
май дан да ғы ұлын за ры ға күт кен са ғы ны шын «Ана бұй ры ғы» ат ты шы ғар ма-
сы на ар қау ет ті. 1944 жы лы 83 жас та ғы Ди на Таш кент те өт кен Ор та Азия рес-
пуб ли ка ла ры му зы ка сы ның он күн ді гін де өнер көр сет ті. Сол жы лы ол «Қа зақ 
КСР-інің ха лық әр ті сі» ата ғын ием ден ді. Ал 1945 жы лы со ғыс тың аяқ та лу ына 
орай «Же ңіс» күй ін жа рық қа шы ғар ды.

Ди на Нұр пейісо ва ха лық ал ды на соң ғы рет 1952 жы лы 91 жа сын да шық-
ты. 1955 жыл дың 31 қаң та рын да 94 жа сын да ұлы күй ші дү ние сал ды. Оның 
шы ғар ма ла ры қа зақ дом бы ра өне рі нің на ғыз клас си ка сы на ай нал ды.

(http://bmtv.kz/kz/ -dina-n-rpejsova-turaly-10-derek)

Ойт үрт кі

1. «Күй ата сы» деп кім ді атай ды? Ди на Нұр пейісо ва ны не ге «Күй ана сы» деп атай ды?
2. Ди на Нұр пейісо ва ту ра лы өз де рің қо сым ша ақ па рат жи нақ тап, пі кір бө лі сің дер.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



VБӨЛІМ.МУЗЫКАӨНЕРІЖӘНЕҚАЗАҚТЫҢКИЕЛІДОМБЫРАСЫ 83

Жа зы лым

2. Дина Нұр пейісо ва ның же міс ті жыл да рын клас тер ге тү сі рің дер.

3. «Қос жаз ба күн де лі гі» ар қы лы мә тін де гі не гіз гі ұғым дар ға тү сін дір ме жа зың дар.

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

Әде би тіл нор ма ла ры

4. Өлең ге кі ді ріс бел гі сін (|, ||, |||) қой ып жа зып, ин то на ция сы мен оқып шы ғың дар. Өлең-
де гі не гіз гі ой ды анық таң дар.

Ба ба қа зақ ке біс ті
Тас қа пас қа өшік ті.
Із дей мін деп ке ңіс тік,
Кен тін тас тап кө шіп ті.

Ба тыр қа зақ қы лыш ты
Бе лін қа шан ше шіп ті?!
Із дей мін деп ты ныш тық,
Тү зін тас тап кө шіп ті. 

Ақын қа зақ азап тың
Бә рін тас тап кө шіп ті.
Із дей мін деп азат тық,
 Тау ын тас тап кө шіп ті.

Бә рін тас тап осы күн
Жет кен ұлы мұ рат қа.
Дом бы ра мен бе сі гін
Тас та ма ған бі рақ та!

(�а дыр Мыр за Әлі)

Үй тап сыр ма сы

5. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Ди на Нұр пейісо ва ның «Бұл бұл» күй ін не ме се өз де рі ңе ұна ған күй ле рін (www.

youtube.com) тау ып, тың даң дар. Ал ған әсер ле рің ді си пат тап, «Күй – тә ңір дің кү-
бі рі» та қы ры бын да ойт ол ғау жа зың дар.

2. Қа зір гі қа зақ күй ші ле рі нен кім дер ді бі ле сің дер? Олардың орын дай тын күй ле рі 
жә не орын дау шы лық ше бер лік те рі ту ра лы си пат та ма мә тін жа зың дар.
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 §41. Бү кі лә лем дік ға лам тор же лі сі

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, не гіз гі ақ па рат ты кес те ге не диаг рам ма ға тү сі рің дер.

Ға лам тор та ри хы ком пью тер дү ние ге кел ген уа қыт тан бас тала ды.
1957 жы лы Ке ңес Ода ғы Жер дің жа сан ды се рі гін ұшыр ған нан кей ін, 

АҚШ Қор ға ныс ми ни ст рлі гі ақ па рат ты та сы мал дау дың се нім ді жүй есі 
қа жет деп шеш ті. АҚШ-тың ал дың ғы қа тар лы зерт теу жо ба ла ры ның агент-
ті гі (ARPA) осы мақ сат та ком пью тер лік же лі құ ру ды ұсын ды. Бұл же лі ні 
құ ру Лос-Анд же лес те гі Ка ли фор ния уни вер си те ті не жә не Стэн форд зерт теу 
ор та лы ғы на тап сы рыл ды. Ком пью тер лік же лі ARPANET деп атал ды. Бар лық 
жұ мыс тар ды АҚШ Қор ға ныс ми ни ст рлі гі қар жы лан ды рып отыр ды. Же лі ні 
ғы лым ның әр түр лі са ла ла рын да ғы ға лым дар қол да на бас та ды. Ал ғаш қы 
ARPANET сер ве рін де гі «Honeywell-516» ком пьюте рін де 12 КБ қа на опе ра-
тив ті жад бо ла тын.

1971 жы лы же лі ар қы лы элект рон ды ха бар ла ма жі бе ру ге мүм кін дік бе ре     тін 
ал ғаш қы ком пью тер лік бағ дар ла ма жа са лып, ол ке ңі нен та рал ды. 1973 жы  лы 
бұл же лі ге тран сат лан ти ка лық те ле фон сы мы кө ме гі мен Ұлыб ри та ния жә не 
Нор ве гия ның ұй ым да ры қо сы лып, же лі ха лы қа ра лық си пат ал ды. Бұл же лі, 
не гі зі нен, элект рон ды ха бар ла ма ны жі бе ру үшін пай да ла ныл ды. Бі рақ бас қа 
тех ни ка лық стан дарт тар не гі зін де жа сал ған же лі лер мен бай ла ныс ор на та 
ал май тын еді.

70-жыл дар дың со ңын да мә лі мет тер ді та сы мал дау стан дарт та ры ке ңі нен 
та рай бас та ды, олар 1982–1983 жыл да ры бір стан дарт қа кел ті ріл ді. 1983 жыл-
дың 1 қыр гүйе гін де ARPANET же лі сі NCP про то ко лы нан TCP/IP про то ко лы на 
кө ші ріл ді, бұл про то кол қа зір гі кез ге дей ін же лі лер ді бі рік ті ру үшін қол да ны-
лу да. 1983 жы лы пай да бол ған «Ин тер нет» тер ми ні ARPANET же лі сі не бай ла-
ныс ты ай ты ла тын бол ды.

(https://kk.wikipedia.org/wiki «Ин тер нет_та ри хы»)

Ойт үрт кі

1. Ға лам тор же лі сі нің та ри хы қай кез ден бас тала ды?
2. Ал ғаш қы ком пью тер лік бағ дар ла маны қа зір гі мен са лыс ты ру ға ке ле ме?
3. Мә тін нен зат тың қи мы лын, іс-әре ке тін, жай-күй ін біл ді ре тін сөз дер ді тау ып, 

олар ға сұ рақ қой ың дар.
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Әде би тіл нор ма ла ры

Есімше – бір де есім сөз дер дің, бір де етіс тік тің қыз ме тін ат қа ра тын етіс тік тің тү рі. Есім
ше есім дер ше түр ле ніп (сеп те ліп, тәу ел де ніп, көп те ліп), есім қыз ме тін ат қа ра ды. Мы са лы: 
Білгенгемержан,Білмескеарзан.(Абай)

Есім ше жік те ліп етіс тік тің қыз ме тін ат қа ра ды. Жұр нақ та ры:
1.  ған, ген, қан, кен. Мы са лы: оқыған,білген,айтқан,түскен.
2.  ар, ер, р, (бо лым сыз етіс тік жұр на ғы нан соң) с. Мы са лы: айтар,көрер,санар,білмес.
3.  атын, етін, йт ын, йт ін. Мы са лы: баратын,келетін,тыңдайтын,сөйлейтін.
4.  мақ, мек, бақ, бек, пақ, пек. Мы са лы:болмақ,білмек,жазбақ,сезбек,қашпақ.

2. Екі ба ған да ғы сөй лем дер ді са лыс ты рың дар. Қою қа ріп пен бе ріл ген сөз дер дің қыз-
ме тін тү сін ді рің дер.

1. Ме нің айт қа ным дәл кел ді.
2. Ға лам тор да жа зыл ған ның 

бә рі не се не бер меу ке рек.
3. «YouTube»-тан көр ге нім ме ні 

таң ғал дыр ды.

1. Мен мұ ны бұ рын да айт қан мын.
2. Ға лам тор да осы ту ра лы жа-

зыл ған.
3. «YouTube»-тан қы зық сю жет 

көр ген мін.

3. Мә тін де гі етіс тік тер ге есім ше жұр на ғын жал ғап, қан дай өз ге ріс бол ға нын тү сін ді рің дер.

�л гі:  Бір де мы на дай �ы зы� о�и �а бол ды. – Бір де мы на дай �ы зы� о�и �а бол �ан.

Ға лам тор да ғы бар лық ақ па рат қа сен дім. Бір де мы на дай қы зық оқи ға бол-
ды. «YouTube» же лі сі не жүк тел ген мә лі мет бой ын ша ұялы те ле фо ным ды су ға 
са лып, бе рік ті гін тек сер дім. Аз дан соң те ле фо ным іс тен шы ғып қал ды. Демек, 
ға лам тор да ғы бар лық ақ па рат қа бір дей се ну ге бол май ды.

Жа зы лым

4. Бе ріл ген ақ па рат тар ды бү гін гі күн мен бай ла ныс ты рып, мә тін құ рас ты рың дар.

«Google» із деу іш жүй есі нің атауы «googol» (100 нө лі бар он дық) сө зі нен 
шық қан. До мен ді тір кеу ке зін де қа те ке тіп, «Google» бо лып жа зы лып кет кен.

«YouTube»-ке жүк тел ген ең бі рін ші бей не жаз ба «Мен хай уа нат тар ба ғын-
да мын» деп ата лыпты, алайда ол еш кім ді қы зықтыр ма ған.

Үй тап сыр ма сы

5. Есім ше ні түр лен ді ріп қол да нып, бү кі лә лем дік ға лам тор дың та ри хы ту ра лы мә тін 
жа зың дар. 
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 §42. Айшы лық алыс жер лер ден жыл дам  
 ха бар ал ғыз ған

Оқы лым

1. Гра фи ка лық сыз ба да ғы мә тін дер ді құ рыл ғы ның пай да бо лу ке зе ңі не бай ла ныс ты 
ре ті мен оқың дар.

Телефон арналары арқылы графикалық мәліметтерді: мәтінді, 
кестені, сызбаларды, графиктерді, фотосуреттерді, т.б. жөнел-
ту, тасымалдау, жеткізу жұмыстарын атқаратын құрал. Олар-
дың дәл көшірмесін алу үшін қолданылады.

Телеграф (телетайп) арқылы берілетін жедел сипатты құжат. 
Күнделікті қызмет барысында ақпарат немесе мәліметті екін-
ші адамға я мекемеге жедел жеткізеді. Қазіргі заманда ақпа-
ратты жедел жеткізудің басқа да түрлері болғанымен, жедел-
хаттар өз маңызын жойған жоқ.

Американдық ғалым А.Т.Белл 1876 жылы ойлап тап  қан. Со-
дан бастап адамдар оны байланыс құралы ретінде пайдала  на -
ды. Алғашқы үлгілерімен салыс  тыр  ғанда телефон жү йесінің 
дамуы айтарлықтай жетістік  терге жетті.

Факс, 
факсимильдік 

аппарат

Жеделхат

Телефон

Ойт үрт кі

1. Алыс та ғы до сы ңа, ту ысы ңа ма ңыз ды ақ па рат ты ай ту үшін не ні қол да на сың дар?
2. Ақ па рат ал ма су құ рал да рын ға лам тор қа лай ал мас тыр ға ны ту ра лы ай тың дар.

Әде би тіл нор ма ла ры

Көсемше – бір де үс теу дің, бір де етіс тік тің қыз ме тін ат қа ра тын етіс тік тің тү рі.
Кө сем ше  ісәре кет тің жайкүй ін  біл ді ріп,  үс теу дің  қыз ме тін  ат қа ра ды. Мы са лы: Ол

мектепкеқарайасығажүгірді.Сенсөзіңдіанықтапайт.Осыныбілгелікелдік.
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Жік те ліп не ме се кө мек ші етіс тік пен тір ке сіп, қи мыл ды біл ді ріп, етіс тік қыз ме тін ат қа ра ды.
Жұр нақ та ры:

1.  а, е, й. Мы са лы: Оларайтады,көреді,тыңдайды.
2.  ып, іп, п. Мы са лы: Жайлауғабарыпты,табиғаттытамашалапты.
3.  ға лы, ге лі, қа лы, ке лі. Мы са лы: Үлкендербізгеосыныныайтқалы жүр.

2. Мә тін де гі етіс тік тің есім ше, кө сем ше тұл ға ла рын та бың дар. Skype, WhatsApp, В Кон-
такте, т.б. мес сенд жер лер дің ар тық шы лы ғын клас тер не пос тер ар қы лы дә лел дең дер.

Же дел хат – те лег раф ар қы лы бе рі ле тін же дел си пат ты құ жат. Ақ па рат ты 
же дел жет кі зу дің факс, ға лам тор си яқ ты түр ле рі бол ға ны мен, же дел хат тар әлі 
де өз ма ңы зын жой ған жоқ. Се бе бі хат ұзақ жү ре ді, ға лам тор мен факс қыз-
ме ті қым бат тау, оның үс ті не біз чер теж я су рет жі бер мей тін бол сақ, факс ты 
қол да ну мін дет ті емес. Те ле фон ар қы лы жүр гі зі ле тін әң гі ме ні іс ке ті гіп қоя 
ал май сың, сон дық тан ең ың ғай лы сы же дел хат бо лып та бы ла ды.

Тың да лым жә не ай ты лым (17)

3. Ы.Ал тын са рин нің өле ңін тың дап, өлең де ғы лым мен тех ни ка ның қай тү рі ту ра лы 
ай тыл ға нын, қа зір гі за ман да бай ла ныс тың қан дай түр ле рі жү зе ге асып жат қа нын 
си пат таң дар.

Дең гей лік тап сыр ма

4. Кө сем ше лер ді қа тыс ты ра оты рып, дең-
гей лік тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Су рет те гі бай ла ныс құ рал да-
ры ту ра лы сөй лем дер құ раң дар.
2-дең гей. «Те ле фон ар қы лы бай ла ныс 
жа сау» та қы ры бын да сұх бат жа зып, 
кө сем ше нің қыз ме тін тү сін ді рің дер.
3-дең гей. Оқы лым жә не тың да лым ма-
те ри ал да рын не гіз ге алып, осы тақы-
рып та ой тол ғау жа зың дар.

Үй тап сыр ма сы

5. Өнер де гі, спорт та ғы же тіс ті гі мен құт тық тап, та ны сы ңа не әй гі лі адам ға же дел хат мә ті -
 нін жа зың дар. Же дел хат мә ті нін де кө сем ше тұл ға лы етіс тік тер дің бо лу ын ес ке рің дер.
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 §43. Қа зақ стан да ға лам тор дың пай да бо луы

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, не гіз гі ақ па рат ты клас тер ге тү сі рің дер. Қа зақ стан дық ға лам тор дың 
бо ла ша ғы ту ра лы ой бө лі сің дер.

Қаз нет – ға лам тор же лі сі нің қа зақ жә не орыс тіл де рін де гі қа зақ стан дық 
бө лі гі. Әзір ше Қаз нет те гі сайт тар дың ба сым бө лі гі орыс ті лін де. Де ген мен 
қа зақ ті лі нің қол да ны лу ау ма ғы өсіп ке ле жат қа ны бай қа ла ды.

1994 жыл дың 19 қыр күйе гін де жо ға ры дең гей лі .kz до ме ні рес ми түр де тір-
кел ді.

1996 жы лы Алек сандр Ля хов «Lyakhov.KZ – Боль шая эн цик ло пе дия Каз-
не та» ақ па рат ты-ағар ту шы пор та лы ның не гі зін сал ды. Ке лер жы лы «Весь 
WWW Ка за хс тан» ат ты қа зақ стан дық веб-ре су рс тар ка та ло гі нің жо ба сын іс ке 
қос ты. Сол жы лы қа зақ стан дық сайт  «Business Website of 1997» ха лы қа ра лық 
кон кур сын да ма ра пат қа ие бол ды.

1998 жы лы ға лам тор дың қа зақ стан дық бө лі гін де ал ғаш қы вир туал дү ке ні 
мен «Guide Park» тау ар лар ка та ло гі, қа зақ ті лін де гі ал ғаш қы сайт  пай да бол-
ды. Ға лам тор ар қы лы тұ рақ ты ра ди оха бар лар жү зе ге асы ры лып ке ле ді.

1998 жыл дың қа зан ай ынан бас тап тұң ғыш рет Каз нет те уни вер си тет 
ре су рс та ры на қол жет кі зу ге мүм кін дік бе ре тін он лайн жүй есі іс ке қо сыл ды. 
Атал ған жүйе қа зір lib.kazsu.kz сай тын да қол да ны ла ды.

1999 жы лы IANA ха лы қа ра лық ұй ымы «Же лі лік ин фор ма ция ның қа зақ 
ор та лы ғын» жо ға ры дең гей лі .kz до мен ді атау ын қол дау ісі бой ын ша ме нед-
же рі ре тін де та ғай ын да ды.

2009 жы лы Қа зақ стан да ғы бас ты ақ па рат тық ға лам тор жүй есі нің да мы ған 
ұлт тық сег мен тін қа лып тас ты ру мақ са тын да «Қаз кон тент» АҚ ком па ния сы 
құ рыл ды.

(https://kk.wikipedia.org/wiki/�аз нет)

Әде би тіл нор ма ла ры

Етіс тік ке (ки мыләре кет ті біл ді ре тін сөз ге)  -у жұр на ғы жал ған ған да, сол сөз қи мыл
әре кет тің атау ын біл ді ре ді. Мұн дай сөз дер ді тұйықетістік деп атай ды.

Тұй ық етіс тік екі түр лі қыз мет ат қа ра ды:
1.  Тұй ық етіс тік ма ғы на сы жа ғы нан зат есім дер ге жа қын бо ла ды. Зат есім дер зат атау ын 

біл дір се, тұй ық етіс тік қи мыл атау ын біл ді ре ді. Сон дық тан тұй ық етіс тік зат есім дер 
си яқ ты көп тік, тәу ел дік, сеп тік жал ғау ла ры ар қы лы түр ле не ала ды. Мы са лы: барула-
рына(болады),өсудің(нәтижесі),асығуға(болмайды),асықтыруды(қой),табысумен
(аяқталды),сезуге(болады),(менің)айтуым.
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2.  Тұй ық етіс тік тің  не гіз гі  ұғы мы қи мыләре кет ті  біл ді ру мен бай ла ныс ты. Тұй ық етіс тік 
қи мыл атауы қал пын да жұм са лып,керек,тиіс,керекемес сөз де рі мен тір ке сіп, ісәре
кет тің мін дет ті түр де орын да лу ын я орын дал мау ын талап ету қыз ме тін де жұм са ла ды. 
Ендігіміндет–аянбайеңбекету,еңбекөнімінарттыру,қоғамныңөндірістіккүшін
дамыту.Меніңайтуымкерек.Сеніңайтуыңкерек.Оныңайтуыкерек.
Тұйық етістік жа тыс сеп тік фор ма сын да тұ рып, ісқи мыл дың со зы лың қы лы ғын, аяқ

тал ма ға нын біл ді ре ді. Абайәлідекітапбетінеүңілуде.(М.Ә.)

2. Ға лам тор дың пай да сын тұй ық етіс тік тұл ға сын да са на ма лап жа зың дар.


л гі:  �а лам тор ды� пай да сы: жыл дам а� па рат ал ма су, ...

Жа зы лым

3. Мә тін ді оқып, «Еркін жазу» әдісімен өздеріңнің ойларыңды жа зың дар.

Компьютербастыжартыадамдар
Ел ге ұс таз дық ет кен қарт тан ал ғыр, құй ма құ лақ ты
Қо нақ та ры сұ рап ты:
– Аға, не ше ба ла ңыз бар со ңы ңыз дан сам ға ған?
– Бір жа рым! – деп тіл қа тып ты әл гі адам, –
Ал дәл айт сам, үш ұлым бар зе рек әрі бі лім ді,
Үшеуі де ғы лым қу ып на зар ға ер те ілін ді.
Сол үш ұл дың бі рі ға на қай сар, ұш қыр ар ма нын,
Тех ни ка лық са на ты мен ғы лы ми өр тал ға мын
Өз ұл ты ның ру ха ни бай лы ғы на жал ға ды,
Со дан шуақ, қу ат алып, ға лам дық ой тол ға ды.
Екі ұлым ның тағ ды рын да ол өз ге ріс бол ма ды,
Еке уі де жа лаң бі лім шең бе рін де сор ла ды.
Ру хы, жа ны ала са ның зор лық жа тар пар қын да,
Сон дық тан қос пер зен тім ді са най мын мен жар ты ұл ға.

(М�х тар Ша ха нов)

Тың да лым жә не ай ты лым (18)

4. Мә тін ді тың дап, «Бло гер» ту ра лы ой ла рың мен бө лі сің дер.

Үй тап сыр ма сы

5. Сөз дік тер ді пай да ла нып, оқы лым мә ті нін де гі тер мин дер дің тү сін дір ме сін жа зың дар.
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 §44. Әлеу мет тік же лі лер

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, өздерің білетін мәліметтермен толықтырыңдар.

Әлемдіалаңдатқанәлеуметтікжелілер
Әлеу мет тік же лі адам дар дың қа рым-қа ты на сы на құ ры ла ды, де мек, 

әлеу мет – ха лық, адам дар то бы бол са, же лі – бай ла ныс, яғ ни, қа рым-қа-
ты нас. Әлеу мет тік же лі лер 1995 жыл дар дан бас тап ке ңі нен қол да ны лу да. 
Ал ғаш қы бо лып «Classmates.com» (сы нып тас тар) әлеу мет тік же лі сі шық ты. 
Ал 2003–2005 жыл да ры «MySpace», «Facebook» се кіл ді же лі лер қо сыл ды. 
Зерт теу ші лер дің ста тис ти ка лық мә лі ме ті не сүй ен сек, ше тел де көп қол да ны-
ла тын әлеу мет тік же лі лер: «Facebook», «Last.fm», «LinkedIn», «MySpace» т.б.; 
Ре сей де: «В Кон так те», «Мой Мир», «Од нок ласс ни ки.ru», «Жи вой Жур нал». 
Ал Қа зақ стан да «nur.kz», «jnet.kz», «yvision.kz», «birge.k» сайт та ры жұ мыс 
іс теу де.

(group-global.org/.../15887)

Ойт үрт кі

1. Қан дай әлеу мет тік же лі лер ді қол да на сың дар?
2. Әлеу мет тік же лі сіз өмір сү ру мүм кін бе?

Әде би тіл нор ма ла ры

Ісқи мыл дың уа қы тын біл ді ре тін етіс тік тің тұл ға сын етістіктіңшақтары дей міз. Етіс
тік тің шақ та ры осышақ,келершақ,өткеншақ бо лып бө лі не ді.

Осышақ сөй леп тұр ған кез де гі ісәре кет ті біл ді ре ді. Оның екі тү рі бар:

Нақосышақ Ауыспалыосышақ
 Дәл сөй леп тұр ған кез де гі ісәре кет ті біл ді ре ді.
Жа са лу жол да ры:

1) жатыр,отыр,жүр,тұр  қа лып етіс тік те рі жік
те ліп  ке ле ді. Мы са лы: Әжесі отыр, немересі
қасындажүр,алменесікалдындатұрмын.

2)  кө сем ше тұл ға лы (а, е, й, ып, іп, п) етіс тік ке 
жатыр,отыр,жүр,тұр қа лып етіс тік те рі тір ке
ліп, жік те ле ді. Мы са лы: Ментыңдапотырмын.
Бізкележатырмыз.

 Күн де лік ті дағ ды лы бо лып жат қан 
ісқи мыл ды біл ді ре ді.

Жа са лу жо лы:
Кө сем ше тұл ға лы (а, е, й) етіс

тік ке жік тік жал ғауы жал ға на ды
Мы са лы: Таңатады.Күншығады.

Мұндажаңбыржиіжауады.
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Сұх бат

2. Әлеу мет тік же лі лер дің бі рі ар қы лы сы нып тас та рың мен бел гі лі бір та қы рып жө нін де 
сұх бат та сың дар. Сұх бат мә ті ні осы шақ та құ рыл сын.

Жа зы лым

3. Мә тін мен та ны сып, оны «Ті ке лей эфир» әді сі мен жал ғас ты рың дар.

Әлеу мет тік же лі лер дің пай да бо луы ның бас ты се бе бі – адам дар дың бір-бі-
рі мен әң гі ме ле су ді қа ла уы. Соң ғы кез де рі адам дар бет пе-бет кез де су ден гө рі, 
әлеу мет тік же лі лер де тіл де су ді қа лай ды...

Ар тық бол мас біл ге нің

• Әр се кунд сай ын 8 адам қан дай да бір әлеу мет тік же лі ге тір ке ле ді.
• «Google»-де гі із деу са ны кү ні не 1 мил лиард тан аса ды.
• «Facebook» – адам са ны бой ын ша Қы тай мен Үн діс тан нан кей ін гі үшін ші 

«мем ле кет».
• Жа ңа лық тар әлеу мет тік же лі лер ар қы лы та ра ған нан бе рі га зет тер дің 

ти  раж са ны азай ған.

Дең гей лік тап сыр ма

4. Тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген сөй лем дер дің етіс тік те рін нақ 
осы шақ тұл ға сын да жік тең дер.
2-дең гей. Қан дай ма ңыз ды үш жағ дай да ға лам тор ды пай да ла на сыңдар? Ау ыс па лы 
осы шақ та диалог жа зың дар.
3-дең гей. Бе ріл ген ұй қас ты пай да ла нып, өлең құ рас ты рың дар:
... ... ... ба тыл мын,
... ... ... жа тыр мын.
... ... ... күн мін,
... ... ... жүр мін.

Үй тап сыр ма сы

5. Осы шақ та «Әлем ді алаң дат қан әлеу мет тік же лі лер» та қы ры бы на «Төрт сөй лем» тә сі-
лі мен өзін дік пі кір жа зың дар.
1-сөй лем: пі кір;
2-сөй лем: дә лел;
3-сөй лем: мы сал;
4-сөй лем: қо ры тын ды.
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 §45. Ең көп қол да ныс та ғы же лі лер

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, өз де рің бі ле тін мә лі мет тер мен то лық ты рың дар. Әлеу мет тік же лі лер дің 
пай да лы жә не зи ян ды жақ та рын атаң дар.

Ға лам тор да ғы әлеу мет тік же лі нің бі рін ші ба ла ма сын 1995 жы лы Рэн ди 
Кон радс іс ке қос қан. Ол «Classmates» деп атала ды, яғ ни, «Сы нып тас тар». 
Сайт тың мақ са ты – бір сы нып та жә не бір мек теп те оқы ған дос тар ды та бу ға 
мүм кін дік жа сау. Бү гін де ол сайт  жұ мы сын жал ғас ты ру да. Бұл сайт ты 
әлем де 50 млн адам қол да на ды екен. 1997–1999 жыл да ры «Asian Avenue», 
«Mi Gente», «Black Planet», «Live journal» сын ды же лі лер пай да бол ды. Ал 
2004 жы лы Марк Цу кер берг «The Facebook» әлеу мет тік же лі сі нің не гі зін 
қа ла ды. 

Қа зір әлем хал қы ның 57%-ы бет пе-бет тіл де су ден гө рі ға лам тор ар қы лы 
тіл дес кен ді жөн кө ре ді екен. Әлеу мет тік же лі адам дар ды шы найы өмір ден 
алыс та та ды. Бұл әсі ре се жас тар ара сын да ғы күр де лі проб ле ма бо лып отыр. 
Күн ұзақ қа же лі де оты ра тын ба ла адам дар мен шы найы ара ла са ал май ды, тұ -
йық   та лып, ға лам тор ға тәу ел ді бо ла ды.

Әлеу мет тік же лі лер – уа қыт ұр лау шы лар. Адам ның же лі ге тәу ел ді лі гі 
сон дай – бас ал май оты рып, ми нут тар дың, оның ар ты нан са ғат тар дың қа лай 
жыл жып кет ке нін бай қа май да қа ла ды.

(www.inform.kz/chn/article/2717645)

Ойт үрт кі

1. Әлеу мет тік же лі лер ді са бақ қа дай ын дық ба ры сын да қол да на сың дар ма?
2. Ең көп қол да ныс та ғы же лі қай сы деп ой лай сың дар?
3. Сы нып тас та рың мен қан дай же лі ар қы лы бай ла ны са сың дар?

Әде би тіл нор ма ла ры

Келершақ сөй леп тұр ған уа қыт тан кей ін бо ла тын ісқи мыл ды біл ді ре ді.
Оның үш тү рі бар:

Болжалды келершақ 
ісқи мыл дың  ке ле шек те 
бо ла ты нын дәл көр сет пей, 
бол жай ға на біл ді ре ді.

Мақсаттыкелершақ  іс
қи мыл дың  ке ле шек те  мақ
сат  еті ле  орын да ла ты нын 
біл ді ре ді.

Ауыспалы келершақ 
ал да ғы  уа қыт та  бо ла тын 
ісқи мыл ды біл ді ре ді.
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Жа са лу  жо лы:  бо лым ды 
етіс тік ке  есім ше нің  -ар, (-ер,
-р)жұр на ғы, бо лым сыз етіс тік
ке есім ше нің-сжұр на ғы, оған 
жік тік жал ғауы жал ға на ды.

Мы са лы: барармын,көрер-
сің,айтпаспыз,білмес,т.б.

Жа са лу жо лы: тү бір не ту ын ды 
етіс тік ке есім ше нің  -мақ, (-мек,
-пақ, -пек, -бақ, -бек)жұр на ғы,
оған -шы, (-ші)жә не жік тік жал
ғауыжал ға на ды.

Мы са лы: бармақпын,көрмек-
піз,тыңдамақшы,кетпек,т.б.

Жа са лу жо лы: тү бір не 
ту ын ды  етіс тік ке  кө сем
ше нің-а,(-е,-й)жұр на ғы,
оған жік тік жал ғауыжал
ға на ды.

Мы са лы: қалады,өседі,
ауысады,сөйлеседі,т.б.

2. Ең көп қол да ныс та ғы же лі лер ту ра лы ке лер шақ тың үш тү рі не сөй лем дер жа зың дар.

3. Тө мен де гі мә тін ді ке лер шақ етіс тік те рі қа тыс қан сөй лем дер мен қо ры тын ды лаң дар.

«Ас та на ақ ша мы» га зе тін де гі мә лі мет ке қа ра сақ, Қа зақ стан да күн де лік ті 
6 мил лион ға жу ық адам әлеу мет тік же лі лер ді пай да ла на ды екен. Ең та ны мал 
әлеу мет тік же лі лер дің қа та ры на «Мой мир», «В кон так те» жә не «Facebook»-ті 
жат қы зу ға бо ла ды... (http://www.inform.kz)

Жа зы лым

4. Көп нүк те нің ор ны на ойт үрт кі де ай тыл ған пі кір ле рің ді пай да ла нып, «ТВ- Шоу» жүр-
гі зіп кө рің дер. Ұтым ды пі кір лер ді дәп тер ле рі ңе жа зың дар.

Мен үшін же лі пай да лы. Мен өзім ді же лі сіз елес те те ал май мын, се бе бі...
Мен жас тар дың же лі де ер те ден кеш ке дей ін оты ру ына қар сы мын, өйт ке ні...

5. «Әлеу мет тік же лі лер – уа қыт ұр лау шы лар ма?» де ген сұ рақ қа «ПОПС фор му ла сы» 
бой ын ша дә лел дер жа зың дар.
1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...»
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сі не мін…»
3-сөй лем: «Оны мы на де рек тер мен, мы сал дар мен дә лел дей ала мын…»
Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын ды ше шім ге кел дім...»

Үй тап сыр ма сы

6. Су рет те көрсетілген белгілермен танысып, бір әлеу мет тік же лі ту ра лы ке лер шақ та 
мә тін жа зың дар. Осы шақ пен са лыс ты рып тү сін ді рің дер.
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 §46. Ком пью тер дің адам ағ за сы на әсе рі  
 жә не ға лам тор дың зи яны

Оқы лым

1. Мә тін маз мұ ны мен та ны сың дар, сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып, өз ой ла рың мен бө лі-
сің дер.

Ком пью тер дің зи яны ту ра лы ма қа ла лар өт кен ға сыр дың 80-жыл да ры нан 
бас тап жа рық кө ре бас та ды. Әсі ре се алу ан түр лі ой ын дар дың ба ла лар дың ден-
сау лы ғы на, жүй ке жүй есі не за қым кел ті ре ті ні сол кез де-ақ ғы лы ми не гіз де 
дә лел ден ген. Со ны мен, ком пью тер дің адам ағ за сы на ти гі зе тін за лал да ры:
• көз дің кө ру қа бі ле тін тө мен де те ді;
• омырт қа лар дың қи саюына әке ле ді;
• жүй ке ге сал мақ тү сі ре ді;
• шар ша ғыш тық, әл сіз дік пайда бола ды.

Бұ ған қо са ба ла құ мар паз дық сал да ры нан ком пью тер ге тәу ел ді бо ла ды. 
Мі не зі күрт өз ге ре ді, ай на ла сы на нем құ рай ды қа рау ды әдет ке ай нал ды ра ды. 
Бас қа ой ын дар ға, ақыл-ой ды да мы та тын қы зық ты та қы рып тар ға тал пы ны сы 
бол май ды. Ба ла ның кө ңіл күйі не де әсер ете ді. Бұрын кө ңіл ді, сер гек жүретін 
бала енді кө бі не ашу лы, күш көр се ту ге бей ім бола ды. Со ны мен бір ге ба ла да тек 
өзі не ға на мә лім «жа бық әлем» қа лып та са ды. Тек ком пью тер мен шек тел ген 
ба ла ер те ме, кеш пе, әй теу ір, қа тар лас та ры мен тіл де се ал май тын хал ге же те-
ді. Тіп ті бұ ған дей ін дос та сып жүр ген жол дас та рын жо ғал та ды.

(https://kk.wikipedia.org/wiki)

Ойт үрт кі

1. Кү ні не не ше са ғат ға лам тор да оты ра сың дар?
2. Ға лам тор да ғы қай сайт қа жиі кі ре сің дер?
3. Ком пью тер де жұ мыс жа сау да қан ша уа қыт ара лы ғын да үзі ліс жа сай сың дар?

Жағ даят тық тап сыр ма

2. Топ та сып, «Бек бол ға 5 ке ңес» жа зың дар. «Өкіл» әді сі ар қы лы тал даң дар.

Бек бол – үл ге рі мі жақ сы оқу шы лар дың бі рі. Бі рақ соң ғы кез де са бақ үл ге-
рі мі тө мен деп, мі не зі нің күрт өз гер ге ні бай қал ды. Ана сы ның ай ту ын ша, үй 
тап сыр ма сын орын дай мын деп кү ні бойы ком пью тер дің ал дын да оты ра ды 
екен.
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Әде би тіл нор ма ла ры

Өткеншақ сөй леп тұр ған уа қыт тан бұ рын біт кен ісқи мыл ды біл ді ре ді.
Оның 3 тү рі бар:

Жеделөткеншақ Бұрынғыөткеншақ Ауыспалыөткеншақ

Ісқи мыл дың жу ық ара да 
бол ға нын біл ді ре ді.

Етіс тік ке  же дел  өт кен 
шақ тың  ар найы  жұр на ғы 
(-ды, -ді, -ты, -ті)  жал ға
нып,  ол  жік тік  жал ғау ын 
қа был дай ды.

Мы са лы: Менбар+ды+м.
Сенбіл+ді+ң.Олкел+ді.

 Бол ға ны на  көп  уа қыт  өт
кен ісқи мыл ды біл ді ре ді.

Етіс тік ке  есім ше нің  (-ған,
-ген, -қан, -кен)  жұр на ғы, 
кө сем ше нің (-ып,-іп,-п) жұр
на ғы жал ға нып, ол жік тік жал
ғау ын қа был дай ды.

Мы са лы: Мен бар+ған+-
мын. Сен ұқ+па+п+сың.
Олкел+ген,кел+іп+ті.

 Сөй леп тұр ған уа қыт қа дей ін 
дағ ды лы бо лып  тұр ған  ісқи
мыл ды біл ді ре ді.
Етіс тік ке  есім ше нің  (-атын,

-етін,-йтын,-йтін) жұр на ғы 
жал ға нып, ол жік тік жал ғау ын 
қа был дай ды.

Мы са лы: Менбар+атын+-
мын. Сен біл+етін+сің. Ол
кел+етін.

Тың да лым жә не ай ты лым (19)

3. Мә тін ді тың дап, маз мұ нын тал қы лаң дар.

Дең гей лік тап сыр ма

4. Оқы лым жә не тың да лым мә тін де рін не гіз ге алып, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Ком пью тер мен ға лам тор дың зи яны ту ра лы ай тыл ған ой ды же дел өт кен 
шақ та жа зың дар.
2-дең гей. Ға лам тор дың ал ғаш қы да му үр ді сі ту ра лы бұ рын ғы өт кен шақ та сұх бат сұ-
рақ та рын құ рас ты рың дар.
3-дең гей. «Ком пью тер дің зи яны нан қор ға ну ша ра ла ры» та қы ры бын да ау ыс па лы өт-
кен шақ та ша ғын мә тін жа зың дар.

Үй тап сыр ма сы

5. Берілген ті рек сөз дер мен сөз тір кес те рін пай да ла нып, «Ға лам тор дың пай да сы мен 
зи яны» та қы ры бын да мә тін құ раң дар.

Пай да лы, зи ян ды, спорт тық ой ын дар, ком пью тер лік ой ын дар, кі тап оқу, 
ға лам тор дан із деу, әлеу мет тік же лі, ана ма кө мек те се мін, ере же лер ді сақ тау, 
ком пью тер ал дын да, ұзақ оты ру, үзі ліс жа сау, ден сау лы ғы ма алаң дай мын, 
дұ рыс ше шім.
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 §47. Ға рыш пен ға лам тор

Оқы лым

1. Мә тін ді оқыңдар. Мәтіндегі мә лі мет тер ді кесте, диаграмма, сурет не шартты белгілер 
арқылы бейнелең дер.

«KazSat» се рия лы ұлт тық ға рыш жүй есі қа зақ стан дық спут ник тік опе-
ра тор лар қыз ме тін тұ ты ну шы лар дың сұ ра ны сын қа на ғат тан ды рып, елі-
міз дің ақ па рат тық қау іп сіз ді гін қам та ма сыз ету ге, со ны мен бір ге ше тел дік 
ре су рс тар ды жал ға ал ға ны үшін ше тел ге ке те тін қар жы ағы нын азай ту үшін 
құ рыл ған.

Бү гін гі кү ні «KazSat-2» штат тық ре жім де жұ мыс іс теп тұр. Оның жүк те-
ме сі жал пы ау қым ның 66%-ын құ рай ды.

Ал «KazSat-3» спут ни гін ұшы ру ар қы лы Қа зақ стан бай ла ныс тың то лық-
қан ды жүй есін ие ле не тін бо ла ды, яғни, ға рыш тық бай ла ныс се кіл ді аса 
ма ңыз ды са ла да ав то но мия алып, сырт қы көз дер ден тәу ел сіз ді гін жү зе ге 
асы рып отыр де ген сөз. Осы лай ша біз спут ник тік ха бар та ра лым да рын қам та-
ма сыз етіп, елі міз де жыл дам Ин тер нет тің қа лып та суы на жағ дай жа сай мыз. 
Ең бас ты сы, елі міз дің ақ па рат тық қау іп сіз ді гі жүй есін өз қо лы мыз да ұс тап, 
то лы ғы мен қам та ма сыз ете тін бо ла мыз», – дей ді Тал ғат Мұ са ба ев.

Тұ тас тай ал сақ, «KazSat-3» Жер се рі гін ма ман дар қа зір дің өзін де үл кен 
же ңіс ке ба лап отыр. Шын ды ғын да, ға рыш та Жер се рі гі бар мем ле кет тер дің 
сау сақ пен са нар лық еке нін ес кер сек, ал Қа зақ стан да бір емес, екі Жер се рі-
гі нің бір-бі рі не сеп те се ті ні – біз үшін аса ма ңыз ды қа дам.

(http://bnews.kz/kz/news/...)

Ойт үрт кі

1. Ға рыш пен ға лам тор дың ара сын да қан дай бай ла ныс бар?
2. Ға рыш та өз спут ни гі міз дің бо луы қан ша лық ты ма ңыз ды?

Әде би тіл нор ма ла ры

 Сөй леу ші нің сө зі ар қы лы қи мыл дың бол мыс қа, шын дық қа қа ты сын біл ді ре тін етіс тік 
фор ма ла ры рай деп атала ды.

Ашықрай  –  қи мыл дың бо лубол мауы ның үш шақ қа да  қа тыс ты еке нін  көр се те тін 
етіс тік тің фор ма сы. Мы са лы: Желсоғады.Желсоқты.Желсоғыптұр.
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Шарттырай – ісәре кет тің бо лубол мау, іс ке асуас пау мүм кін ді гі нің шар тын көр се те тін 
рай тү рі. Етіс тік ке -са,-се жұр на ғы жал ға ну ар қы лы жа са ла ды. Мы са лы: Жақсыоқысаң,
кейінпайдасынкөресің.Ертереккелсем,уақытұтамын.

Қалаурай адам ның ние ті, ықы ла сы, ын та сы на қа тыс ты ақ па рат ты біл ді ре ді. Етіс тік ке: 
1) -ғы,-гі,-қы,-кі жұр на ғы мен тәу ел дік жал ғауы жал ға нуы жә не кел кө мек ші етіс ті гі нің 
тір ке суі ар қы лы; 2) -ғай,-гей жұр на ғы, оған жік тік жал ғауы жал ға ну ар қы лы; 3) -са,-се 
жұр на ғы жал ға нып, одан кей ін игі сө зі мен едікө мек ші етіс ті гі нің тір ке суі ар қы лы жа са
ла ды. Мы са лы: білгімкеледі,барсаигіеді,көрсемекен,жеткізгейсің, т.б.

Бұйрықрай ісәре кет ке қоз ғау са лып, оның мін дет ті түр де орын да лу ын талап ете
ді. І жақ та етіс тік ке -айын,-ейін, -йын,-йін; көп ше түр де -айық,-ейік,-йық,-йік; ІІ жақ та 
қо сым ша бол май ды,  көп ше түр де  ыңдар, -іңдер, -ңдар, -ңдер;  ІІІ жақ та  -сын, -сін  қо
сым ша ла ры ның жал ға нуы ар қы лы жа са ла ды. Мы са лы: Менбарайын.Сенбар.Сендер
барыңдар.Ол(олар)барсын.

2. Ашық рай лы сөй лем дер дің қай шақ та тұр ға нын ажы ра тың дар.

1955 жыл дың 12 ақ па нын да ға рыш ай ла ғын Қа зақ стан да тұр ғы зу ту ра лы 
ше шім қа был дан ды. 1957 жыл дан бе рі «Бай қо ңыр» әлем де гі тұң ғыш әрі 
кө лем ді ай лақ бо лып ке ле ді. 1957 жыл дың 4 қа за нын да ор би та ға ал ғаш қы 
жа сан ды Жер се рі гі ұшы рыл ған ды ғы ту ра лы га зет тер ге жа рия лан ды. Бі рақ 
ол үш ай дан кей ін Жер ат мос фе ра сын да жа нып кет ті. Ға рыш қа ұш қан ең 
ал ғаш қы тір ші лік ие сі – Лай ка де ген ит. Бірақ бұл сапар да сәтсіз аяқтал ды. 
Мұ нан соң 1960 жыл дың 20 та мы зын да Бел ка мен Ст рел ка ат ты ит тер ұш ты. 
Бұл еке уі жер бе ті не орал ған соң, ат та ры аңыз ға ай на лып, са пар дан еш қан дай 
жа ман дық көр мей, бая ғы ша өмір сү ре бер ді. Тіп ті бір не ше ай  дан соң Ст рел ка 
дү ние ге де ні сау ал ты кү шік алып кел ді. Осы бір сәт ті са пар дан кей ін ма ман-
дар да нық се нім пай да бо лып, ға рыш ты ба ғын ды ру ға кі рі сіп кет ті.

(https://massaget.kz/layfstayl/bilim/zharatylystanu/1462/)

Жа зы лым

3. Мә тін ді қа лау рай да аяқ таң дар.

Әлем де «Бай қо ңыр дан» да бас қа ға рыш ай лақ та ры бар. Алай да бү гін гі 
таң да «Байқоңыр» – әлемдегі ең ірі ғарыш кешені. Осы бір ға жай ып ға рыш 
қа ла сын ға лам тор қыз ме тін сіз елес те ту мүм кін емес...

Үй тап сыр ма сы

4. Не гіз гі ақ па рат ты рай түр ле рі не қа рай жа зып, әр рай тү ріне 2 мы сал дан кел ті рің дер.
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 §48. Ға лам тор жә не кі тап

Оқы лым

1. Сай лау бай Жұ ба ты рұлы мен бол ған сұх бат ты оқың дар. Жа зу шы пі кі рі мен ке лі се-
сің дер ме?

Мы на за ман да жас тар дың элект рон ды кі тап ты оқы ға ны ның өзі не шү кір-
ші лік ай туы мыз ке рек. Әри не, бұл – тех ни ка, прог ресс, бұл үде ріс тер же ңе ді. 
Ер тең сау са ғы мыз ды шер тіп қа лып, көз ал ды мыз ға кез кел ген кі тап ты әке ле тін 
тех но ло гия ға же туі міз мүм кін. Кі тап ты оқу дың мә ні сі оның ішін де гі сөз дің 
мәйе гін, фи ло со фия сын, ай тар ой ын ала бі лу де ғой. Бі рақ, әри не, та би ғи кі тап 
оқы ған дай бол май ды. Пси хо лог ма ман дар кі тап тың әр па ра ғын сау сақ пен 
ашу дың өзі адам ның жа ны на ке ре мет тей ләз зат бе ре ті нін, адам ның қа ны на 
тол қы ныс бе ре ті нін дә лел де ген. Бі рін ші бе тін аяқ тап, ке ле сі бет ке көш кен нің 
өзі ой дың ұм ты лы сы на, ми дың жа су ша ла ры ның то лық жұ мыс іс теуі не әсер 
ете ді екен. Кі тап ты те мір жә шік тен оқы ған нан гө рі көз бен кө ріп оты рып, 
сау сақ пен па рақ тап оқы ған ти ім ді рек деп ой лай мын. Бұл еке уі нің ара сын да 
үл кен ай ыр ма бар. Тіп ті Пуш кин нің өзі өмір ден ке те рін де адам дар мен емес, 
сө ре де гі кі тап та ры мен: «Қош бо лың дар, ме нің дос та рым!» – деп қош та сып ты. 
Сон дық тан «ті рі кі тап» оқу дың мә ні сі өте зор. Өйт ке ні еш қан дай тех ни ка да, 
еш қан дай эк ран да кі тап дей тін қа си ет ті ні ау ыс ты ра ал май ды. Кі тап жас ты-
ғың ның ас тын да жа та ды. Тү сі ңе ене ді, оны мен сыр ла су ға бо ла ды. Оған қай та-
қай та ора лып со ғу ға бо ла ды.

(http://www.inform.kz/kz/galamtor-zhane-kitap-gumyr_a2727948)

Ойт үрт кі

1. Ға лам тор дан кі тап оқып көр дің дер ме?
2. Қа ғаз кі тап пен элект рон ды кі тап ты оқу дың ай ыр ма шы лы ғы бар ма?

Сұх бат

2. Оқы лым ма те ри алын «Үш қа дам ды сұх бат» ст ра те гия сы ар қы лы тал қы лаң дар. Мә тін 
маз мұ ны бой ын ша 3 түр лі сұ рақ, пі кір ай тып тал қы лаң дар. Не гіз гі ақ па рат ты дәп-
тер ге жа зың дар.
1. А оқу шы В-дан сұх бат ала ды, ал С оқу шы олар дың сұ рақ- жа уа бын жа за ды.
2. В оқу шы С-дан сұх бат ала ды, ал А оқу шы олар дың сұ рақ- жа уа бын жа за ды.
3. С оқу шы А-дан сұх бат ала ды, ал В оқу шы олар дың сұ рақ- жа уа бын жа зып оты-

ра ды.
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Әде би тіл нор ма ла ры

3. Сөй лем дер ді рай тү рі не қа рай ажы ра тың дар. Рай дың қал ған түр ле рі не ау ыс ты рып 
жа зың дар.

... рай ... рай ... рай ... рай 
Әр се кунд сай ын 
8 адам бір әлеу-
мет тік же лі ге тір-
ке ле ді.

Ға лам тор ға тәу ел ді 
бо лу дан сақ та ның дар.

Ке рек мә лі мет ті 
«Google»-ден із де сең, 
тез та ба сың.
 Ға рыш пен ға лам тор-

дың бай ла ны сы ту ра лы 
кө бі рек біл гім ке ле ді.

Жа зы лым

4. Су рет тү рін де бе ріл ген ақ па рат ты зер де леп, осы үде ріс ті си пат тап, қа зір гі кез де гі 
ға лам тор дың рө лі ту ра лы мә тін жа зың дар.

Үй тап сыр ма сы

5. «Са лыс тыр ма лы кар та» әді сі мен оқы лым ма те ри алы бой ын ша ойт ол ғау жа зың дар.
1-қа дам: са лыс ты ру үшін мә тін нен 2 ұғым ды ұсы ну;
2-қа дам: ұғым дар ды си пат тау жә не кел ті ріл ген са лыс тыр ма сөз дер дің дәй ек те ме сін жа зу;
3-қа дам: су рет ар қы лы бей не леу.
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 §49. Ға лам тор жә не мен

Оқы лым

1. Мә тін маз мұ ны мен та ны сып, ға лам тор дың бо ла ша ғы ту ра лы ой ла рың ды ор та ға 
са лың дар.

Ғаламтордың«торынатүскен»тұтқындар
«Егер сіз ге ком пьюте рі ңіз ден ажы рау қи ын ға соқ са, ком пью тер лік 

ой ын дар сіз ге де ма лу мен та мақ та ну ды ұмыт тыр са, ға лам тор да хат ал ма су ды 
өз бе ті ңіз бен тоқ та та ал ма са ңыз, мін дет ті түр де пси хи атр ма ман ның кө ме гі не 
жү гін ге ні ңіз жөн». Бұл – аме ри кан дық пси хо лог Дже ральд Блок тың жа са ған 
тұ жы рым да ма сы. Ол ком пью тер ге тәу ел ді лік ті пси хи ат рия лық ау ыт қу дың 
бір тү рі не жат қы за ды.

Қы тай да жет кін шек тер дің 13,7%-ы ға лам тор ға тәу ел ді екен. Бұл – 10 мил-
лион ба ла ға лам тор тұт қы ны де ген сөз. Бү кіл әлем бой ын ша ға лам тор ға  
тәу ел ді лік тен ем дей тін ар найы кли ни ка лар ашы лу да. Қы тай да элект ро шок 
қол да нып ем дей тін кли ни ка ашыл ған. Ем қа был да ған ба ла лар «ға лам тор» 
де ген сөз ді ау зы на да ал май тын бо лып шы ға тын кө рі не ді.

Ал Ауст ра лия да ата-ана лар «әлеу мет тік же лі лер жас жет кін шек тер ді 
ақы мақ қы ла ды» деп да был қа ғу да. Әлеу мет тік же лі лер ді пай да ла на тын 
ба ла лар дың 65%-ы үй ша ру асы на нем құ рай ды қа рап, оқуы на шар лап, ин тел-
лек ті сі нің да муы тө мен дей ті нін ай та ды. Осы ның сал да ры нан ата-ана лар ба ла-
ла ры ның бо ла ша ғы на алаң дау лы.

(http://www.akjolgazet.kz/?p=23552)

Әде би тіл нор ма ла ры

2. Ашық рай лы сөй лем дер ді аяқ тап, дәп тер ле рі ңе жа зың дар.

Осы шақ Өт кен шақ Ке лер шақ 

1. Біз ға лам тор дың ти ім ді-
лі гі не ... .

2. Ға лам тор дың мүм кін дік-
те рін күн де лік ті ... .

3. Элект рон ды кі тап оқу та-
би ғи кі тап оқы ған   дай ... .

1. Кей әлеу мет тік же лі лер қа-
ра пай ым же лі лер ден ... .

2. Ға рыш тық бай ла ныс ты да-
мы ту үшін Жер се рі гі ... .

3. Адам ның өз қо лы мен 
жаз ған ха ты әсер лі ... . 

1. Ке ле шек те әлеу мет тік 
же лі лер ге сұ ра ныс ... .

2. Бо ла шақ та ға лам тор-
дың пай да сы ... .

3. Жас тар дың ға лам тор ға 
тәу ел ді лі гін қа лай ... ?

3. Өз бі лім де рің ді тек се рің дер.
1. Су рет теңдер. Етіс тік тің бас қа сөз тап та ры нан ай ыр ма шы лы ғы қан дай?
2. Са лыс тырыңдар. Есім ше, кө сем ше, тұй ық етіс тік фор ма ла ры на мы сал дар кел ті-

ріп, са лыс ты рың дар.
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3. Са ра лаңдар. Етіс тік тің шақ та ры жай лы не бі ле сің дер? Олар дың қан дай ерек ше-
лік     тері бар?

4. Қол даныңдар. Мы сал дар мен дә лел дең дер.
5. Ой ашар. Сүй ік ті ақын да рың ның өлең де рін ес ке тү сі ріп, етіс тік тер ді рай түр ле рі-

не ажы ра тың дар.

4. Жақ ша ның ішін де бе ріл ген шы лау ма, қо сым ша ма? Жақ ша ны ашып, ере же ге сай 
жа зың дар.

Адам зат ға лам тор ды өз қо лы мен жа са са (да), оның та би ға ты (мен) бол-
мы сын те рең тү сін бей ді. Күн дер дің кү ні бол ған (да) адам ға зи яны ти мей (ме)? 
Тек ға лам тор ға се ніп өмір сүр (ме)! Оның адам өмі рі не пай да сы (мен) зи янын 
са ра лап көр. Қа зір біз сол пай да (мен) зи ян ның ал ғаш қы бел гі ле рі (мен) ға на 
та ны са бас та дық. Өйт ке ні ол же ке ба сы мыз дың ер кін ді гі (мен) қау іп сіз ді гі не 
(де) ық пал ете тін күш ке ай на лып ке ле ді.

(http://syrboyi.kz/negizginews/9279-)

Жа зы лым

5. Оқы лым ма те ри алын 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

6. Мәтіндердегі ойды негізге алып, өз көзқарастарыңды «Галереяны шарлау» әдісімен 
жазыңдар.

Үй тап сыр ма сы

7. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.
1. Күн де лік ті өмір де ға лам тор дың қан дай қыз мет те рін (Ин тер нет-дү кен, ха бар лан-

ды ру, би лет ке тап сы рыс бе ру, геог ра фия лық кар та, т.б.) қол да на сың дар? Ға лам-
тор дың өз өміріңдегі рө лін зер де леп, «Ға лам тор жә не мен» та қы ры бын да эс се жа-
зың дар.

2. «Ин серт» әді сі мен тарау бой ын ша қо ры тын ды ой ла рың ды жа зың дар.

V (бұ рын нан 
бі ле мін)

+ (жа ңа ақ па рат)
– (ме нің ой ла ға ны ма 

қай шы)
? (біл гім ке ле ді)
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VIІ ҚА ЗАҚ СТАН ДАҒЫ ҰЛТ ТАР ДОС ТЫ ҒЫ

 §50. Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея сы

Оқы лым

1. Мә тін ді оқыңдар, мә тін маз мұ ны бой ын ша сұ рақ тар дай ын дап, диа лог құ рың дар. 
«Ер кін жа зу» әді сі мен Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея сы ту ра лы ой ла рың ды жа зың дар.

Ас са мб лея (фр. «assemblée» – жи на лыс) бір лес тік де ген ма ғы на да жұм-
са ла ды. 1995 жыл ғы 1 нау рыз да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің 
Жар лы ғы мен Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея сы құ рыл ды. Ас са мб лея ның мақ-
са ты – қа зақ хал қы ның қо ғам дық тұ рақ ты лық пен ұл та ра лық та ту лық ты 
ны ғай ту да ғы рө лін көр се те оты рып, эт но са ра лық ке лі сім ді қам та ма сыз ету, 
қа зақ стан дық пат рио тизм жә не бә се ке ге қа бі лет ті ұлт қа лып тас ты ру.

Бү гін де Қа зақ стан да тұ ра тын 130-дан аса ұлт өкіл де рі нің мә де ние ті, ті лі, 
салт-дәс тү рі да муы үшін бар лық жағ дай жа сал ған. 800-ден аса эт но мә де ни 
бір лес тік тер мен 15 тіл де га зет-жур нал, 8 тіл де ра диобағ дар ла ма лар, 7 тіл де 
те ле бағ дар ла ма лар жұ мыс жа сау да. Өз бек, тә жік, ұй ғыр, ук ра ин жә не орыс 
тіл де рін де бі лім бе ре тін мек теп тер бар.

Бей біт ші лік жә не ке лі сім са рай ын да Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея сы ның 
сес сия сы, Әлем дік дәс түр лі дін дер көшбасшылары съез де рі өте ді...

(«�лт ты� эн цик ло пе дия дан»)

Ойт үрт кі

1. Мә тін де гі не гіз гі ой ды анық тай тын ті рек сөз дер ді тау ып, се бе бін дә лел дең дер.
2. «Ере гес кен ел бол май ды, Есеп тес кен дос бол май ды» ма қа лы ның мә нін осы та қы-

рып пен бай ла ныс ты ра оты рып тү сін ді рің дер.

Әде би тіл нор ма ла ры

Еліктеусөз– әр түр лі ды быс қа, құ бы лыс қа елік теу жә не олар дың бей не сін елес те ту 
мә нін де гі сөз та бы.

Сөй лем де, мән мә тін де елік теу сөз дер кө мек ші етіс тік пен тір ке сіп, бей не ге не ды быс қа 
елік теу мә нін (жарқетті,тарсетті,гүрсетті,қорбаңетті) біл ді ре ді. Мы са лы:Осы
біржылдыңішіндеАстанадабір-бірінеұқсамайтын,күнсәулесіменжарқ-жұрқ еткен,
сән-салтанатыкеліскенғимараттарсалынды.

Сон дайақ елік теу сөз дер ге жұр нақ тар жал ға нып, ол зат тық, амал дық, қи мыл дық мән де 
де (тарс+ыл,дүрс+іл+де+п,желп(б)+іре) жұм са ла ды.Мы са лы:Мерекелікшараларда
Қазақелініңкөкбайрағыжел бі рептұрады.
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2. Елік теу сөз дер ді қол да нып, тәу ел сіз елі міз де гі ха лық тар дос ты ғы ту ра лы бір шу мақ 
өлең құ рас ты рып кө рің дер.

Жа зы лым

3. Топ та сып, «ха лық тар дос ты ғы» ұғы мы ның мә нін аша тын «Ас со циа тив ті кар та» сы-
зың дар. Ма қал-мә тел, қа нат ты сөз дер ден та қы рып қой ып, өз көз қа рас та рың ды топ 
ал дын да дә лел дең дер.

4. Оқы лым мә ті нін жә не Пре зи дент жар лы ғын не гіз ге алып, «По зи ция таң дау» әді сі мен 
көз қа рас та рың ды ау ыз ша дә лел дең дер. Не гіз гі түй ін де рің ді те зис тү рін де жа зың дар.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы аза мат та ры, сон дай-ақ Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
ау ма ғын да тұ ра тын ұлт тар Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Мем ле кет тік Ту ын, 
Ел таң ба сын, Әнұ ра нын қас тер леу ге мін дет ті. (Пре зи дент Жар лы �ы нан)

Үй тап сыр ма сы

5. Су рет тер де қай ұлт өкіл де рі бей не лен ген? Фра зе оло ги зм дер мен ма қал-мә тел дер ді 
қол да нып, сөй лем де гі ой ды жал ғас ты рып жа зың дар.

Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея сы – та ту лық пен бір лік тің ке пі лі, өйт ке ні...
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 §51. «Мәң гі лік ел: бір ел – бір тағ дыр»

Оқы лым

1. Мә тін ді мұ қи ят оқып, «Мәң гі лік ел» идея сы на клас тер жа саң дар.

«Мәң гі лік ел» идея сы – ха лық тың әл-ау қа тын жақ сар тып, ын ты ма ғын 
арт ты ра тын, ел ді да му дың жа ңа са ты сы на же те лей тін жа ңа қа дам.

2014 жыл дың 17 қаң та рын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті 
Н.Ә.На зар ба ев ха лық қа ке зек ті Жол дау ын: «Бір жыл бұ рын мен елі міз дің 
2050 жыл ға дей ін гі да муы ның жа ңа сая си бағ да рын жа рия ет тім. Бас ты мақ-
сат – Қа зақ стан ның да мы ған 30 мем ле кет тің қа та ры на қо сы луы. Ол – «Мәң-
гі лік Қа зақ стан» жо ба сы, ел та ри хын да ғы біз аяқ ба са тын жа ңа дәу ір дің ке мел 
кел бе ті», – деп бас та ды.

«Мәң гі лік ел» идея сы ның жа рия ла нуы – ұлт тық идея дан туған түй ін- 
тұ жы рым. «Мәң гі лік ел» – отан дас тар дың бі ре гей та ри хи мақ са ты мен қа һар-
ман дық ұра ны. Мәң гі лік ел – ата-ба ба ла ры мыз дың сан мың жыл дан бер гі асыл 
ар ма ны. Ол ар ман әлем ел де рі мен те ре зе сі тең қа ты нас құ ра тын, әлем кар та-
сы нан ой ып тұ рып орын ала тын тәу ел сіз мем ле кет ата ну еді.

Біз елі міз бен мақ та на мыз. Қа зақ елі ер кін дік ке же ту үшін қан ша ма қи ын-
қыс тау ке зең дер ді бас тан ке шір ді. Мың да ған жыл дық та ри хы бар Қа зақ стан 
тәу ел сіз дік ал ды. Тәу ел сіз дік ке қол жет кіз ген нен гө рі оны ұс тап тұ ру әл де-
қай да қи ын. Өза ра ала уыз дық пен жан-жақ қа тарт қан бе ре ке сіз дік талай ел дің 
тағ ды рын құр дым ға жі бер ген. Тір ші лік те зі не тө теп бе ре ал май, жер бе ті нен 
ұлт ре тін де жойы лып кет кен ел дер қан ша ма? Біз өз ге нің қа те лі гі нен, өт кен нің 
та ғы лы мы нан са бақ ала бі лу ге ти іс піз.

(www.akorda.kz/.../)

Ойт үрт кі

1. «Мәң гі лік ел» идея сы ның мә ні не де?
2.  Тәу ел сіз дік ті сақ тап қа лу жо лын да не іс теу ке рек деп ой лай сың дар?

Әде би тіл нор ма ла ры

Елік теу сөз құ ра мы на қа рай екі ге бө лі не ді:

Дараеліктеусөз Күрделіеліктеусөз
Бір ға на тү бір ден (не гіз гі не ме се ту ын ды) 

тұ ра тын елік теу сөз дер.
Мы са лы: тарс,күмп,жымың,т.б.

Екі сөз дің қо сар ла нуы нан жа сал ған елік
теу сөз дер.

Мы са лы: тарс-тұрс,қисаң-қисаң,т.б.
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2. Та би ғат құ бы лыс та ры мен аң-құс тар дың бей не сін, дау ыс та рын елес те те оты рып, да ра 
жә не күр де лі елік теу сөз ге мы сал дар жа зың дар.

Дең гей лік тап сыр ма

3. Мә тін ді оқып, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Мә тін де гі ті рек сөз дер ді та бың дар.
2-дең гей. Ті рек сөз дер дің ма ғы на сын сөз дік тен анық таң дар.
3-дең гей. «Мәң гі лік ел» – ата-ба ба мыз дың асыл ар ма ны» та қы ры бын да ойт ол ғау жа-
зың дар.

Мен қо ғам да «Қа зақ елі нің ұлт тық идея сы қан дай бо луы ке рек?» де ген 
сау ал дың жиі тал қы ға тү сіп жүр ге нін ес тіп жүр мін, бі ліп жүр мін. Бо ла ша ғы-
мыз ға бағ дар етіп, ұлт ты ұйыс ты ра оты рып, ұлы мақ сат тар ға же те лей тін идея 
бар. Ол – «Мәң гі лік ел» идея сы. Тәу ел сіз ді гі міз бен бір ге хал қы мыз мәң гі лік 
мұ рат та ры на қол жет кіз ді. Біз елі міз дің жү ре гі, тәу ел сіз ді гі міз дің ті ре гі – мәң-
гі лік елор да мыз ды тұр ғыз дық. Қа зақ тың мәң гі лік ғұ мы ры ұр пақ тың мәң гі лік 
бо ла ша ғын ба ян ды ету ге ар на ла ды... Ен де ше, Қа зақ елі нің ұлт тық идея сы – 
«Мәң гі лік ел».

(Н�рс�лтан На зар ба ев)

Жағ даят тық тап сыр ма

4. Тө мен де гі ма қал-мә тел дер дің бі реуі не жағ даят ой лас ты рың дар. Шы лау жә не елік теу 
сөз дер ді қа тыс ты рып, қыс қа ша мә тін жа зың дар.

1. Ақы лың бол са арың ды сақ та: ар-ұят ке рек әр уа қыт та.
2. Ел на мы сы – ер на мы сы.
3. Ер жі гіт – елі нің ұлы, на мы сы ның құ лы.
4. Өлім нен ұят күш ті.
5. Мал сақтама, ар сақта.

Үй тап сыр ма сы

5. Бе ріл ген сөз дер мен сөз тір кес те рін пай да ла нып, өз ой ла рың ды эс се тү рін де жа зың дар. 
Елік теу сөз дер ді орын ды қол да ның дар.

Ме нің Ота ным, Тәу ел сіз Қа зақ стан, аза ма ты мын, ұлт өкіл де рі, бей біт, ел, 
кең пей іл халық, мем ле кет тік ті лі, өз Ата За ңы, па рыз, бі лу, құр мет теу, мақ-
та ныш, Отан қор ғау, әр қа шан, бей біт ші лік, ту ған жер, менің тілегім, ашық 
ас пан.
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 §52. Тұ рақ ты лық тың бас ты ке пі лі – та ту лық  
 пен ке лі сім

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, «По зи ция таң дау» әді сі мен көз қа рас та рың ды ау ыз ша дә лел дең дер. 
Не гіз гі түй ін де рің ді те зис тү рін де жа зың дар.

Әр бір өр ке ни ет тің, дін нің жә не ха лық тың орын дай тын өзін дік мін дет те рі 
бар. Қа зақ стан ның түр кі мем ле кет те рі, Еура зия лық эко но ми ка лық одақ, 
Еуро па лық одақ ая сын да ғы ір ге лес ел дер мен дос тық қа рым-қа ты нас қа лып-
тас ты руы – ел ты ныш ты ғы ның ке пі лі. 

Ұлт тық тұ тас тық, ұлт тық өр кен деу ха лық тар ара сын да ғы ке лі сім ге не гіз-
де ле ді. Осын дай өзек ті мә се ле лер ал дын да Қа зақ стан ның бе ті ашық, жү зі жар-
қын деу ге әб ден бо ла ды. Қа зақ елі нің тағ ды ры тау қы мет ке то лы бол ған мен, 
еш қа шан өз ге ні өзе гі нен теп пе ген. Ел ба сы Н.Ә.На зар ба ев елі міз тәу ел сіз дік ке 
қол жет кіз ген ал ғаш қы жыл да ры нан бас тап, эт но са ра лық та ту лық пен ке лі-
сім ді сақ тау ға, да мы ту ға, олар дың қа  уіп сіз ді гі мен бей біт тұр мы сын қор ғау ға 
бар күш-жі ге рін сал ды. 

Қа зақ хал қы қай за ман да да ел дік ке, ел бе ре ке сі нің тұ рақ ты бо лу ына 
үл кен на зар ау дар ған. Сон дық тан да бо лар, ел ау зын да: «Бір лік бар жер де тір-
лік бар», «Бір лік сіз ел то за ды, бір лік ті ел оза ды» де ген на қыл сөз дер қал ды. 
Бұл – бү гін гі тәу ел сіз Қа зақ стан ның бас ты қа ғи да сы на ай нал ды. 

Та ту лық пен ке лі сім – тә уел сіз дік тің не гі зі. Бү гін де Қа зақ стан 130-дан 
ас там эт нос өкі лі нен тұ ра тын 17 мил лион нан аса хал қы бар бе дел ді мем ле кет ке 
ай нал ды. Қа зақстандағы эт нос тар қазақ хал қы мен та ри хи сын са ғат тар да 
өза ра ке лі сім ор на та біл ді. Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея сы бү гін гі таң да қо ғам-
да ғы топ тас ты ру шы жә не бі рік ті ру ші күш ке ай на лып отыр.

(http://www.inform.kz/2946872)

Ойт үрт кі

1. «Ке піл» сө зі нің мә нін тү сі не сің дер ме? «Та ту лық» сө зі нің си но ним де рін атаң дар.
2. «Қа зақ хал қы», «қа зақ стан дық тар» «эт нос тар» де ген сөз дер дің ма ғы на сы на тү сі-

нік бе рің дер.

Тың да лым жә не ай ты лым (20)

2. Әнет ба ба ның әң гі ме сі мен осы та қы рып тың ара сын да қан дай бай ла ныс бар?
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Әде би тіл нор ма ла ры

Елік теу сөз тұл ға сы на қа рай екі ге бө лі не ді:
Негізгіеліктеусөз Туындыеліктеусөз

Бөл шек теу ге  кел мей тін  тү бір  елік теу 
сөз дер.

Мы са лы:морт,күрс,селк, бүлк, т.б.

Тү бір ге жұр нақ жал ға нуы  ар қы лы жа
сал ған  елік теу  сөз дер. Жұр нақ та ры:  -аң,
-ең,-ың,-ің,-ң.

Мы са лы: қиса-ң,елп-ең,ырж-ың, т.б.

3. Жұм бақ тар да ғы елік теу сөз дер ді тау ып, тұл ға сы мен құ ра мы на қа рай тал даң дар. 
Жұм бақ тар ды ше шің дер.

1. Қал қи ған ұзын құ ла ғы,
 Елең деп қор қып тұ ра ды.
2. Көк көй лек ті же ңе шем
 Көл бең-көл бең ете ді,
 Жел мен ұшып ке те ді,
 Жер тү бі не же те ді.

3. Тар паң-тар паң тар би ған,
 Тү рі жа ман жар би ған.
4. Жылт-жылт ет кен,
 Жы ра дан өт кен.
5. Ая ғы бі реу, қо лы жоқ,
 Шиыр-шиыр жо лы көп.

Жа зы лым

4. Топ қа бө лі ніп, ма қал-мә тел дер дің жал ға сын жа зың дар.

«Бірлік»тобы:
1. Бір лі гі жоқ ел то за ды, …
2. Бір лік, бір лік тү бі – …
3. Сау сақ бі рік пей, …
4. Бір лік бар жер де …
5. Ке ңе сіп піш кен тон …

«Ынтымақ»тобы:
1. Ын ты мақ жүр ген жер де …
2. Ырыс ал ды – …
3. Ын ты мақ бол май …
4. Тең ге – ти ын нан, …
5. Сырт тан кел ген жау дан да …

«Татулық»тобы:
1. Та ту лық – та был мас…
2. Жар ты ны жа рып же ген – …
3. Аз да бі тер, көп те бі тер, …
4. Ұрыс тың ар ты – ре ніш, …
5. Абы сын та ту бол са, …

Үй тап сыр ма сы

5. Дос тық, бір лік та қы ры бы на өлең шы ға рып кө рің дер. Елік теу сөз дер ді қа тыс ты-
рың дар.
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 §53. Қос бәй те рек дос ты ғы

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып шығып, оған тақы рып қо йың дар. «Ой лан, жұп тас, тал қы ла» әді сі мен 
қо ры тын ды пі кір жа зың дар.

Шың ғыс Айт ма тов пен Мұх тар Ша ха нов бір ле сіп 
жаз ған «Құз ба сын да ғы аң шы ның за ры» («Ға сыр ай ры-
ғын да ғы сыр ла су») ат ты ру ха ни-фи ло со фия лық, та ри хи- 
та ным дық жә не ма хаб бат хи каяла ры на құ рыл ған эс се лер 
кі та бы дү ниежү зі нің көп те ген тіл де рі не ау да рыл ған. 
Кі тап тың адам зат тың ер тең гі кү ні не дұ рыс ба ғыт-
бағдар, өне ге лі тә лім-тәр бие бе ре тін, соң ғы жыл дар да ғы 
«ең па ра сат ты кі тап» деп ба ға ла нуы ай тулы үл кен оқи ға 
бол ды.

Шың ғыс пен Мұх тар дың бір-бі рі не де ген шы найы, 
рия сыз кө ңі лі, ыл ғи да кез де су, жи ын-той лар да бі рін-бі рі 
із деп оты руы си рек кез де се тін ер лер дос ты ғын құ рай ды. 
Өз ба сым на ғыз дос тар деп мі не зі, ние ті, із гі лі гі жа рас қан-
дар ды ға на емес, көп адам ның өре сі же те бер мей тін түй сік, 
са на биі гін де бір-бі рін те рең тү сі не ал ған дар ды атар едім. 
Бұл екі дос – тір ші лік те өте си рек ұшы ра са тын осы би ік-
тік тің адам да ры. Сон дық тан да қыр ғыз елін де қа нат ты 
сөз ге ай на лып кет кен:

Екі ха лық дос тас сын,
Қа зақ пе нен қыр ғыз дай.
Екі жі гіт дос тас сын,
Мұх тар ме нен Шың ғыс тай, –

де ген жыр жол да ры те гін нен-те гін ай тыл ма са ке рек.
(С.Эра лиев.old.abai.kz/node/22420)

Ойт үрт кі

1. Шың ғыс Айт ма тов пен Мұх тар Ша ха нов ту ра лы бі ле тін де рің ді ай тың дар.
2. Шың ғыс пен Мұх тар дың дос ты ғы қа зақ пен қыр ғыз ара сын да ғы дос тық тың көр-

сет кі ші бо ла ала ма?
3. «Мі нез», « ни ет», «із гі лік», «те рең түй сік» де ген сөз дер дің ма ғы на сын қа лай тү сі-

не сің дер?
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Әде би тіл нор ма ла ры

Елік теу сөз ма ғы на сы на қа рай екі ге бө лі не ді:

Еліктеуішсөз Бейнелеуішсөз
 Түр лі ды быс тар ға елік теу ден ту ын да ған 

сөз дер. Мы са лы: тарс,сарт-сұрт,тасыр-
тұсыр,салдыр-гүлдір,т.б.

Кө ру ар қы лы си пат тай тын елік теу сөз
дер. Мы са лы: маң-маң,сылқ,жалт,күрт,
морт,қисаң-қисаң,т.б.

2. Кө мек ші етіс тік те рі мен бе ріл ген елік теу сөз дер ді ма ғы на лық түр ле рі не ажы ра тып, 
екі ба ған ға жа зың дар, олар мен сөй лем құ раң дар.

Зу-зу етіп. Ел пең қақ ты. Бұрқ ет ті. Жарқ-жұрқ ете ді. Саңқ етіп. Шыр-шыр 
ет кен. Селк ете қал ды. Жа пұр-жұ пыр аман дас ты. Шып-шып тер ле ді. Саң ғыр 
ет кен. Гүрс етіп атыл ды. Сарт-сұрт ете қал ды. Дір-дір ет ті. Күрк-күрк жө тел ді. 
Гу леп кет ті. Сал дыр-күл дір құ ла ды. Зып етіп. Қалт тоқ та ды. Жалт қа ра ды. 
Пыс-пыс етіп ұй ық та ды.

Ғиб рат ты сөз

3. Қа нат ты сөз дер ді оқып, «Га ле реяны шар лау» әді сі мен көз қа рас та рың ды біл ді рің дер.

1. Жа ман дос – кө лең ке: ба сың ды күн шал са – қа шып құ ты ла ал май сың, 
ба сың ды бұлт ал са – із деп та ба ал май сың. (Абай �� нан ба ев)

2. Жақ сы жол дас сыр шаш пас. (А�ан се рі �о рам са�лы)
3. Дос дос тың кем ші лі гін ке ші ре бі лер. (Ж� сіп Ба ла са ��н)

Жа зы лым

4. Тө ле би дің да на лық сөз де рі ту ра лы өз ой ла рың ды «Қос жаз ба күн де лі гіне» жа зың дар.

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

Сөз ге ше шен, ой ға кө сем Тө ле би өмір лік ұс та ны мын бы лай тұ жы рым-
дай ды: «Өгіз ді өр ге сал ма – қа на тың талар, на дан ға сө зің ді сал ма – са ғың сы нар. 
До сы ңа өті рік айт па – се ні мің ке тер, дұш па ны ңа сы рың ды айт па – тү бі ңе 
же тер. Жа ман ның ма лы үшін жақ сы ның жа ға сы нан ал ма, өрі сің та ры лар. 
Мақ тан шақ жі гіт жи саң, ұят қа қал ды рар». (anatili.kazgazeta.kz/?p=16516)

Үй тап сыр ма сы

5. Эн цик ло пе дия лар мен АКТ ма те ри ал да ры нан із де ніп, бел гі лі тұл ға лар ара сын да ғы 
дос тық жай лы «Қос бәй те рек дос ты ғы» ат ты эс се жа зың дар.
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 §54. Ұлт бір лі гі нің бас ты фак то ры

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, кө те ріл ген мә се ле ні тал қы лаң дар. Мә тін қай ауди то рия ға (жал пы ха-
лық қа, өнер сүйер қау ым ға, ғы лы ми ор та ға, оқу шы лар ға) ар нал ған?

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік ті лі, Ел ба сы мыз атап айт қан дай, 
«бар ша қа зақ стан дық тар ды бі рік ті ру дің бас ты фак то ры» екен ді гін әр қа шан 
ес те сақ тау ымыз ке рек. Бү гін де қа зақ ті лін де жер бе тін де 15 мил лион нан 
ас там адам сөй лей ді. Егер қа зақ ті лі нің түр кі тіл дер то бы на кі ре ті нін, әлем-
де гі 30-ға жу ық түр кі тіл де рін де 200 мил лион ға жа қын адам ның сөй лей ті нін 
ес ке рер бол сақ, қа зақ ті лін ұға тын, тү сі не тін, оны ұл та ра лық қа ты нас құ ра лы 
ре тін де пай да ла на ала тын дар са ны есе леп өсе ді. Ен де ше, са ны ке ше гі Ке ңес 
Ода ғы құ ра мын да бол ған ла тыш, эс тон, мол до ван, ар мян, гру зин, тә жік ті лін де 
сөй лей тін дер ден екі есе көп, ал Еуро па да ғы да мы ған фин, нор вег, швед, дат, 
венгр, чех, сло вак тіл де рін де сөй лей тін дер дің са ны нан әл де қай да ба сым. Аса 
бай та ри хы, сөз дік қо ры қа лып тас қан, тіл дік жүй есі, ора сан зор әлеу еті бар, 
ең ал ды мен, қа рыш тап да мып ке ле жат қан Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы си яқ ты 
тәу ел сіз мем ле ке ті бар ел дің бар ша аза мат та ры ның мем ле кет тік ті лі – қа зақ 
ті лін өр кен де ту бар ша мыз дың ұр пақ ал дын да ғы па ры зы мыз. 2020 жыл ға де -
йін гі мер зім ге ар нал ған мем ле кет тік бағ дар ла ма жа сау – Ел ба сы мыз дың Үкі-
мет ке бер ген ті ке лей тап сыр ма сы. Нұр сұл тан Әбіш ұлы ның ел тәу ел сіз ді гі нің 
ті ре гі бо лу мен қа тар мем ле кет тік тіл дің де ең бас ты қам қор шы сы екен ді гін 
атап айт қым ке ле ді. Ен де ше, Ел ба сы ның тап сыр ма сын орын дау әр бір мем ле-
кет тік қыз мет ші нің ға на емес, бар ша қа зақ стан дық тар дың аб зал бо ры шы деп 
бі ле мін.

(М�х тар ��л-М� хам мед)

Әде би тіл нор ма ла ры

2. Көп нүк те нің ор ны на ти іс ті сеп тік жал ғау ла рын үн дес тік за ңы на сай жа зың дар. Оқы-
лым мә ті ні мен ор тақ ой ды та бың дар.

Ұлт тың сақ та луы... да, жо ға луы... да се беп бо ла тын нәр се... ең қу ат ты сы – 
ті лі. (А.Байт �р сы н�лы) 2. Ұлт тық рух... не гі зі – ұлт тық тіл. (М.Шо �ай) 
3. Кім де-кім ана ті лі... сый ла ма са, ба ға ла ма са, оны сау ат ты, мә де ни ет ті адам 
деп са нау... бол май ды. (М.Әуе зов) 4. Сөз қасиеті – көркемдігі... , ой қасиеті – 
шындығында. (�.М�сірепов) 5. Қа зақ ті лі – ға жап тіл. О... бо ла ша ғы да ға жап. 
Тек о... на си хат тай бі луі міз ке рек, оқы та бі луі міз ке рек. (Н.На зар ба ев)
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Тың да лым жә не ай ты лым (21)

3. «Ті лі міз ді ар дақ тай ық» мә ті ні бой ын ша де рек тер мен көз қа рас ты ажы ра тып, сұх бат 
құ рың дар.

Ғиб рат ты сөз

4. Ғиб рат ты сөз дер ді ес те сақ таң дар. Қай сы сы ның маз мұ ны оқы лым мә ті ні не, қай сы сы 
тың да лым мә ті ні не сәй кес деп ой лай сың дар?

1. Ана ті лі – жү рек тің те рең сыр ла рын, ба сы нан кеш кен дәу ір ле рін, қыс-
қа сы, жан ның бар лық тол қын да рын ұр пақ тан ұр пақ қа жет кі зіп, сақ тап 
оты ра тын қа зы на… (Ж� сіп бек Ай мау ытов)

2. Тіл – жұрт тың жа ны. Ті лі нен ай ырыл ған жұрт – жой ыл ған жұрт. (Ха лел 
Дос м� ха ме д�лы)

3. Тіл дің тіл ге жау лы ғы жоқ. Өз ге тіл ді құр мет теу, ал ды мен, өз ті лің ді құр-
мет теу ден бас тала ды. (М�х тар Әуе зов)

4. Ана мыз дың ақ сү ті мен бой ымыз ға да ры ған ті лі міз ді ұмы ту – ата-ба ба-
мыз ды, та ри хы мыз ды ұмы ту. ( Бау ыр жан Мо мы ш�лы)

Дең гей лік тап сыр ма

5. Қа зақ әде бие ті не үл кен ең бек сі ңір ген не міс ұл ты ның өкі лі Ге рольд Бель гер дің пі кі-
рі мен та ны сып, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. «Ғиб рат ты сөз» мә ті ні нің маз мұ ны мен са лыс ты рып, сәй кес ке ле тін сөй лем-
дер ді «Сәй кес тік кес те сі не» жа зың дар.
2-дең гей. «Сәй кес тік кес те сі нде» елік теу сөз дер дің болуын ескеріңдер.
3-дең гей. Мә тін де бе ріл ген ой ға өз көз қа рас та рың ды біл ді ріп, эс се жа зың дар.

Со нау XVIII–XIX ға сыр лар да ғы жы рау лар дың, ақын дар дың өлең-жыр-
ла рын оқып оты рып, таң ға ла мын. Қа зақ ті лі нің ау қы мы қан ша ма де се ңіз ші?! 
Күн де лік ті тұр мыс та пай да ла ну дан шы ғып қал ған сөз дер ді есеп те сек, қа зір 
он мил лион қа зақ сө зі бар екен. Он дай сөз дік қор не міс тер де де, орыс тар да да, 
ағыл шын дар да да жоқ.

Үй тап сыр ма сы

6. Ма қал-мә тел дер ді қатыстырып, қа зақ ті лін үй ре ну қа жет ті гі ту ра лы дос та ры ңа 
5 ке ңес жа зың дар.
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 §55. Мың ал ғыс са ған, қа зақ хал қы!

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, ав тор дың көз қа ра сы мен кө те ріл ген мә се ле ні тал даң дар.

ҚазақстанхалқытұңғышретАлғысайтукүнінатапөтті
2016 жыл ғы 14 қаң тар да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Н.Ә.На -

зар ба ев Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея сы ның құ рыл ған кү ні – 1 нау рыз ды «Ал ғыс 
ай ту кү ні» деп жа рия лап, Жар лық қа қол қой ған бо ла тын. Пре зи дент Ал ғыс 
ай ту кү ні ту ра лы: «Қа зақ стан хал қы ас са мб лея сы құ рыл ған күн – 1 нау рыз ды 
жыл сай ын бар лық эт нос қа мей ір бан дық та ны тып, олар ды өз ту ға нын дай 
қа был да ған қа зақ тар ға ал ғыс ай ту кү ні ре тін де атап өту әді лет ті бо лар еді. Ол 
күн біз ді бұ рын ғы дан да гө рі жа қын дас ты ра түс пек. Бұл күн мейі рім ді лік тің, 
бү кіл қа зақ стан дық тар дың бір-бі рі не де ген дос ты ғы мен ма хаб ба ты ның жар-
қын ме ре ке сі бо ла алар еді», – де ген бо ла тын.

Ал ғыс ай ту кү ні – елі міз де ты ныш тық пен үн дес тік, өза ра се нім ді лік пен 
бар лық қа зақ стан дық тар ға де ген құр мет тің ор ны ғуы ның сал та нат ты кү ні. 
Бұл – тағ дыр тәл ке гі мен Қа зақ стан же рі не ерік сіз қо ныс ау дар ған түр лі эт нос-
тар дың мил лион да ған өкіл де рі нің құт ты қо ны сы на ай нал ған қа си ет ті қа зақ 
же рі мен қо нақ жай қа зақ хал қы на те рең тағ зым ның бел гі сі. Қа зақ хал қы 
қи ын-қыс тау за ман да олар дың ба сы на түс кен ау ырт па лық ты қай ыс пай бір ге 
кө те ре біл ді, бұл бү гін гі таң да елі міз де гі түр лі ұлт өкіл де рі нің ара сын да ғы 
адам гер ші лік қа рым-қа ты нас тың өне ге лі өл ше мі не ай нал ды.

Ал ғыс ай ту кү ні – күр де лі за ман да қи ын дық ты иық ті ре се бір ге ең се ріп, 
қыс қа мер зім ішін де тәу ел сіз Қа зақ стан ды құ ру жо лын да аян бай тер төк-
кен елі міз дің бар лық аза ма ты ның бір-бі рі не құр мет біл ді ре тін кү ні. Ал ғыс 
ай ту кү ні – тағ дыр то ғыс тыр ған Қа зақ стан ның кө пэт нос ты хал қы ның ор тақ 
та ри хын құр мет теу кү ні. Бұл күн – реп рес сия мен жер ау да ру жыл да рын да біз-
дің ха лық көр сет кен мей рім ді лік, қол да бар мен бө лі су, кө мек көр се ту сын ды 
із гі қа си ет тер ді ес ке алу кү ні.

(https://egemen.kz/2016/01/15/17503)

Ойт үрт кі

1. Не лік тен 1 нау рыз «Ал ғыс ай ту» кү ні бо лып бел гі лен ді?
2. Бұл кү ні қан дай та ри хи оқи ға лар ды ес ке ала мыз?

Тың да лым жә не ай ты лым (22)

2. Ақын Қа дыр Мыр за Әлі нің өле ңін тың дап, қа зақ хал қы на си пат та ма бе рің дер.
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Әде би тіл нор ма ла ры

3. Елік теу сөз дер ді тау ып, жа са лу жо лдарын тү сін ді рің дер. Ма ғы на сы на, тұл ға сы мен 
құ ра мы на қа рай тал даң дар.

...Тас ты жер де са тыр лап шап қан көп ат тың са ры ны мен ағаш дау сы да ес тіл-
ген дей бол ды... Тыс қа шық қан ер-аза мат қар ба ла сып, сарт-сарт етіп ат та ры на 
мі ніп жат ты. Жыл қы жақ тан шық қан са тыр-сұ тыр ды ес ті ген ат-ай ғыр лар 
кер ме де ты қыр шық атып, шы дай ал май тұр еді... Ба ла-ша ға, қыз-ке лін шек 
жү ре гі қал ты рап, қо рық қан дай ді ріл деп, бі рі не-бі рі ты ғы лып, топ та нып жүр...

Алыс та ғы көп са рын ның ішін де екі-үш рет атыл ған мыл тық дау сы да тарс-
тарс етіп ес ті ліп қал ды...

(М�х тар Әуе зов)

Жа зы лым

4. Мә тін ді тү сі ніп оқып, «Төрт сөй лем» тә сі лі мен пі кір, дә лел, мы сал, қо ры тын ды жа-
зың дар.

«Мен Ал ғыс ай ту кү ні игі дәс түр ге ай на лып, хал қы мыз дың ең сүй ік ті ме ре-
ке ле рі нің бі рі бо ла ры на се не мін», – деп атап өт ті Мем ле кет бас шы сы.

«Жер бе тін де ді ни жә не ұлт тық си пат та ғы шие ле ніс тер өр шіп тұр ған кез де 
адам дар дың бір-бі рі не ал ғы сын біл ді ріп, өз де рі не жа са ған жақ сы лық тар ды 
ес ке алуы аса ма ңыз ды. Бұл – жақ сы лық ты ба ға лай бі лу ге, оған жақ сы лық пен 
жау ап қай та ру ға, өза ра сый лас тық пен құр мет ке бас тай ды. Құн ды лық тар дың 
қа ді рі не же те ал ған ел дің ке ле ше гі ке мел. Мен Ал ғыс ай ту кү нін осын дай мақ-
сат пен бел гі ле дім», – де ді Н.На зар ба ев.

5. Ал ғыс ай ту кү ні ту ра лы тү сі нік те рің ді клас тер ар қы лы көр се тің дер.

Алғыс айту күніАлғыс айту күні

Үй тап сыр ма сы

6. «Ал ғыс ай ту кү ні – қа си ет ті де сал та нат ты күн» ат ты эс се жа зың дар.
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 §56. Ті лі бас қа бол ған мен, ті ле гі бір

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, Ге рольд Бель гер дің пі кі рі бе ріл ген азат жол да ғы не гіз гі идеяны 
атаң дар.

Со нау қи ын-қыс тау күн де рі ел-жұр тын, ата ме ке нін тас тап, жат ел ге қо ныс 
ау дар ған өз ге ұлт өкіл де рі елі міз дің бар лық са ла сын да ең бек ете оты рып, 
со ның ішін де қа зақ әде бие ті мен мә де ние ті не де өз үлес те рін қос ты. Со ның 
бі рі – қа зақ әде бие ті не үл кен ең бе гін сі ңір ген не міс ұл ты ның өкі лі – Ге рольд 
Бель гер. Қа лам гер дің «Ау ыл ше тін де гі үй», «Да ла да ғы ша ға ла лар», «Ал ты 
асу», «Тас өт кел», « Бау ыр лас тық тың жан ды бей не сі», «Соз ву чие», «Уа қыт пен 
бет пе-бет», «Мо ти вы трех ст рун», «Ге те и Абай», «Родс тво», «Зем ные изб ран-
ни ки» ат ты зерт теу ең бек те рі жа рық көр ді.

Жа зу шы: «Ме нің Абай ды та ну ым Ге те ні тү сі ну ден бас та лу ға ти іс 
сы қыл ды еді. Қан ша ма қа зақ ша оқып, қа зақ ауы лын да өс тім де ген мен, 
не міс емес пін бе? Бі рақ бә рі ке рі сін ше бо лып шық ты. Мен әу елі Абай 
ар қы лы Ге те ні тап тым. Бұл – ән шей ін ай ты ла сал ған жыл ты рақ сөз емес. 
Бас қа сын бы лай қой ған да, Ге те нің әй гі лі «Жо лау шы ның түн гі жы ры» ат ты 
өле ңін мен әу елі Абай дың «Қа раң ғы түн де тау қал ғып» де ген өле ңін оқып 
ба рып, Лер мон тов тың «Тау шың да ры» ар қы лы бой ыма сі ңі ріп пін», – деп 
жа за ды.

Жа зу шының  ма қа ла лары мен әң гі ме ле рі кір ген 25-тен аса жи на ғы бар. 
2003 жы лы жа рық көр ген «Кез бе нің үйі» («Дом ски таль ца») ро ма ны оқыр-
ман дар дың ерек ше ықы ла сын ау да рып, қы зы ғу шы лы ғын ту дыр ған ту ын ды 
бол ды. Ро ман же лі сі Қа зақ стан да ғы эт ни ка лық не міс ұл ты ның тағ ды ры на 
ар нал ған. Шы ғар ма да жа зу шы ның кө зі мен кө ріп, өз ба сы нан кеш кен оқи ға-
ла ры ба ян да ла ды: дүр бе лең, зұл мат жыл дар дың қи ын шы лық та рын ба сы нан 
кеш кен қа зақ пен не міс ұлт та ры ның тағ ды ры су рет те ле ді.

Төл әде бие ті міз ге өз үле сін қос қан ұлт жа на шы ры Ге рольд Бель гер 
2015 жы лы 7 ақ пан да өмір ден оз ды...

(http://el.kz/m/articles/view/�лт-жа на шы ры-Ге рольд-Бель гер)

Ізде нім дік тап сыр ма

2. Өз де рің із де ніп, «Атау лар ту ра лы 3 сұ рақ» тә сі лі мен Қа зақ стан ға жер ау да рыл ған 
ұлт тар мен ұлыс тар ту ра лы ойт ол ғау жа зың дар.
1-қа дам: қай да?
2-қа дам: қа лай?
3-қа дам: қан дай?
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Әде би тіл нор ма ла ры

3.  Көп нүк те нің ор ны на қой ыла тын ти іс ті жал ғау лар ды тау ып, үн дес тік за ңы на сәй-
кес, ор фог ра фия лық нор ма ға сай жа зың дар. Елік теу сөз дер ді қо сып, мә тін маз мұ нын 
3–4 сөй лем мен қо ры тын ды лаң дар.


л гі:  �а за� хал �ы ны� сы� �ыр ла �ан б� ла� тай та за ті лі мен к�м бір ле ген к�йі...

Қа зақ де ген жан-жағ... қам қор шы бо лып жү ре тін ха лық қой, ол ке зін де 
арт та қал ған... ал ға же те леп, жа ла ңаш қал ған... ки ін дір ді, аш қал ған ның 
қарн... той дыр ды, ен ді бү гін біз не ге сол қа зақ тың ті лі нің да муы үшін тү гел 
қау ым бо лып жұ мыл май мыз?

Қа зақ тың ті лі мен та ри хы... біл ме ген жас тың бой ын да бұл ел ге де ген 
құр ме ті бо ла ма? Ол қа зақ тың жер... қа лай қа дір ле сін?! Менің ылғи айтып 
жүретін... – қазақ тілі... жайы, қайткен күнде қазақтың тілі өзінің тұғыры... 
қонады деген мәселе. 

Отан дас та ры ма: «Орыс тың да, ағыл шын ның да ті лін біл, тіп ті әл-Фа ра би 
ба ба... се кіл ді бір не ше тіл ді мең гер, бі реу дің жол... екін ші адам ке дер гі бол-
май ды. Бі рақ жер гі лік ті ха лық тың ті лі... бі лу сол ха лық... де ген сый лас тығ... 
біл ді ре ті нін ұмыт па!» – де гім ке ле ді.

(Асы лы Ос ман)

Жа зы лым

4. Ге рольд Бель гер мен Асы лы Ос ман ның жә не Ел ба сы ның сөз де рін де гі ор тақ идея лар ды 
тау ып, со ған қа тыс ты өз ой ла рың ды «Қос жаз ба күн де лі гі» ар қы лы жа зың дар.

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

Ке зін де тағ дыр дың жа зуы мен қа си ет ті қа зақ да ла сы на сан түр лі ұлт тың 
өкіл де рі қо ныс теп ті. Бү гін де олар те гі бас қа бол ға ны мен, тең ді гі бір, қа ны 
бө лек бол ға ны мен, жа ны бір, ар ма ны ор тақ бір тұ тас ха лық қа ай нал ды. Ту ған 
елі нің туы ның ас тын да бі рі гіп, ту ған жер дің тұ ғы рын би ік ету ге бел шеш кен 
аза мат тар ды бір тағ дыр кү те ді әр уа қыт та. Осы лай ел ді гі міз дің ер те ңі ошақ тың 
үш та ға ны се кіл ді «бір ха лық, бір ел, бір тағ дыр» де ген үш сөз ге сый ып отыр.

(Н�рс�лтан На зар ба ев)

Үй тап сыр ма сы

5. Көр кем де гіш құ рал дар ды қол да на оты рып, бе ріл ген сөй лем де гі ой ды жал ғас ты рып, 
ша ғын ма қа ла (сөй лем са ны – 10) жа зың дар.

Өзі өмір сү ре тін ел дің ті лі не құр мет пен қа рау – әр аза мат тың па ры зы...
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 §57. Ұлт тар дос ты ғы ның ұйыт қы сы

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдаңдар.

Қа зір ақ па рат құ рал да рын да, те ле ди дар ар на ла рын да Қа зақ стан да ғы 
ха лық тар дос ты ғы на бай ла ныс ты әң гі ме, сұх бат тар, көр се ті лім дер жиі бе рі ле ді. 
Қа зақ ежел ден бау ыр мал, ұлт-нә сі лі не қа ра май, жал пы адам зат ты жақ сы кө ре-
ді. Ұлы Абай дың «адам зат тың бә рін сүй бауы рым деп» дей тін қа ғи да сы бар емес 
пе?! Адам дар ара сын да ғы сүй іс пен ші лік пен ма хаб бат ты қа си ет ті ді ні міз ежел ден 
уа ғыз дап ке ле ді. Бой ын да бау ыр мал дық, қо нақ жай лы лық, кең пей іл ді лік бар ұлт 
қа на ын ты ма ғы жа рас қан ел ге ай на ла ды. Ке ңес үкі ме ті тұ сын да да ұл та ра лық 
дос тық ты бас ты ұс та ным ет ті ғой. Сол кез де қа лып тас қан ха лық тар дос ты ғы қа зір 
де жал ға сып жа тыр. «Қа зақ стан – жүз ұлт тың Ота ны» де ген қа ғи да ны біз жү ре гі-
міз ге құй ып өс кен ұр пақ пыз. Тәу ел сіз дік тен кей ін ол өз ге ше си пат ал ды.

Бұл күн де Ас са мб лея ат қа рып отыр ған жұ мыс сан алу ан. Өзі нің ал ға қой-
ған мақ сат ты жо ба ла ры, ша ра ла ры бар. Дос тық тың Ота ны – Қа зақ стан гүл-
де не бер сін!

(akikat.kazgazeta.kz/2015/03/№3-АК)

Ойт үрт кі

1. «Ұйыт қы» сө зі нің мә нін тү сі не сің дер ме?
2. Ұлы Абай дың «адам зат тың бә рін сүй» дей тін қа ғи да сын қа лай тү сі не сің дер?
3. Елі міз дің дос тық пен та ту лық тың ме ке ні бо луы ның бас ты се бе бі не де деп ой лай-

сың дар?

Әде би тіл нор ма ла ры

2. Сөй лем дер ден елік теу сөз дер ді тау ып, олар дың қыз ме тін (сын дық, амал дық, қи-
мыл дық) анық таң дар.

1. Май қа но ва ның шаңқ ет кен дау сы бір-ақ шы ғып үл гер ді. 2. Өңі құп-қу 
бо лып, сылқ етіп құ лап ба ра жа тыр. 3. Жү ре гім лүп-лүп етіп, ал қы мы ма 
ты ғы ла ды. (Б.Со� па� ба ев) 4. Фе до ров тың көз оты жарқ етіп, дү ние тұ ман-
да нып, тең се ліп ба ра жат қан дай бол ды. 5. Фе до ров жалт етіп, тұз дай көк 
кө зі мен Ела ман ға қа да ла қа ра ды. (Ә.Н�р пейі сов) 6. Кі сен дер дау сы гүрс-гүрс 
ете ді. 7. Над зи ра тель шо шып ке тіп, оқыс ше гін ге ні сон ша – тар дә ліз дің 
арт қы қа быр ға сы на кег жең ет кі зіп ба сын ұрып ал ды. 8. Те сік тен жылт-жылт 
аң ду шы көз дер кө рін ген де, шық шы ты бұлт-бұлт ой нап, ті сі шы қыр лап жы ны 
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қо за ды-ақ. 9. Сөйт се, өз дау сы нан Рыс құл дың өзі селк ет кен екен. (Ш.М�р та за) 
10. Ақ ша маң дай лы, сұ лу жүз ді Үмі тей ашық үн мен сыңқ-сыңқ етіп, үй іші не 
ес тір те кү ле ді. (М.Әуе зов)

Тың да лым жә не ай ты лым (23)

3. Бей біт ші лік жә не ке лі сім са райы ту ра лы мә тін ді тың дап, не гіз гі ой ды анық таң дар. Өз 
жа уа бың ды өз ге лер дің жа уа бы мен са лыс ты рың дар.

Жа зы лым

4. «Ин серт» әді сі мен оқы лым жә не тың да лым мә тін де рі бой ын ша қо ры тын ды жа зың дар.

V (бұ рын нан бі ле мін) + (жа ңа ақ па рат) – (ме нің ой ла ға ны ма қай шы) ? (біл гім ке ле ді)

5. «Қа зақ стан» сө зі нің әр әр пі нен бас тала тын, пат риот тық се зім ге әсер ете тін сөй лем дер 
жа зың дар.

Қ – ...
А – ...
З – ...
А – ...
Қ – ...
С – ...
Т – ...
А – ...
Н – ...

Үй тап сыр ма сы

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Ма қал-мә тел дер мен фра зе оло ги зм дер ді қа тыс ты рып, ұлт тар дос ты ғы та қы ры бы-

на қа тыс ты бір не ше сөй лем нен тұ ра тын мә тін жа зың дар.
2. «Дос тық тың Ота ны – Қа зақ стан» та қы ры бын да «Дер бес пі кір жа зу» тә сі лі бой ын-

ша тап сыр ма ны орын даң дар.
 1. Өзін дік пі кір, ой, идея (1 сөй лем).
 2. Дә лел (2 сөй лем).
 3. Өз пі кі рің ді ай ғақ тай тын мы сал (2 сөй лем).
 4. Өз пі кі рі ңе қар сы дә лел (1 сөй лем).
 5. Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы сал (1 сөй лем).
 6. Қо ры тын ды (2 сөй лем).
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 §58. Қа зақ стан – еура зия лық ке ңіс тік тің  
 мә де ни бе сі гі

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, құ ры лы мы мен рә сім де луі не на зар ау да рың дар. Мәтіннен деректер 
келтіре отырып, сұрақтарға дәлелді  жауап беріңдер.

Қа зақ хал қы – көп ға сыр лық та ри хы бар, әлем дік өр ке ни ет қа зы на сы на 
ене тін мә де ни құн ды лық тар дың ие сі. Қа зақ стан ес ке рт кіш са ны бой ын ша, 
Үн діс тан, Қы тай, Же рор та те ңі зі жә не Қи ыр Шы ғыс мем ле кет те рі нен кем 
түс пей ді. Қазақстан – ашық ас пан ас тын да мұ ра жайы бар ел. Біздің елі мізде 
25 мың нан аса жыл жы май тын та рих, ар хе оло гия, сәу лет жә не өнер ес ке рт-
кі ші бар. 89 мем ле кет тік мұ ра жай дың экс по зи ция қо рын да 2 млн 56 мың 
мә де ни құн ды лық тар бір лі гі жи нақ тал ған. 3495 мем ле кет тік кі тап ха на лар да 
66 млн 840 мың кі тап, си рек кез де се тін қол жаз ба лар мен ба сы лым дар сақ-
тал ған.

Кең-бай тақ қа зақ же рі ежел ден бе рі бү кіл еура зия лық ке ңіс тік тің мә де ни 
бе сі гі бо лып ке ле ді. Ер те де Қа зақ да ла сы нан Шы ғыс пен Ба тыс ты бай ла ныс-
ты ра тын Ұлы Жі бек жо лы өт ті. Сол дәу ір дің мұ ра сы – ежел гі, ор та ға сыр лық 
сәу лет өне рі мен мә де ние ті қа лып тас ты. Осын дай 218 ны сан Қа зақ стан ның 
та ри хи жә не мә де ни ес ке рт кіш те рі нің ті зі мі не ен ді.

Бү гін гі кү ні осы ес ке рт кіш тер дің кө бі (Қо жа Ах мет Иа сауи ке се не сі жә не 
Там ға лы пет рог лиф тер ке ше ні, т.б.) ЮНЕС КО-ның дү ниежү зі лік ма ңы зы 
бар ес ке рт кіш те рі ре тін де та ныл ды. Қа зақ стан ның мә де ни брен ді – Ал тын 
Адам ес ке рт кі ші, Қо жа Ах мет Иа сауи ке се не сі, Оты рар жә не Түр кіс тан 
қа ла ла ры.

(Ы. Ал тын са рин атын да �ы �лт ты� бі лім ака де мия сы)

Ойт үрт кі

1. Еура зия лық ке ңіс тік жә не Қа зақ стан. Геог ра фия лық кар та дан ор нын анық таң-
дар. Қан дай ас со циа ция ту ын да ды?

2. Бі рін ші сөй лем ді қа лай та ра тып тү сін ді рер едің дер?
3. Қан дай ес ке рт кіш тер дү ниежү зі лік ма ңыз ға ие бо ла ды деп ой лай сың дар?

Жа зы лым

2. Оқы лым ма те ри алын да ғы мә де ни мұ ра лар ды те ріп жа зың дар. Осы ті зім ге та ғы не ні 
қо сар едің дер? Пі кір ле рің ді дә лел дең дер.
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Әде би тіл нор ма ла ры

3. Абай өлең де рі нен бе ріл ген үзін ді лер ден елік теу сөз дер ді тау ып, қай тү рі не жа та ты нын 
ажы ра тың дар.

1. Дос ай та ды: бер ме сең, 
 бұлт бе рем деп.
2. Мақ тау ға есі ріп,
 Ба рын ша кө сі ліп,
 Ыр ға лып қаңқ ет ті,
 Ірім шік жер ге салп ет ті.

3. Құр жаң-құр жаң ете ді,
 Жер ұшық бер ген кі сі дей...
4. Орын сыз ыр жаң,
 Бо лым сыз қыл жаң
 Бо ла ма дәу лет, кә сіп бұл?

4. Бос орын ға елік теу сөз дер ді қой ып жа зың дар. Қыз ме тін тү сін ді рің дер.

Күн ... күр кі ре ді. Олар ... күл ді. Уәли хан апа сы на ... ете ді. Ай сәу ле сі мен ... 
ете ді. То ғай дан ... ет кен дау ыс ес тіл ді. Ат тар ау ыз ды ғын ... шай най ды. Бүл дір-
шін дер ... жү гі ріп жүр. Ау ыл ма ңы ... бо лып жа тыр. Доп өзен ге ... ет ті. Жаң-
быр ... етіп жау ды.

Жағ даят тық тап сыр ма

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

Топ та ры ңа ше тел дік қо нақ кел ді. Өз елің мен, он да ғы құн ды мұ ра лар мен 
та ныс ты ру ды сұ ра ды. Бір ны сан ды таң дап алып, та ныс ты рың дар.

Үй тап сыр ма сы

6. «6 не лік тен?» әді сі мен «Қа зақ стан – еура зия лық ке ңіс тік тің мә де ни бе сі гі» та қы ры-
бын да диа лог жа зың дар.
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VIІІ ДҰ РЫС ТА МАҚ ТА НУ. ГЕН ДІК ӨЗ ГЕ РІС КЕ 
 ҰШЫ РА ҒАН ТА ҒАМ ДАР

 §59. Та мақ та ну мә де ние ті

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, ой бөлісің дер. Ойларыңды түйінді сөздермен қорытындылаңдар.

Та мақ та ну мә де ние ті де ге ні міз – түр лі та ғам дар ды уа қы тын да жә не дұ рыс 
мөл шер де тұ ты на бі лу, бір қа лып ты та мақ та ну. Адам ға тәу лі гі не қан ша мөл-
шер де та ғам қа жет? Бұл – адам ның жас дә ре же сі не, жы ны сы на, жұ мыс тү рі 
мен тұ ра тын же рі нің кли мат жағ дай ына бай ла ныс ты.

Адам та ғам нан өзі нің бір тәу лік те жұм сай тын энер гия сы ның мөл ше рін де 
ға на қу ат алуы ти іс. Одан көп те, аз да емес! Егер адам ас ты үне мі мөл шер ден 
тыс тұ тын са, се мі ре ді де, нә ти же сін де қант диабе ті не, ате ро ск ле роз ға ұшы-
рай ды, бау ыр дың қыз ме ті бұ зы ла ды, бас қа да ау ру лар пай да бо ла ды.

Та мақ та ну инс ти ту ты жүр гіз ген бай қау лар ға қа ра ған да, қо ма ғай ла на 
та мақ та ну сал да ры нан се мі ру өте көп та ра ған. Тек се ру ден өт кен дер дің ішін де 
18-ден 80 жас қа дей ін гі лер дің 30%-ының сал ма ғы қа лып ты мөл шер ден ар тық, 
ал олар дың жар ты сы на жуы ғы нау қас бо лып шық қан. Алай да та мақ ты аз 
ішіп, үне мі аш жү ру ге де бол май ды. Өйт ке ні бұ ның да қау іп ті зар дап та ры бар. 
Сон дық тан та мақ та ну дың ақыл ға қо ным ды жай-жап са ры бо лу ға ти іс.

(Т.А.Ко ма ро ва «Та ма� та ну әліп пе сі»)

Ойт үрт кі

1. Адам ның жас ерек ше лі гі не, жы ны сы на бай ла ныс ты та ғам ды тұ ты ну мөл ше рі қан-
дай бо луы мүм кін? Жұ мыс тү рі нің, кли мат тың та мақ та ну ға әсе рі қан дай?

2. Қо ма ғай ла на жеу дің адам ағ за сы на, мә де ние ті не ке рі әсер ету се бе бі не де?
3. «Ақыл ға қо ным ды та мақ та ну» де ген ді қа лай тү сі не сің дер?

Әде би тіл нор ма ла ры

Шылаудыңтүрлері
Грам ма ти ка лық си па ты на қа рай шы лау сөз дер үш ке бө лі не ді: жал ғау лық шы лау, сеп

теу лік шы лау, де меу лік шы лау.
Жалғаулықшылау тең дә ре же де гі, өза ра са ла ла са бай ла ныс қан сөй лем мү ше ле рі 

мен сөй лем дер ді бай ла ныс ты ра ды. Өз ішін де ал ты түр ге бө лі не ді:
1. Ың ғай лас тық қа ты нас ты біл ді ре тін жал ғау лық тар: мен(бен,пен,менен,бенен,пе-

нен),да,де,та,те,және,һәм,әрі.АР
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2.  Қар сы лық ты қа ты нас ты біл ді ре тін жал ғау лық тар: бірақ,алайда,дегенмен,әйтпесе,
әйткенмен,сондада.

3.  Тал ғау лық ты қа ты нас ты біл ді ре тін жал ғау лық тар: не,немесе,я,яки,болмаса.
4.  Се бепсал дар лық қа ты нас ты біл ді ре тін жал ғау лық тар: себебі,өйткені,сондықтан,

солсебепті.
5. Шарт тық қа ты нас ты біл ді ре тін жал ғау лық тар: егер,егерде.
6.  Ке зек тес қа ты нас ты біл ді ре тін жал ғау лық тар: кейде,бірде,біресе. 

2. Оқы лым мә ті ні нен жал ғау лық шы лау лар ды тау ып, түр ле рін ажы ра тың дар.

3. Көп нүк те нің ор ны на жал ғау лық шы лау лар дың ти іс ті сін қой ып жа зың дар. Се беп-
сал дар лық қа ты нас ты біл ді ре тін жал ғау лық ты қа тыс ты рып, мә тін де гі ой ды бір-екі 
сөй лем мен қо ры тын ды лаң дар.

Ас қа был дау ке зін де ойы ңыз ды бас қа нәр се лер ге бөл ме ңіз, тек та мақ та-
ну ды ға на ой ла ңыз. ... та мақ та ну ке зін де ойы ңыз бө лін бе се, ас қо ры ту қа бі ле-
ті ңіз жо ға ры лай ды.

Ас қа был да ған кез де төрт түр лі та ғам нан ар тық та мақ тан ба ңыз. ... әр түр лі 
та ғам же се ңіз, ас қа за ны ңыз ға түс кен ас баяу қо ры ты ла ды. Та мақ та ну дан 
кей ін де реу су ... су сын дар ды іш пеу ке рек. Бұл ас қа зан сө лі нің сұй ылу ына ... 
ас ты баяу қо ры ту ға әкеп со ға ды. ... ас қа был дау дан бұ рын бір ста қан су ішіп, 
ас қа был да ған нан кей ін бір са ғат тан соң ішу қа жет. Ең көп та ғам мөл ше рін 
түс кі ас ке зін де қа был дау ке рек.

Тың да лым жә не ай ты лым (24)

4. Мә тін де гі «Құ нар лы та ғам дар ды мөлшерден көп тұ ты ну дың нә ти же сі қан дай бо ла ды 
деп ой лай сың дар?» де ген сұ рақ қа жау ап бе рің дер. Өз пі кір ле рің ді ай тың дар.

Сұх бат

5. 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.

Үй тап сыр ма сы

6. «Қа зақ әде бие ті» оқу лы ғы нан жал ғау лық шы лау дың ал ты тү рі не 6 сөй лем тау ып жа-
зың дар.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



122

 §60. Дұ рыс та мақ та ну қа ғи да сы

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, дұ рыс та мақ та ну қа ғи да сын клас тер әді сі мен тү сін ді рің дер. «Ер кін 
жа зу» әді сі мен дұ рыс та мақ та ну ту ра лы өз ой ла рың ды жа зың дар.

Дұ рыс та мақ та ну – адам ден сау лы ғын ны ғай ту мен сақ тау дың бас ты фак-
то ры. Сол се беп ті дұ рыс та мақ та ну қа ғи да ла рын бі лу өте ма ңыз ды.

Та ғам кө ле мі адам ның кү ні не қан ша күш-қу ат жұм сай ты ны на, қан ша де не 
ең бе гі мен ай на лы са ты ны на сәй кес бо луы ти іс. Аз қоз ға ла тын адам ға қу ат ты-
лы ғы жо ға ры та ғам қа жет емес. Бұл – ар тық сал мақ қа әке ле ді. Егер жұ мыс тың 
ба сым бө лі гі түс ке дей ін гі мер зім ге түс се, таң ғы ас пен түс кі ас қа ба са мән 
бе рі ңіз. Ұй қы ке зін де ас ақы рын қо ры ты ла ды, сон дық тан ұй ық тар ал дын да 
той ып та мақ тан бау ке рек. Ұй қы ға жа тар дан үш-төрт са ғат бұ рын та мақ тан ған 
дұ рыс.

Та мақ тың мөл ше рі адам ның бой ына жә не сал ма ғы на сай ке луі ке рек. 
Біз дұ рыс та мақ тан сақ, ес ке сақ тау қа бі ле ті міз ар тып, де не міз сауы ғып, 
кө ңіл күйі міз кө те рі ле тү се ті ні сөз сіз. Со ны мен бір ге ау ру дың ал дын алар 
едік.

Қо рек тік зат тар дың ара қа ты на сы ның үй ле сім ді ба лан сын сақ та ған жөн. 
Ағ за да ми не рал ды зат тар ма ңыз ды рөл ат қа ра ды. Бір эле ме нт тің же тіс пеуі 
ау ру ту ды ра ды, сон дық тан бір та мақ қа бай ла нып қал май, мүм кін ді гін ше 
түр лі та ғам дар мен қо рек те ну ке рек. Дә ру мен де рі мол та ғам дар ды мей лін ше 
көп же ген дұ рыс.

Тұ рақ ты та мақ та ну ке рек. Кү ні не 4 рет та мақ та нып, оның еке уін де ыс тық 
та мақ жеу ке рек. Тұ рақ сыз та мақ та ну ас қо ры ту жүй есі не қо сым ша сал мақ 
тү сі ре ді жә не ден сау лық тың түр лі ау ыт қу ла рын ту ды ра ды.

Та мақ та ну дың қау іп сіз ді гін сақ тау да ма ңыз ды. Оның шарт та ры: ги гиена 
ере же ле рін сақ тау, азық-тү лік ті дұ рыс сақ тай бі лу.

Жал пы, дұ рыс та мақ та на бі лу – үл кен мә де ни ет. Өйт ке ні ол – са ла уат ты 
өмір сал ты мен ден сау лық ке пі лі.

(http://ukc-astana.kz/ru/ 1059-durys-tamaktanu)

Әде би тіл нор ма ла ры

Септеулікшылау
Сеп теу лік шы лау тү бір тұл ға да ғы, ба рыс, шы ғыс, кө мек тес сеп тік те рін де гі сөз дер ді 

мең ге ріп, түй дек ті тір кес тү рін де жұм са ла ды да, сөй лем ішін де гі бас қа сөз дер мен бай
ла ныс қа тү се ді. 
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Мы са лы: Жиналыстанкейінсабаққабарамын.Үйгетаманжақындадық.Олдосы
туралыкөпәңгімеайтты.Мұн дакейіншы ла уы шы ғыс сеп тік жал ғау лы сөз ді, таман
шы ла уы ба рыс жал ғау лы сөз ді, туралышы ла уы тү бір тұл ға лы сөз ді мең ге ріп, олар ды 
ісқи мыл ды біл ді ре тін сөз дер мен бай ла ныс ты рып тұр.

Септеулікшылаутүрлері
Түбір

тұлғасындағы
сөзденсоң

Барыссептік
тұлғасындағы
сөзденсоң

Шығыссептік
тұлғасындағы
сөзденсоң

Көмектессептік
тұлғасындағы
сөзденсоң

Се беп, мақ сат,  да ра лау, 
ұқ са ту,  бел гі лі  бір  іс тің  қай
тала ну ын,  т.б. ма ғы на лар ды 
біл ді ре ді. Олар: үшін,сайын,
сияқты,секілді,тәрізді,ту-
ралы,бойы,жайлы,жайында

Мез гіл,  ме кен 
ма ғы на ла рын біл
ді ре ді. Олар: ше-
йін,дейін,таман,
жуық,тарта,қа-
рай,таяу,салым.

 Таң дау,  тал ғау, 
са лыс ты ру, мез гіл, 
кү шей ту ма ғы на ла
рын біл ді ре ді. Олар: 
гөрі,кейін,соң,бері,
әрі,бұрын,бетер.

Ісәре кет ті бір
не ше суб ъек ті нің 
бі рі гіп жа са ға нын 
біл ді ре ді. Олар: 
қатар,бірге,қа-
бат.

 Дең гей лік тап сыр ма

2. Дең гей лік тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Оқы лым мә ті ні нен жал ғау лық, сеп теу лік шы лау лар ды та бың дар.
2-дең гей. Мә тін бой ын ша диа лог тү рін де сұ рақ- жау ап дай ын даң дар.
3-дең гей. Оқы лым мә ті ні бой ын ша ті рек сөз дер мен сөз тір кес те рін си но ним дік қа тар-
мен ау ыс ты рып, дұ рыс та мақ та ну қа ғи да ла ры ту ра лы жи на қы мә тін жа зың дар.

Сұх бат

3. Топ ішін де дұ рыс та мақ та ну та қы ры бын да сұх бат та сың дар. «Ер кін мик ро фон» әді-
сі мен топ тың әр бір мү ше сі нің пі кі рін тың даң дар.

Жа зы лым

4. Мә тін 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

Үй тап сыр ма сы

5. Сеп теу лік шы лау дың төрт тү рін қа тыс ты рып, «Дұ рыс та мақ та ну дың 4 қа ғи да сын» 
жа зың дар.
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 §61. Дұ рыс та мақ та ну – ден сау лық ке пі лі

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, ака де мик тің таң ғы асы мен өз де рің нің таң ғы ас та тұ ты на тын та ғам да-
рың ды са лыс ты рып, ерек ше лі гі ту ра лы ай тың дар.

АкадемикТ.Шармановтыңсұхбаты
– Тө ре гел ді а�а, жуыр да Ел ба сы ны� бас та ма сы мен 

«Отан ды� өнім ді �ол дай ы�» ат ты ак ция бас тау 
ал ды. Осы рет те �а за� та �ам та ну ака де мия сы �ан-
дай ша ра лар ды �ол �а алып жа тыр?

– Биыл Ас та на ның жа нын да, 230 ша қы рым дай 
жер де, не міс тех но ло гия сы бой ын ша қы мыз шы ға-
ра тын зау ыт са лы нып бі туі ке рек. Ма мыр ай ын да 
300-дей бие әке лу ді жос пар лап отыр мыз. Қы мыз дың 
құ ра мын да ғы ақуыз, си ыр сү ті не қа ра ған да, жұм сақ 
ке ле ді. Пі сі ріл ме ген, пас тер лен бе ген ши кі си ыр сү ті 
көп ке шы да май ды. Қы мыз ды қай на ту ға да, пас тер-
леу ге де бол май ды. Оны біз дің ата-ба ба мыз әу ел ден біл-
ген. Біз осы өзі міз де бар ерек ше лік ті пай да ла нуымыз 

ке рек. Биыл біз жыл қы май ының, сү ті нің не гі зін де 10, ал ЭКСПО-ға қа рай 20 
шақ ты пай да лы та ғам тү рін жа сап шы ға ру ды жос пар лап отыр мыз.

– Жас ша �ы �ыз да ау ыл да �ы мыз ды жиі іш ке ні �із ді айт ты �ыз. Д� кен-
дер де са ты ла тын �ы мыз ды� са па сы сол ау ыл да �ы �ы мыз �а сәй кес ке ле ме?

– Иә, жас ке зім де қы мыз ды көп іше тін мін. Әлі күн ге шей ін қы мыз іше-
мін. Жең ге ле рі міз ті зе сін бү гіп, бие ні сау ып жат қан кез де қы зы ға тын мын. 
Жең ге ле рім ке ре мет сұ лу бо лып кө рі не тін. Жа нын да құ лын тұр. Он дай кө рі-
ніс ті та би ғат та кез дес тір ген де кеу дем ді қуа ныш кер ней ді. Қа зір ге дей ін жыл-
қы лар ды көр ген де жү ре гім дір етіп, ке ре мет ба қыт ты се зім де бо ла мын. Біз 
осын дай игі лік ті пай да ла нуымыз ке рек. Пеп си-ко ла, ко ка-ко ла іш кен нен гө рі 
қы мыз іші ңіз. Ен ді жа ңа ғы сау ал ға ке лей ін. Бү гін гі таң да ғы қы мыз – бө лек 
дү ние. Кім қа лай жа сай ды, – бір Құ дай дың өзі бі ле ді. Сон дық тан да біз қа зір гі 
таң да қы мыз дың дә мі, құ ра мы жә не са па сы бой ын ша стан дарт жа сау ды қол ға 
ал дық. Иә, кей бір жер лер де ар тық қос па сы жоқ та за қы мыз кез де сіп жа та ды.

– Жа сы �ыз сек сен ні� се� гі рі нен ас са да, сек сен ми нут бойы тік т� рып 
дә ріс о�ы ды �ыз. Еш шар ша �ан ды� та бі лін бей ді, ке рі сін ше, жас тар мен ә� гі-
ме ле сіп, та �ы да сек сен ми нут бойы дә ріс о�у �а бар сыз. Мой ын дау ке рек, б� �ан 
кез кел ген адам ны� ша ма сы ке ле бер мей ді. Ден сау лы� са� тау да �ы сы ры �ыз 
не де?

– Күн де бас сейнде шо мы лам, отыз ми нут тай жат ты ғу жа сай мын. Ол – ба ла 
ке зім нен қа лып тас қан дағ ды. Та мақ мә зі рі не ке лер бол сақ, таң ғы ас қа үне мі 
кө гө ніс жей мін, шай іше мін. Нан, май, шұ жық же мей мін. Әсі ре се шұ жық ты 
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мүл дем же мей мін. Түс те – қа зы, сор па, та ғы да кө гө ніс, кеш кі сін – же міс-
жи дек. Кө бі не – ал ма. Аме ри ка лық тар ал ма ны «Құ дай дың кө зі» деп са най ды. 

Ең бас ты сы, адамның кө ңі лі та за бо лу ке рек. Еш қа шан да өз ге лер ге қыз-
ға ныш пен қа ра ма ңыз, өті рік тен ау лақ бо лы ңыз. Әр дай ым жақ сы лық ті леңіз.

– Ке ле лі ә� гі ме �із ге, ке �е сі �із ге көп ра� мет, а�а!
(С�х бат тас �ан �алам�ас Н�р ма �о ва)

Әде би тіл нор ма ла ры

Демеулікшылау
Де меу лік шы лау сөз ге не ме се сөй лем ге кү шей ту, те жеу, шек теу, сұ рау, бол жал дық, 

кү мән, нақ ты лау мә нін үс тей ді. Де меу лік тер сөз ге не сөй лем ге үс тей тін ма ғы на сы на қа
рай ал ты түр ге бө лі не ді.
1.  Сұ рау лық де меу лік тер: ма,ме,ба,бе,па,пе(мы,мі,бы,бі,пы,пі). Мы са лы: Барасың

ба?Барамысың?Келесіңбе?Келемісің?
2.  Кү шейт кіш де меу лік тер: -ақ,-ау,-ай,әсіресе,да,де,та,те. Мы са лы: осы-ақ,досым-

ай,қарағым-ау,Тілектекелді.
3. Шек тік (те жеу) де меу лік те рі: ғана(қана),тек. Мы са лы: текқана,сенғана.
4.  Бол жал дық де меу лік тер: -мыс,-міс. Мы са лы: болыпты-мыс,өмірсүріпті-міс.
5.  Бо лым сыз дық не ме се қар сы мән ді са лыс ты ру де меу лік те рі: түгіл,тұрсын,тұрмақ. 

Мы сал: олтүгіл,сентұрмақ.
6.  Нақ ты лау мән ді де меу лік тер: қой(ғой),-ды,-ді,-ты,-ті. Мы са лы: солғой,айтқан-ды,

көрген-ді.

2. Мә тін де гі де меу лік шы лау лар ды та бың дар. Сөз ге не ме се сөй лем ге қан дай мән үс теп 
тұр ға нын анық таң дар.

Жа зы лым

3. Ака де мик тің сұх ба ты ту ра лы өз ой ла рың ды «Қос жаз ба күн де лі гі» ар қы лы жа зың дар.

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

4. «Ака де мик ұсын ған та мақ та ну қа ғи да ла ры» та қы ры бын да клас тер жа саң дар.

Үй тап сыр ма сы

5. «Қа зақ әде бие ті» пә ні нен өте тін шы ғар ма ла рың нан де меу лік шы лау ла ры бар 6 мы сал 
тау ып жа зың дар.
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 §62. Сүт өнім де рі нің пай да сы

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, мазмұны бойынша бір не ше сұ рақ дай ын даң дар.

Айранныңпайдасы
Ай ран – сүт тен жа са ла тын та ғам. Оның адам ағ за сы на пай да сы зор. 

Та мақ тан улан ған кез де ай ран ды қол да ну ға бо ла ды. Ай ран ағ за ны та зар тып 
қа на қой май, өзі нің дә ру мен де рі мен ем деп жа за ды. Адам ның ау ру ға қар сы 
тұ ру қа бі ле тін кө те ре ді.

Ай ран ның құ ра мы сүт ке ұқ са ға ны мен, ұйы тыл ған соң пай да лы дә ру мен де-
рі нің са ны ана ғұр лым ар та тү се ді. Ай ран ның қа сие тін қа зақ бұ рын нан бі ліп, 
кеш кі ас тан соң мін дет ті түр де бір ке се ай ран тұ тын ған. Бұл – ас ты қо ры ту ға 
кө ме гін ти гі зе ді. Қо нақ қа да кез кел ген та ғам мен бір ге ай ран ұсын ған. Осы-
лай ша, қа зақ тың дас тар қа ны нан ай ран үзіл мей ке ле ді. Ұзақ жол ға да ай ран 
алып шық қан. Се бе бі ол шөл қан ды ра ды әрі той ым ды та мақ.

Ай ран құ ра мын да ғы дә ру мен дер адам сау лы ғын қам та ма сыз ете ала ма? 
Ға лым дар аты жа ман ау ру лар ды да осы ай ран ем де ге нін ай та ды. Ем дік қа сие ті 
мол бұл су сын ды жақ тыр май тын адам ағ за сы жоқ. Ал сүт ті ұнат пай тын адам дар 
кез де се ді. Се бе бі олар дың ағ за сы сүт құ ра мын да кез де се тін «лак то за» де ген 
эле ме нт ті қо ры та ал май ды. Сал да ры нан іш те дис бак те риоз си яқ ты ау ру пай да 
бо ла ды. Ал ай ран ның мұн дай реак ция сы мүл дем жоқ. Қай та мұ ны іш кен адам 
әл де ніп, қау қа ры ар та тү се ді. Айран құ ра мын да ғы ка лий мен каль ций, Д дә ру-
ме ні сүй ек тің бе рік ті гін қа тай тып, бұл шық ет тер ді ны ғай та ды. Бұл аз де се ңіз, 
ас қа зан жол да рын ем деп, ішек ау ру ла рын жа за ды. Көз дің кө ру қа бі летін арт-
ты ра ды. Құрамындағы А дә ру ме ні те рі қа ба ты ның жұм сақ әрі әде мі бо лу ына 
жағ дай жа сай ды. Ал фос фор түр лі ин фек ция лар дың ал дын алып, жұқ па лы 
дерт тер ден сақ тай ды.

(el.kz/m/articles/view/Ай ран ны�-�ан дай-пай да сы-бар)

Жа зы лым

2. Мә тін ді өз көз қа рас та рың бой ын ша жал ғас ты рың дар.

Сүт – ағ за ның да му ын ұзақ уа қыт бойы қам та ма сыз ете тін құ нар лы та би ғи 
азық. Адам сүт ті нан мен қа тар бес мың жыл дан аса уа қыт бойы тұ ты нып ке ле-
ді. Ака де мик И.П.Пав лов сүт ті «та би ғат тың өзі дай ын да ған та ғам» деп ата ды. 
Се бе бі...

(https://baq.kz/kk/news/oner/nauriz-kozhe)
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Тың да лым жә не ай ты лым (25)

3. Дәм се зу ге бай ла ныс ты сөз дер ді тау ып, ас паз дың сө зі не қа тыс ты өз көз қа рас та рың ды 
ай тың дар.

Әде би тіл нор ма ла ры

Одағай
Ті лі міз де адам се зі мі нің алу ан түр лі күй ін біл ді ре тін сөз дер бо ла ды. Ай та лық, қу ан

ған да, рен жі ген де, қо рық қан да бел гі лі бір сөз дер ді қол да на мыз. Мы са лы: Ау,қайдан
келесің?Пай-пай,жүйрігін-ай!Бәрекелді,нағызазаматосындайболар!Е-е,қара-
ғым-ай,біздеқайбіресқалдыдейсің? де ген сөй лем дер де гі ау,пай-пай,бәрекелді,
е-е  де ген  ода ғай лар  үй рен шік ті  дағ ды ға  ай нал ған дық тан,  жұрт тың  бә рі не  тү сі нік ті 
бо лып кет кен.

Сөй лем де ода ғай лар бас қа сөз дер мен грам ма ти ка лық бай ла ныс қа түс пей, оқ шау ай ты
ла ды, сон дық тан да ода ғай сөй лем мү ше сі бо ла ал май ды. Тек қо сым ша лар қа был да ған 
жағ дай да ға на бел гі лі бір сөз та бы на ай на лып, сөй лем мү ше сі нің қыз ме тін ат қа ра ала ды. 
Мы са лы: Отырса,тұрса, ой байы аузынантүспейді.Бұл сөй лем де ода ғай зат та нып, 
бас тау ыш қыз ме тін ат қа рып тұр. Сәлденсоңдосымаһы лап-үһі лепмазасызданабас-
тады. Мұн да етіс тік ке ай на лып, пы сық тау ыш қыз ме тін ат қа рып тұр.

Сұх бат

4. Өлең жол да рын пай да ла нып, өза ра сұх бат құ рың дар. Қы мыз дың дә мі не сүй сін ген де 
не ме се ашыр қан ған да қол да ны ла тын ода ғай лар ды қа тыс ты рың дар.

Бие нің сү ті – са ры бал,
Қы мыз дан ас қан дәм бар ма?! (А� там бер ді жы рау)
Үйі ріл ген са ры ал тын дай са ры қы мыз,
Ау ру ға – ем, сау ға – қу ат, дә рі қы мыз.
Елім нің бая ғы дан сүй ген асы,
Шы ғар шы, та ғы нең бар, кә рі қы мыз? (Жам был Жа ба ев)

Үй тап сыр ма сы

5. Қу ану ға, қор қу ға, рен жу ге бай ла ныс ты жағ даят ой лас ты рып, ода ғай лар дың қа ты-
суы мен диа лог жа зың дар.
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 §63. Нан ның ерек ше лі гі

Оқы лым

1. Мә тін ді рөл ге бө ліп оқып, Жо ма рт тың сұ ра ғы на жау ап бе ріп кө рің дер. Не гіз гі ой ды 
анық таң дар.

Жо март пен Бе рік доп ой нау ға да ла ға шы ға ды. Жо март доп ой нап қа рық 
қыл ма ды.

Бе рік: «Бі раз ой най ық», – деп ұсы ныс жа сап еді, Жо март:
– Уһ, шар шап қал дым! Күш-қу атым жоқ, қар ным аш, – де ді.
– Мен де нан бар, – деп, Бе рік бір үзім на нын шы ға рып, екі ге қақ бөл ді.
Жо март өз сы ба ға сын ай нал ды ра қа рап оты рып:
– Апы рай! Мы на нан ның іші не ге осын ша қу ыс-қу ыс бол ды екен?! – деп 

сұ ра ды.
– Қу ыс сыз нан бол май ды, – деп Бе рік ақыл гөйси сөй ле ді. – Нан ды пеш те 

пі сі ре ді, ал оның іші, өзің бі ле сің, тым ыс тық! Кө ріп жүр ген шы ғар сың, та ғам 
қу ыры лып, яки қай нап жат қан да бе ті кө пір шік атып тұ ра ды ғой. Қа мыр дың 
іші де сол си яқ ты.

– Жоқ, олай емес, – де ді Жо март сәл ой ла нып. – Ша ма сы, нан зау ытын да 
қа мыр ды пеш ке сал ған да, со ның ішін де гі бір де ме лер күй іп ке те тін бо луы 
ке рек. Мі не, сөйт іп сол жер де қу ыс қа ла ды.

– Ха-ха-ха, әпен ді сің сен! Нан ның ішін де бір де ме лер күй іп кет се, он да 
қы тыр ла тып кө мір шай нап отыр мас па едің?!

– Өзің әпен ді! – деп Жо март өк пе леп қал ды.
(«Не геш» ба ла лар эн цик ло пе дия сы нан)

Әде би тіл нор ма ла ры

Одағайдыңтүрлері
Ода ғай қол да ны лу си па ты на қа рай үш түр ге бө лі не ді: кө ңіл күй ода ғай ла ры, ша қы ру 

ода ғай ла ры, же кі ру ода ғай ла ры.
Көңілкүйодағайлары адам ның әр түр лі се зі мін, кө ңіл күй ін біл ді ре ді.

1. Жа ғым ды эмо ция ны біл ді ру де қол да ны ла тын кө ңіл күй ода ғай ла ры: алақай,бәрекелді,
паһ-паһ,мә,оһо, т.б.

2. Жа ғым сыз эмо ция ны біл ді ре тін ода ғай лар: қап,әттеген-ай,ойбай,масқара, т.б.
3.  Әрі жа ғым ды, әрі жа ғым сыз ма ғы на да қол да ны ла тын ода ғай лар:түу,пай-пай,шіркін,

ау,беу, т.б.

2. Оқы лым мә ті нін де гі леп бел гі сі нің қой ылу се бе бі мен ода ғай сөз дер дің ма ғы на сын 
тү сін ді рің дер.  
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3. Шылаулар мен одағайларды қатыстырып, мәтінді қорытындылаңдар. Үн ді жә не ұяң 
ды быс қа біт кен сөз дер ге жал ғау дың қай ды быс тан бас та лып жал ған ға нын анық таң дар.

Ха лық: «Ас ата сы – нан», – дей ді. Нан ның құ ра мын да адам ға қа жет ті 
та ғам дық зат тар дың бар лы ғы бар. Біз ағ за мыз ға қа жет ті кө мір су те гі нің жар-
ты сын, ақуыз дың үш тен бі рін, В то бын да ғы дә ру мен дер дің жар ты сы нан кө бі-
ре гін, фос фор мен те мір тұз да рын же ген на ны мыз дан ала мыз. Біз ге қа жет ті 
құ нар лы қо ре гі міз дің 30%-ын нан өтей ді. 

(Т.А.Ко ма ро ва «Тама�тану әліппесі»)

Жа зы лым

4. Жақ ша ішін де бе ріл ген си но ним дік қа тар да ғы сөз дер дің ти іс ті сін қой ып жа зың дар. 
Се бе бін тү сін ді рің дер.

Жұм сақ нан пі сі ру өне рі (ер те де гі, бая �ы за ман да �ы, б� рын �ы, кө не де гі) 
мы сыр лық тар дан грек тер мен рим дік тер ге көш кен. Гре кия да ашы тыл ған 
қа мыр дан пі сі ріл ген нан жө нін де ал ғаш рет біз дің (за ма ны мыз �а, дәу ірі міз ге, 
уа �ы ты мыз �а) дей ін гі V ға сыр да ау ыз ға алын ған. Алай да он дай (нан, та �ам, 
ас) са па лы пі сі ріл ген дәм ді та мақ (де ли ка тес) са на лып, тұ щы нан нан әл де қай да 
қым бат тұр ған. Өз (шы �ар ма ла ры, е� бек те рі, өле� де рі, ро ман да ры) кей іп кер-
ле рі нің та мақ ішуін си пат тап жаз ған Го мер Гре кия ның ақ сүй ек те рі нан ды «өз 
ал ды на бө лек та ғам» деп (есеп те ген ді гі, са на �ан да �ы, ой ла �ан ды �ы) ту ра лы 
дә лел де ме лер қал дыр ды.

5. «Пи ра ми да» әді сі мен нан ның шы ғу та ри хы ту ра лы өзін дік ой ла рың ды жа зың дар.
1-қа дам: бе ріл ген ма те ри ал мен та ны сып бол ған нан кей ін, ол бой ын ша өзін дік тү сі нік, 
пі кір қа лып тас ты ру;
2-қа дам: жұп тар ға бі рі гу, идеяла ры, ой ла ры, пай ым дау ла ры мен жұ бы мен бө лі су;
3-қа дам: ша ғын топ тар ға бі рі гіп, ту ын да ған мә се ле лер ді тал қы лау, қо ры тын ды лау;
4-қа дам: мә се ле ні ше шу дің ең ти ім ді жол да рын жа зу.

Ізде нім дік тап сыр ма

6. Ға лам тор, эн цик ло пе дия, га зет-жур нал дар, оқу лық тар дан нан ту ра лы де рек тер 
жи нап, та ныс ты ры лым жа саң дар.

Үй тап сыр ма сы

7. Ма қал-мә тел дер мен тұ рақ ты тір кес тер ді қа тыс ты рып, «Ас ата сы – нан» та қы ры-
бын да эс се жа зың дар.
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 §64. Ет – не гіз гі азық

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, он да ғы де рек тер ге қа тыс ты өз пі кір ле рің ді біл ді рің дер.

Біз дің хал қы мыз дың бас ты та ғам дық өні мі – ет. Ол үшін ата-ба ба ла ры мыз 
ежел ден төрт тү лік мал өсі ріп, оны ке ре гін ше кө же-қа тық қа, қо нақ қа, күз дік 
со ғым ға, той ға, та ғы да бас қа қуа ныш-қы зық қа сой ып, еті нен түр лі та ғам дар 
әзір леп отыр ған. Мал еті нің дәм ді лі гі мен құн ды лы ғы оның жақ сы ба ғы лу ына, 
мал дың же ген азы ғы на да бай ла ныс ты.

Мал, құс етін де көп те ген ми не рал бар. Жыл қы етін де хо лес те рин жоқ, адам 
ағ за сы на ши па лық қа сие ті де мол. Ет тің адам ағ за сы на қа жет ті лі гі жө нін де 
бел гі лі био лог Вик тор Дольник бы лай деп жа за ды: «Адам өмі рі нің ал ғаш қы 
жыл да рын да ет ақуы зын ал ма са, бі лім алу, шап шаң жау ап қай та ру қа бі ле ті нен 
ай ыры ла ды, аз қоз ға ла тын өсім дік ке ай на ла ды». Олай бол са, 3–8 жа сар ба ла ға 
ет бер меу оның жал пы ден сау лы ғы бы лай тұр сын, ақыл-ой ының да муы на те ріс 
әсер ете ді.

Ет ті ша ма дан тыс көп же се ңіз, ағ за ңыз ға, яғ ни, бау ыр ға, бүй рек ке тү се тін 
ау ырт па лық ар та ды, жү рек-та мыр жә не жүй ке жүй есі нің та ра пы нан қо лай сыз 
әсер ту ғы за ды. Сол се беп ті тәу лік тік ра ци он да ет тің мөл ше рін шек те ген жөн. 
Же ңіл де не ең бе гі мен шұ ғыл да на тын ере сек адам ға, ара лас та мақ тан ған рет те, 
кү ні не 150–200 грамм ет не ме се ет өні мін жеу жет кі лік ті.

(https://i-news.kz/news-mal_etinin_manyzy)

Әде би тіл нор ма ла ры

Шақыруодағайлары
Ша қы ру ода ғай ла ры на, не гі зі нен, төрт тү лік мал, ит, мы сық, құс си яқ ты үй жа ну ар ла рын 

ша қы ру, үр кі ту, ай дау, т.б. мақ сат та қол да ны ла тын сөз дер мен тір кес тер жа та ды. Мы са лы:
Жыл қы ға: құр-құр,құрау-құрау,моһ-моһ,тәк-тәк;
Түйеге: көс-көс,сорап-сорап,қош-қош;
Қойеш кі ге: пішәй-пішәй,құрау-құрау,шәйт,шөке-шөке;
Ит ке: кә-кә,күшім-күшім,т.б.
Мы сық қа: мыш-мыш,пыш-пыш,пырс,т.б.

2. Ша қы ру ода ғай ла рын қа тыс ты рып, «Жай лау да ғы қы зық күн» та қы ры бын да диа лог 
құ рас ты рың дар.
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Жа зы лым

3. Мә тін де гі қою қа ріп пен бе ріл ген сөз тір кес те рі мен сөз дер ге си но ним бо ла тын сөз дер ді 
тау ып, мә тін ді қай та жа зың дар. Қан дай ой түй ген де рің ді ай тың дар.

Мыңсіз-бізденбіршыж-быжартық
Біз дің қа зақ та «Мың сіз-біз ден бір шыж-быж ар тық» де ген на қыл бар. Бұл 

қа зақ тың шыж-быж та ға мы на қа тыс ты ай тыл ған екен. Әдет те жыл қы сойы лып 
жат қан да, қа сап шы лар же ңіл та ғам дай ын дай ды. Шыж-быж со ғым ның өк пе- 
бауы рын, жү ре гі мен бүй ре гін от қа қақ тап, ша ла пі сі ру ар қы лы дай ын да ла ды. 
Жал пы, бұл та ғам ды: «ау ыл үй дің ара сын да араз да сып жүр ген адам дар дың 
кө ңі лін жа рас ты рып жі бе ру үшін де да яр лай ды», – де се ді. 

Бұл рет те ға лым Мұ рат Ығыл ма нов:
– Атауы ай тып тұр ған дай, шыж-быж – кө ңіл де рі не кір бең ұя лап, бір-бі-

рі мен араз да сып қал ған жан дар ды та ту лас ты рып жі бе ру үшін дас тар қан ға 
қой ыла тын та ғам. Өте жұ ғым ды, жү рек ке ти мей тін та ғам ның бұл тү рі кей де 
«ау ыл ел шісі» деп те ата лып кет кен, – дей ді.

(�ар лы �аш За ры� �ан �ы зы)

Тың да лым жә не ай ты лым (26)

4. Тың дал ған мә тін нен де рек тер кел ті ре оты рып, сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.
1. Диа лог кім дер дің ара сын да өт ті?
2. Сүр ет тің нәр лі лі гі жо ға ры ма әл де жас ет ті кі ме?
3. Сүр ет те адам ағ за сы на пай да лы қан дай ми не рал ды зат тар бар?

5. «Венн диаг рам ма сы» әді сі мен ет тің ден сау лық қа пай да сы мен зи янын өза ра са лыс-
ты рып, ор тақ бел гі сін көр се тің дер.

Үй тап сыр ма сы

6. Тө мен де гі фра зе оло ги зм дер ді жа ғым ды, жа ғым сыз мә ні не қа тыс ты топ тас ты рың дар, 
кө ңіл күй жә не ша қы ру ода ғай ла рын қа тыс ты рып, бір не ше сөй лем жа зың дар.

«Ау зы нан ақ май ағып отыр», «ит ба сы на ір кіт тө гіл ген за ман» – тоқ тық; 
«май дан қыл шық су ыр ған дай» – еп ті лік; «аяқ қа құй ған ас тай» – жи на қы лық; 
«уы зын да жа ры ма ған» – ке дей лік, жоқ шы лық; «ау зы ңа май» – қу ану, ри за 
бо лу; «іш кен асын жер ге қоя ды» – құр мет теу, сый ла су; «ай ран дай ұйы-
ған» – ын ты мақ ты; «кеу де сі не нан піс ті» – өр кө кі рек те ну; «атау-ке рең ді іш», 
«же ге нің жел кең нен шық сын», «ал ға ның ас бол ма сын» – қар ғау.
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 §65. Ген дік өз ге ріс ке ұшы ра ған өнім дер

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, тер мин сөз дер дің ма ғы на сын сөз дік тер ар қы лы ашың дар.

Ген дік өз ге ріс ке ұшы ра ған өнім дер өсім дік ге ні не жа ну ар лар дың ге нін 
ен гі зу, яғ ни, ГМА (ген дік мо ди фи ка ция лан ған ағ за лар) ар қы лы жү зе ге асы-
ры ла ды. Оны «транс ген дік өнім дер» деп те атай ды. Азық-тү лік на ры ғын да 
транс ген дік өнім дер (ұзақ сақ тала тын қы за нақ пен соя) ал ғаш рет АҚШ-та 
1994 жы лы пай да бол ған. Осы дан кей ін өн ді ру ші лер транс ген дік өнім дер ді 
бі рі нен соң бі рін ұсы на бас та ды.

Ген дік өз ге ріс ке ұшы ра ған өнім дер ту ра лы айт қан да, әлем ға лым да ры ның 
пі кі рі екі ге жа ры ла ды. Бі реу лер: «Бұл – адам зат үшін өте қа жет!» – де се, екін-
ші ле рі: «Адам ден сау лы ғы на зи ян, оны зерт теу қа жет!» – дей ді. Ген дік өз ге-
ріс ке ұшы ра ған өнім дер ді өн ді ру ші лер: «40–50 жыл дан кей ін жер бе тін де гі 
тұр ғын дар дың са ны 11 мил лиард қа дей ін же туі мүм кін, сол кез де ау ыл ша руа-
шы лық өнім де рі не де ген сұ ра ныс та ар та ды, та би ғи өнім жет пей, аш тық орын 
алуы мүм кін, бұл – адам зат ты аш тық тан құт қа ра тын бір ден-бір жол», – деп 
тұ жы рым дай ды.

2000 жы лы био қау іп сіз дік ту ра лы Кар та хен ке лі сі мі қа был дан ды. Құ жат та 
көп те ген мем ле кет тің бұл өнім дер ге қа тыс ты көз қа ра сы бел гі лен ді. Оған 
166 мем ле кет қол қой ды, оның ішін де Қа зақ стан да бар. Бұл құ жат та зи ян ды-
лы ғы дә лел ден ген жағ дай да кез кел ген ген дік тұр ғы да өз гер тіл ген өнім нен бас 
тар ту ға бо ла ты ны жа зыл ған. Азық-тү лік өнім де рі нің ба сым бө лі гі ше тел ден 
ке ле тін дік тен, са рап шы лар мұн дай өнім дер дің Қа зақ стан дү кен де рі не де тү се 
бас та ға нын ай та ды.

Ал фран цуз ға лым да ры ген дік тұр ғы да өз ге ріс ке ұшы ра ған азық-тү лік ті 
үне мі пай да ла на тын адам дар дың ге не ти ка сы өз ге ріп, үшін ші не ме се төр-
тін ші ұр па ғы ның өмір ге жа рым жан бо лып ке лу қаупі ба сым еке нін дә лел-
де ген. 

Қа лай де сек те, ген дік тұр ғы да өз гер ген өнім дер адам зат өмі рі не ден деп 
еніп ке ле ді.

(med-kz.ucoz.com/news)

Ойт үрт кі

1. Қа лай ой лай сың дар, ген дік тұр ғы да өз гер тіл ген ау ыл ша руа шы лық өнім де рі нің 
ден сау лық қа қан дай да бір әсе рі бар ма?

2. Біз ген дік тұр ғы да өз гер тіл ген өнім дер ді тұ ты нып жүр міз бе? Олар ды та би ғи өнім-
дер ден қа лай ажы ра ту ға бо ла ды?
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Әде би тіл нор ма ла ры

2. Сыз ба лар ды қол да нып, «Дұ рыс та мақ та ну дегеніміз...» та қы ры бы на ойт ол ғау жа-
зың дар.

 Сын есім ге
Зат есім ге
Үс теу ге
Етіс тік ке 

ма (ме, ба, бе, пе, пе)

 Зат есім ге
Сын есім ге

-ай

Етіс тік ке  қой (ғой)

 Тың да лым жә не ай ты лым

3. Бей не жаз ба ны (https://www.youtube.com/watch?v=WlIuzn8w9Eo) кө ріп, сұ рақ тар ға 
жау ап бе рің дер.
1. Ген дік өз ге ріс ке ұшы ра ған өнім дер ге жүр гі зіл ген сы на ма лар не ні көр сет ті?
2. Он дай кө гө ніс тер де қан дай жа ну ар лар дың ге ні бар?
3. Олар дың адам ағ за сы на зи яны мен пай да сы то лық зерт тел ді ме?

Жа зы лым

4. Оқы лым мә ті нін де гі қою қаріппен бе ріл ген сөз дер дің си но ним де рін тау ып, та қы-
рып қа қа тыс ты ша ғын мә тін жа зың дар.

Үй тап сыр ма сы

5. Шы лау сөз дер мен ода ғай лар ды қа тыс ты рып, бе ріл ген мә лі мет тер не гі зін де мә тін 
жа зың дар.

Құ ра мын да ген дік мо ди фи ка ция лан ған ағ за лар бар кө гө ніс тер дің та за 
өнім дер ден ерек ше лі гі:
1) мұн дай өнім дер ұзақ сақ тала ды, бұ зыл май ды;
2) олар дың пі ші ні бір дей бо ла ды;
3) көз дің жау ын ала ды;
4) бұл же міс тер ді кес кен де шы рын шық пай ды;
5) мұн дай же міс тер мен жән дік тер қо рек тен бей ді.

(http://www.aktobegazeti.kz/?p=21397)
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 §66. Фаст фуд та ғам да ры ның зи яны

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, он да ай тыл ған ой ға қа тыс ты өз көз қа рас та рың ды біл ді рің дер. «Ау ру – 
ас тан» мә те лі не тү сі нік бе рің дер.

Қа зір гі кез де адам ға ең жет пей тін нәр се – уа қыт. Тіп ті ас ты да асы ғып іше-
тін бол дық. Уа қы ты жоқ адам дар үшін тез дай ын да ла тын та ғам дар ды тұ ты ну 
ың ғай лы бо лып тұр. Олар – фаст фуд та ғам да ры. Фаст фуд са та тын дү кен дер дің 
әде мі жар на ма ла ры көз дің жау ын алып, адам ның тә бе тін аша ды. Алай да 
өте қау іп ті. Әсі ре се ба ла лар ды кіш кен тай ке зі нен бас тап мұн дай та мақ тар ға 
үй рет пе ген жөн.

Фаст фуд де ген не? Сөз бе-сөз ау дар ған да «жыл дам дай ын да ла тын ас» де ген 
ма ғы на ны біл ді ре ді. Кө ше де гі шау р ма, хот-дог, бур гер тәрізді азық қа қо са, 
чип с си яқ ты ұсақ-түй ек та ғам дар да фаст фуд өні мі не жа та ды.

Ма ман дар дың ай ту ын ша, фаст фуд пен та мақ та ну ға мүл дем бол май ды. 
Олар дың құ ра мын да май мен кон сер вант көп бол ғаны мен, дә ру мен мүл дем жоқ. 
Фаст фуд ты көп тұ ты ну адам ды пси хо ло гия лық жә не хи мия лық жа ғы нан тәу ел-
ді лік ке әке луі мүм кін. Өйт ке ні атал ған өнім ге оның дә мін кү шей те тін ар найы 
дәмдеуіштер қо сы ла ды екен. Сон дық тан тұ ты ну шы лар ды өзі не тар тып тұ ра ды.

Фаст фуд қа үй ір жан дар ас қа зан жа ра сы, со зыл ма лы гаст рит, өт тің то луы, 
ұй қы бе зі нің қа бы нуы, жү рек-қан та мыр ла ры ау ру ла ры, се міз дік, қан қы сы-
мы, су са мыр ау ру ла ры на шал ды ғуы мүм кін. Сон дық тан кө ше де да яр ла на тын 
та ғам дар ды таң дап, тал ғап же ген дұ рыс. «Ау ру – ас тан» де ген да на қа зақ тың 
сө зі бе кер ай тыл ма ған.

(old.abai.kz/.../ fast-fud-tagamdary...)

Әде би тіл нор ма ла ры

Жекіруодағайлары
Же кі ру ода ғай ла ры маз мұ ны жа ғы нан бір не ше топ қа ажы ра ты ла ды:
Нұс қау сөз дер:тәйірі,қане,қанеки;
Ұсы ну сөз дер:мә,міне,мінеки,әйдә,айда;
Тыю сөз дер: жә,жә-жә,тәйт, тек.

2. Оқшау сөздерді қатыстырып, фаст фуд та ғам да ры ның зи яны туралы 3–4 сөйлем 
жазыңдар.
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 Жағ даят тық тап сыр ма

3. Тө мен де берілген жағ даят қа шы лау лар мен ода ғай лар ды қа тыс ты рып, диа лог 
құ рың дар.

Бе кет пен қа рын да сы Аяна азық-тү лік дү ке ні не нан алу ға кір ді. Аяна қал-
ған ақ ша ға чип с алу ын өті ніп тұр. Бе кет тің жа уа бы...

Жа зы лым

4. «Ку бизм» әді сі бой ын ша фаст фуд та ғам да ры жә не олар дың адам ағ за сы на зи яны 
ту ра лы ой бө лі сің дер.
• Су рет те ңдер. Фаст фуд та ғам да ры.
• Са лыс ты ры ңдар. Кө гө ніс тер мен са лыс ты ры ңдар.
• Бол жа ңдар. Фаст фуд та ғам да ры ның адам ағ за сы на зи яны қан дай?
• Тал да ңдар. Фаст фуд та ғам да ры на не жа та ды, оның құ ра мы қан дай?
• Қол да ны ңдар. Фаст фуд та ғам да ры ағ за ға қа лай әсер ете ді?
• Зерт те ңдер. Фаст фуд та ғам да ры ның ұр пақ қа зи яны.

5. Ген дік өз ге ріс ке ұшы ра ған өнім дер мен ген дік өз ге ріс ке ұшы ра ма ған өнім дер ді «Венн 
диаг рам ма сы» бой ын ша са лыс ты рып, өз көз қа рас та рың ды қор ғаң дар.

Сұх бат

6. «Ав тор орын ды ғы» әді сі бо  йын ша бір оқу шы ны ша қы рып, «Дұ рыс та мақ та ну – ден-
сау лық ке пі лі» тақырыбында сұ рақ қой ып, пі кір ал ма сың дар.

Үй тап сыр ма сы

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Та мақ өнім де рін шы ға ра тын мүм кін дік те рің бол са, ең ал ды мен не ні қол ға алар 

едің дер? Ода ғай лар мен шы лау лар ды пай да ла нып, эс се жа зың дар.
2. Үй де гі не дү кен де гі бір не ше азық-тү лік тің құ ра мын тек се ріп кө рің дер. Ода ғай лар 

мен шы лау лар ды пай да ла нып, тө мен де гі мә тін ді жал ғас ты рың дар.

Тау ар ды са тып ал ған да оның қо ра бы ның сыр тын да ғы не ме се ішін де гі 
қа ғаз да жа зыл ған құ ра мы мен та ны су қа жет. Онда ген дік өз ге ріс ке ұшы ра ған 
өнімнің бар немесе жоқ екені көрсетілуі тиіс. Ғалымдар оның мөлшерін 0,9% 
деп бекіткен.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



136

ІХ ЖЕ ҢІС КҮНІ. ҰЛЫ ЕР ЛІК КЕ ТАҒ ЗЫМ

 §67. Отан үшін от кеш кен дер

Оқы лым

1. Мә тін ді мұ қи ят оқып, негізгі ойды анықтаңдар.

Зұл мат со ғыс... Осы бір ша ғын тір кес ті ай та қал саң, көз ал ды ңа әлем нің 
ау ыр қа сі ре ті ке ле ді. Сол бір сұ ра пыл жыл да ры қа зақ хал қы өзі нің Ота ны на, 
же рі не де ген пат риот тық се зі мі мен жан қияр лық ер лі гін көр сет ті. 500-ден 
аса жер ле сі міз, оның ішін де 96 қа зақ Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры ата ғын ал ды. 
Қа зақ стан дық Ке ңес Ода ғы ның Ба тыр ла ры ара сын да Қа ру лы күш тер дің 
бар лық тү рі мен құ ра ма өкіл де рі, ма ман да ры жә не қа тар да ғы жау ын гер ден 
ди ви зия ко ман ди рі не дей ін гі әс ке ри ата ғы бар адам дар бол ды. Олар: Тал ғат 
Би гел ди нов, Мә лік Ғаб дул лин, Нұр кен Әб ді ров, Мән шүк Мә ме то ва, Әлия Мол-
да ғұ ло ва жә не бас қа ла ры.

1941 жыл дың ыз ғар лы 15–16 қа ра ша сын да бас қын шы не міс фа шис те рі 
Ке ңес тер Ода ғы ның ас та на сы – Мәс кеу қа ла сы на жой қын ша бу ылын бас-
та ды. Қа зақ стан да жа сақ тал ған ге не рал Иван Пан фи лов тың бас қа ру ын да ғы 
316-ат қыш тар ди ви зия сы ның 1075-ат қыш тар пол кі нің жау ын гер ле рі мұз дай 
қа ру лан ған екі есе көп жау ға Ду бо се ко во раз ъезі нің тү бін де қар сы лық көр-
се тіп, қай сар лық пен ерен ер лік тің үл гі сін көр сет ті. Оның ішін де 28 пан фи-
лов шы ба тыр дың бір қа дам ке рі ше гін бей, қа сық қа ны қал ған ша ай қа са ты ны 
да осы тұс.

Жау ға қар сы шай қас тар май дан ның ал дың ғы ше бін де ға на емес, алыс та ғы 
қа зақ ау ыл да рын да да жү ріп жат ты. Сол жыл да ры Қа зақ стан мил лион да ған 
бос қын ды өз бауы ры на ана лық мейі рі мі мен тар та біл ді. Қа зақ стан хал қы 
күн-түн де мей ас тық ал қап та ры мен зау ыт тар да ең бек етіп, май дан ға ке рек ті 
оқ-дә рі мен азық-тү лік жет кі зу ші үл кен ар се нал ға ай нал ды.

Ең бек да ла сын да бел жаз бай жұ мыс іс те ген әй ел дер сіз, қарт тар сыз, буы ны 
бе кі ме се де, иық та ры на үл кен ау ырт па лық түс кен жа сөс пі рім дер сіз Же ңіс 
кү нін көз ге елес те ту мүм кін бе?!

(emirb.org/respublikanskij-konkurs)

Ойт үрт кі

1. «Со ғыс» де ген де, ең ал ды мен, көз ал ды мыз ға не елес тей ді?
2. Ба тыр ата-апа ла ры мыз ел үшін, жер үшін, Ұлы Же ңіс үшін қа лай со ғыс ты?
3. Тыл да ғы қа рия лар, әй ел дер мен ба ла лар қа лай ең бек ет ті?
4. Қа лай ой лай сың дар, сол кез де гі ба ла лар да ба ла лық шақ бол ды ма?
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 Сөй лем де бас қа сөз дер мен грам ма ти ка лық бай ла ныс қа түс пей тін, сол се беп ті сөй лем 
мү ше сі бо ла ал май тын, тек ай ты ла тын ой ға қа ты сы бар сөз дер кез де се ді. Олар – оқшау
сөздер. Оқ шау сөз дер қаратпасөз, қыстырмасөз жә не одағай сөздербо лып бө лі не ді.

Мы са лы:Жол дас тар (қа рат па сөз), майдандабіздіңәскерлержанаямайсоғысуда.
Де мек (қыс тыр ма сөз), бізжеңеміз.Ала қай (ода ғай сөз), бізжаудыжеңдік!

2. Мә тін маз мұ нын тал қы лаң дар. Оқ шау сөз дер ді тау ып, түр ле рін ажы ра тың дар.

Ме нің жас ты ғым адам ба ла сы ның қыз ме ті не бе ріл ді. Мүм кін, мен жас-
ты ғым ды қай ыра ал мас пын. Бі рақ ол бос қа кет пей ді, ме нен кі ші іні ле рім нің 
ен ші сі не тиеді. Кей ін гі жас тар, жас іні ле рім, сен дер ба қыт ты сың дар. Сен дер 
со ғыс де ген ді біл мей тін бо ла сың дар. Біз жас ты ғы мыз ды сен дер дің ба қыт та-
рың ның жо лы на құр бан ет тік.

Ме нің мо мын да бау ыр мал, ар дақ ты елім бар. Сол елім мен ат та нар да:
– Тас тү ле гім, қи ын бір ке зең ке ліп қал ды: жау жа ға дан, бө рі етек тен ал ға лы 

тұр. Ат тан, қу ып-жой ып қайт ! Ұлым, сен кәр лі ке зең, со ғыс ты за ман ның жі гі-
ті сің, жау ын гер ше қи мыл дай біл! – де ген бо ла тын.

Мен мұ ны ұмыт пай мын. Мен шы ғыс ада мы мын, ба тыс қа ке тіп ба ра мын. 
Ме нің елім жақ тан шы ға тын ал тын күн ме ні кү ні бойы жы лы та ды. Мі не, кеш 
бо ла бас та ды. Күн ме ні қи ма ған дай, ұя сы на қо на қой май тұр. Ма ған кө зін ту ра 
қа дап: «Шы ғыс ұлы, жо лың бол сын! Шы ғыс қа же ңіс пен қайт ! Мен се ні Ала-
тау дың ая сын да қар сы алар мын!» – деп тұр. (Бау бек Б�л �ы шев)

3. Оқ шау сөз түр ле рін қа тыс ты рып, та қы рып қа сай мы сал дар ды кес те ге жа зың дар.

Қа рат па сөз Қыс тыр ма сөз Ода ғай сөз 

Жа зы лым

4. «Ме нің ше, же ңіс – ...» де ген та қы рып бой ын ша өз ой ла рың ды ас со циа тив ті кес те ге 
тү сі рің дер.

Үй тап сыр ма сы

5. Га зет-жур нал дар мен ға лам тор ды пай да ла нып, елі міз үшін жан ая ма ған ар дақ ты 
аза мат тар ту ра лы мә лі мет жи наң дар. Оқ шау сөз дер ді кі ріс ті ріп, бір не ше сөй лем жа-
зың дар.
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 §68. Шы ғыс тың қос шы на ры

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, тақырыбы, құрылымы және тілдік ерекшелігіне талдау жасаңдар.

Мән шүк Мә ме то ва 1922 жы лы Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы Ор да ау да нын да ту ған. 
Мән шүк тің ата-ана сы ер те қай тыс бо ла ды да, 
бес жа сар ба ла ны тә те сі – Әми на Мә ме то ва 
бауы ры на ба са ды. Ба ла лық ша ғы Ал ма ты да 
өт ті. Ұлы Отан со ғы сы бас тал ған кез де Мән-
шүк Ал ма ты да ме ди ци на лық инс ти тут та 
оқы ды әрі Ха лық ко мис сар лар ке ңе сі нің 
сек ре та риатын да қыз мет етіп жү ре ді. 1942 
жы лы та мыз ай ын да ол өз ер кі мен Қы зыл 
Ар мия қа та ры на алы нып, май дан ға ат та на ды. 
Өз бө лі мін де Мән шүк таң дау лы пу ле мет ші 
атан ған. 1944 жы лы аға сер жант Мә ме то ва 
Мән шүк ке қа за тап қан нан кей ін Ке ңес Ода-
ғы ның Ба ты ры ата ғы бе ріл ді.

Әлия Мол да ғұ ло ва 1924 жы лы 20 сәу ір де 
Ақ тө бе об лы сы ның Қоб да ау да нын да ту ған. 

Ата-ана сы қай тыс бол ған соң, на ға шы сы – Әубә кір Мол да ғұ лов тың қо лын да 
тәр бие ле не ді. 1942 жы лы Әлия өз ер кі мен әс кер ге ке те ді. Оны мер ген дер 
мек те бі не жі бе ре ді. 1943 жыл дың та мыз ай ын да май дан ға ал ғаш рет кі ре ді. 
2-При бал ти ка май да ны ның 54-ат қыш тар бри га да сы ның құ ра мын да ұрыс қа 
қа ты са ды. 1944 жы лы 15 ма мыр да Пс ков об лы сын да ғы Но во со кольни ки 
те мір жол стан са сы на таяу жер де гі фа шис тер дің ті рек пунк тін алу үшін бол ған 
ұрыс ке зін де Әлия ер лік пен қа за та ба ды. 1944 жы лы еф рейт ор Әлия Мол да ғұ-
ло ва ға қа за тап қан нан кей ін Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры ата ғы бе ріл ді.

Ал ма ты да қа зақ тың қос ба тыр қы зы на ес ке рт кіш қой ыл ды. Елі міз дің түк-
пір-түк пі рін де олар дың атын да мек теп тер мен кө ше лер бар.

(www.tarih.spring.kz/kk/history/war/...)

Ойт үрт кі

1. Не се беп ті Мән шүк пен Әлия өз ер кі мен май дан ға ат тан ды?
2. Көр сет кен ерен ер лік те рі үшін ба тыр қыз да ры мыз ға қан дай атақ бе ріл ді?
3. Ес ке рт кіш те ба тыр қыз дар дың арт жа ғын да сә би лер мен кө гер шін дер дің бей не ле-

нуі нің се бе бін тү сін ді рің дер.
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Әде би тіл нор ма ла ры

Қыстырмасөздер сөй леу ші нің ай тыл ған пі кір ге әр түр лі көз қа ра сын біл ді ре ді: қуа
ныш ты, өкі ніш ті, се нім ді, өті ніш ті, ма құл дау ды, ой ие сін көр се тіп, сөй лем нің бей не лі лі гін 
арт ты ра ды. Ал  сөй лем  құ ра мы на енуі  пі кір ді жи нақ ты,  орам ды,  дәл  тү сін ді ру ге жәр
дем ете ді. Қыс тыр ма сөз дер же ке сөз дер мен де, сөз тіз бе гі мен де, тіп ті сөй лем мен де  
ай ты ла ды.

Қыс тыр ма сөз дер сөй лем ішін де үтір мен бө лі ніп оқ шау ла на ды. Мы са лы: Шы нын да,
бұл–ойланатынжұмысекенірас. (Ғ.Мұстафин)Кім бі ле ді,бұданкетсе,Әбдірах-
манШұғанымәңгі көреалмас. (Б.Майлин)Рас, ме нің бай қау ым ша, сіздің халық–
ақын.(М.Әуезов)

2. Мә тін де гі қою қа ріп пен бе ріл ген сөз дер ге грам ма ти ка лық си пат та ма бе рің дер.

Тың да лым жә не ай ты лым (27)

3. Сыр бай Мәу ле нов тің «Со ғыс-сой қан» өле ңін тың дап, өлең нен ал ған әсер ле рің мен 
бө лі сің дер. Өлең де гі не гіз гі ой ды анық таң дар.

Дең гей лік тап сыр ма

4. Оқы лым жә не тың да лым ма те ри ал да ры бой ын ша дең гей лік тап сыр ма лар ды орын-
даң дар.
1-дең гей. Тың да лым мә ті нін де гі бей не леу іш сөз дер мен тір кес тер ді те ріп жа зың дар.
2-дең гей. Екі мә тін нің ор тақ бел гі ле рі мен ай ыр ма шы лы ғын Венн диаг рам ма сы на тү-
сі рің дер.
3-дең гей. Қыс тыр ма сөз дер ді қа тыс ты рып, өз тұ жы рым да рың ды жа зың дар.

Жа зы лым

5. Оқы лым бө лі мін де гі ті рек сөз дер мен сөз тір кес те рін си но ним дік қа тар мен ау ыс-
ты рып, Әлия мен Мән шүк ту ра лы жи на қы мә тін жа зың дар.

Үй тап сыр ма сы

6. «Топ тық зерт теу» әді сі мен «Шы ғыс тың қос шы на ры» та қы ры бын да бір лес кен жо ба 
жұ мы сын те зис тү рін де жа зып, топ тың ал дын да қор ғаң дар.
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 §69. Ұш қыш – Тал ғат Би гел ди нов

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, бе ріл ген мә лі мет тер ді клас тер әді сі мен тү сін ді рің дер, пі кір ле рің ді тү -
йін   ді сөз дер мен қо ры тындылаң дар. 

Қы ран бүр кіт – кие лі, қас тер лі құс. Қы ран құс ты 
қа зақ «көк тә ңі рі сі», «ас пан пе рі сі», «қа нат ты лар 
ха ны» деп құр мет тұт қан. Дәл осын дай тек ті құс тың 
бол мы сы Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры ата ғын екі рет ал ған 
Тал ғат Би гел ди нов те бар еді.

«Ұш қыш бол сам» де ген өрек пі ген кө ңіл мен Біш-
кек те гі ДОСААФ авиа мек те бі не тү се ді, ол жер де 
«У-2» де ген ұшақ пен ұшу ды үй ре не ді. 1940 жы лы 
Са ра тов әс ке ри авиа ция мек те бі не оқу ға жі бе рі ле ді. 
Са ра тов та ғы ұш қыш тар мек те бін екі жыл оқып, сер-
жант ше ні мен бі тір ген соң, Чка лов та ғы бом ба лау шы 
ұш қыш тар мек те бін аяқ тай ды. Ал қан май дан ға 

ат та нар ал дын да Ижевск қа ла сы нан «ИЛ-2» штур мо ви гі мен ұшу ды үй ре ніп 
шы ға ды. Әс ке ри оқу ды та мам да ған күн нен бас тап «ұш қыш танк» деп ата лып 
кет кен «Ильюша» ұша ғы на « бау ыр ба сып ке те ді».

1942 жы лы май дан ға ат та на ды. Өзі бір көр ген нен қат ты ұнат қан ұшақ пен 
көк жү зін де 500 са ғат бо ла ды. 305 рет әс ке ри ша бу ыл ға шы ғып, жау ұя сы – 
Бер лин ді алу ға бі рін ші бо лып қа ты са ды. Фа шис тер өз де рі не аяу сыз өлім оғын 
сеп кен Тал ғат мін ген ұшақ ты «Қа ра ажал» деп ата ған. 23 жа сын да Ке ңес Ода-
ғы ның Ба ты ры ата ғын екі мәр те ие ле ніп, көз сіз ер лік көр сет кен қы ран қа зақ 
қан май дан нан аман-есен ора ла ды.

Тал ғат Би гел ди нов со ғыс тан соң аза мат тық авиа ция ны бас қар ды. Мәс кеу 
ин же нер лік-құ ры лыс инс ти ту тын бі ті ріп, құ ры лыс са ла сын да да қыз мет ат қар ды.

(stepnogorsk.akmoedu.kz)

Ойт үрт кі

1. Мә тін де ба тыр ды не ге қы ран құс қа те ңе ген?
2. Фашистер Талғат мінген ұшақты неліктен «Қа ра ажал» деп атады?

Тың да лым жә не ай ты лым

2. Тал ғат Би гел ди нов ту ра лы де рек ті филь мді (https://www.youtube.com/watch?v= 
T6jufSPGkBM) та ма ша лап, ба тыр дың өмір та ри хы мен та ны сың дар. «Түр тіп алу» 
жүй есі бой ын ша не гіз гі мә лі мет тер ді жа зып, өз көз қа рас та рың мен бө лі сің дер.
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Әде би тіл нор ма ла ры

Қаратпасөз сөй лем де тың дау шы ның на за рын ау да ру үшін қол да ны ла ды, сон дық тан 
ол адам ға бай ла ныс ты не ме се кей де көр кем дік үшін адам мә нін де гі жан дыжан сыз ұғым 
атау ла ры да бо лып ке ле ді. Мы са лы: Тыңда,да ла,Жамбылды. Сөй лем де дала сө зі – 
қа рат па сөз, ма ғы на лы сөз бол са да, сөй лем мү ше сі бо ла ал май ды, өйт ке ні бір дебір 
сөз бен грам ма ти ка лық бай ла ныс қа түс пе ген.

Қа рат па сөз сөй лем нің ба сын да кел се, одан кей ін үтір қой ыла ды, ор та сын да кел се, 
екі жа ғы нан, со ңын да кел се, ал ды нан үтір қой ыла ды. Қа рат па сөз ерек ше қар қын мен, 
кө те рің кі дау ыс пен ай тыл са, одан кей ін леп бел гі сі қой ыла ды. Мы са лы:

– Дар қан,сенБерлиндегіРейхстагқаалғаштутіккенқазақжауынгерінбілесіңбе?
–Ера сыл!Менмұныбұрыннанбілемін.Ол–РақымжанҚошқарбаев.

Сұх бат

3. Оқы лым мә ті нін де гі ті рек сөз дер дің не гі зін де қа рат па сөз дер ді қа тыс ты рып, диа лог 
құ рың дар. Ті рек сөз дер дің мә нін аша тын ма қал-мә тел дер мен фра зе оло ги зм дер ді қол-
даның дар.

Із де нім дік тап сыр ма

4. «Қа зақ ті лі нің си но ним дер сөз ді гін» пай да ла нып, тө мен де гі сөз дер ге си но ним дік 
қа тар құ рың дар.

Ба тыр. Шай қас. Жау. Жі гіт. Атақ. Жау ын гер. Қыз мет. Ас пан. Үлес қо су.

Жа зы лым

5. Ұш қыш Т.Би гел ди нов тің ең бек жо лы на хро но ло гия лық кес те құ рың дар.

Жы лы Оқи ға 

Үй тап сыр ма сы

6. «Ин серт» әді сі мен оқы лым жә не тың да лым мә тін де рі бой ын ша қо ры тын ды жа зың дар.

V (бұ рын нан бі ле мін) + (жа ңа ақ па рат) – (ме нің ой ла ға ны ма қай шы) ? (біл гім ке ле ді)
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 §70. Соғыс жыл да рын да ғы Қа зақ стан

Оқы лым

1. Мә тін ді мұ қи ят оқып, негізгі ойды анықтаңдар.

1941 жы лы 22 мау сым кү ні таң ғы са ғат 4 ша ма сын да Гер ма ния әс ке рі 
КСРО-ның ба тыс ше га ра сы на бас қын шы лық ша бу ыл жа са ға ны та рих тан бел-
гі лі. Со ғыс ту ра лы ха бар қа зақ да ла сы на тез та ра ды. Қа зақ стан дық ұл-қыз дар 
со ғыс тың ал ғаш қы күн де рі нен-ақ қол да ры на қа ру ал ды. Отан ал дын да ғы 
па ры зын өтеу ге өті ніш біл ді ріп, өз ер кі мен май дан да ла сы на ат тан ды.

Қа зақ стан эко но ми ка сын со ғыс жағ дай ына бей ім деу ша ра ла ры қол ға алы-
нып, әс ке ри ба ғыт қа кө ші ріл ді. Бей біт мақ сат қа жұм са ла тын қар жы мей лін ше 
қыс қар ты лып, көп те ген кә сі по рын дар қор ға ныс өнім де рін шы ға ра бас та ды. Ал 
со ғыс жү ріп жат қан жер лер ден жә не май дан ға жа қын ай мақ тар дан 220 зау ыт 
пен фаб ри ка, кә сі по рын Қа зақ стан ға кө ші ріл ді. Олар Ал ма ты, Қа ра ған ды, 
Шым кент, Пет ро павл, Се мей, Ақ тө бе, Орал қа ла ла ры на ор на лас ты рыл ды. 
Қа зақ стан КСРО-ның не гіз гі әс ке ри-өнер кә сіп ба за сы на ай нал ды.

Рес пуб ли ка бой ын ша 2 мил лион нан ас там адам әс ке ри да яр лық тан өт ті. 
Со ғыс тың ал ғаш қы ке зе ңін де 14 ат қыш тар жә не ат ты әс кер ди ви зия сы, 6 бри-
га да құ ры лып, май дан ға жі бе ріл ді. Ал ма ты, Жам был, Оңтүстік Қазақстан 
жә не Қыр ғызс тан нан ша қы рыл ған жі гіт тер ден 316-ат қыш тар ди ви зия сы 
құ ры лып, оның ко ман ди рі болып ге не рал И.В.Пан фи лов тағайындал ды. 
Ди ви  зия да 30-дан ас там ұлт өкілдері бол ды. Осы лай ел дің әр бір бе сін ші ада мы 
май дан ға ат тан ды.

Қа зақ стан дық тар пар ти зан дық қоз ғы лыс қа да бел се не қа тыс ты. То лық емес 
мә лі мет тер ге қа ра ған да, Ук ра ина ның пар ти зан дық құ ра ма ла ры мен от ряд-
та рын да 1500, Ле ни нг рад об лы сын да 220-дан ас там қа зақ жі гі ті со ғыс қан. 
Бе ло рус сия ның әр түр лі ау дан да рын да әре кет ет кен 65 пар ти зан дық бри га да да 
1500-ден аса қа зақ стан дық бол ған. Пар ти зан қоз ға лы сы на қа тыс қан даңқ ты 
қа зақ жі гіт те рі нің есім де рі бү гін де зор құр мет ке ие.

Ұлы Отан со ғы сы май дан да рын да қа за бол ған қа зақ стан дық тар са ны на бай-
ла ныс ты түр лі пі кір лер бар. Кей ін гі жыл дар да ғы мә лі мет тер де со ғыс тан орал-
ма ған қа зақ стан дық тар дың са ны 601 мың ға дей ін же тіп отыр, оның 350 мың-
нан ас та мы – қа зақ тар.

(http://inform.kz/kz/bugin-uly-zheniske-66-zhyl)

Ойт үрт кі

1. Қа зақ стан ның Ұлы Отан со ғы сы на қос қан үле сі қан ша лық ты деп ой лай сың дар?
2. Қа зақ стан дық тар дың тыл да ғы ең бе гі ту ра лы не ай та ала сың дар?
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3. Со ғыс жә не тыл ар да гер ле рі де ге ні міз кім дер? Қан дай ар да гер лер ді бі ле сің дер?
4. Пар ти зан от ряд та рын да со ғыс қан қа зақ стан дық тар ту ра лы не бі ле сің дер?

Сұх бат

2. Адам ның әр түр лі кө ңіл күй ін (таң ға лу, қу ану, өкі ну, шар шау, же кі ру, жақ тыр   -
 мау, т.б.) біл ді ре тін ода ғай сөз дер ді қол да нып, та қы рып бой ын ша сұх бат құ рың дар.

Әде би тіл нор ма ла ры

3. Тө мен де гі мә тін маз мұ нын не гіз ге ала оты рып, ме ні� ой ым ша, жал пы ал �ан да, әри не, 
�ыс �а сы, со ны мен, бә ре кел ді оқ шау сөз де рін қа тыс ты рып, жи на қы мә тін жа зың дар.

Со ғыс жыл да ры Қа зақ стан мә де ние ті мен ғы лы мы тоқ тап қал ма ды. Қа зақ 
поэ зия сы ның алы бы – Жам был дың «Ле ни нг рад тық өре нім» деп атала тын 
мәң гі өш пес пат риот тық шы ғар ма сын бү кіл ел тол ға на оқы ды. Ұлы жа зу шы 
Мұх тар Әуе зов «Абай» эпо пея сы ның І кі та бын жа рия ла ды. С.Мұ қа нов, Ғ.Мү -
сі   ре пов, Ғ.Мұс та фин, т.б. жа зу шы лар, Ша шу бай, Нұр пейіс, Ке нен сын ды 
ақын дар ха лық тар дос ты ғы ның жыр шы сы бол ды.

Мә де ни қыз мет көр се ту мақ са ты мен 1941 жы лы Ал ма ты да май дан дық 
кон церт бри га да ла ры ұй ым дас ты рыл ды. Олар дың құ ра мын да рес пуб ли ка ның 
көр нек ті ән ші-әр тіс те рі бол ды. Қа зақ әр тіс те рі май дан ның ал ғы ше бін де 
2 мың ға жу ық кон церт бер ді. 

Зия лы қау ым Отан ға шек сіз бе ріл ген дік тің өне ге сін көр сет ті...
(sheriazdanov.ucoz.kz)

Жа зы лым

4. «Пи ра ми да» әді сі мен Ұлы Отан со ғы сы жыл да рын да ғы Қа зақ стан ту ра лы өзін дік 
ой ла рың ды жа зың дар.
1-қа дам: бе ріл ген ма те ри ал дар мен та ны сып бол ған нан кей ін ол бой ын ша өзін дік тү сі-
нік, пі кір қа лып тас ты ру;
2-қа дам: жұп та су; өз ой ымен, пай ым дауы мен жұ бы мен бө лі су;
3-қа дам: ша ғын топ тар ға бі рі гіп, ту ын да ған мә се ле лер ді тал қы лау, қо ры тын ды лау;
4-қа дам: мә се ле ні ше шу дің ең ти ім ді жол да рын жа зу.

Үй тап сыр ма сы

5. Га зет-жур нал дар мен эн цик ло пе дия лар ды пай да ла нып, май дан гер ақын-жа зу шы-
лар дың бі рі ту ра лы ойт ол ғау жа зың дар.
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 §71. Да ра тұл ға – Бау ыр жан Мо мы шұлы

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, мә лі мет тер ді клас тер әді сі мен тү сін ді рің дер, пі кір ле рің ді түй ін ді сөз-
дер мен қо ры тындылаң дар. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс тың даңқ ты жау ын ге рі, 
Ха лық Қа һар ма ны, қа зақ тың көр нек ті жа зу шы сы – 
Бау ыр жан Мо мы шұлы 1910 жыл дың 24 жел тоқ са  нын-
  да Жам был об лы сы ның Жуалы ау да нын да ғы Мың бұ-
 лақ ауы лын да ту ған. 1921 жы лы мек теп та бал ды ры ғын 
ат тай ды, бас тау ыш мек теп ті Аса ин тер на тын да оқи ды. 
1924 жыл дан бас тап Шым кент қа ла сын да ашыл ған 
ал ғаш қы же ті жыл дық мек теп те оқи ды.

1941 жы лы Ұлы Отан со ғы сы бас та лы сы мен, 
Ба уыр   жан даңқ ты ге не рал-май ор И.В.Пан фи лов тың 
бас шы лы ғы мен Ал ма ты ма ңын да жа ңа дан жа сақ-
тал ған 316-ат қыш тар ди ви зия сы ның құ ра мын да май-
дан ға ат та на ды, ба таль он, полк ко ман ди рі қыз мет те рін ат қа ра ды. Со ғыс тың 
соң ғы жыл да рын да гвар дия лық ди ви зи яны бас қа ра ды. 1941 жыл ғы күз гі, 
қыс қы кес кі лес кен шай қас тар ке зін де өз ба таль онын 27 рет ша бу ыл ға бас тап 
шық ты. Бау ыр жан Мо мы шұлы жау шеп те рі не іш ке рі лей еніп, ұрыс жүр гі зу 
тео рия сын со ғыс тә жі ри бе сін де ал ғаш қол да ну шы лар дың жә не оны да мы ту-
шы лар дың бі рі бол ды. Бау ыр жан Мо мы шұлы – әс ке ри пе да го ги ка мен әс ке ри 
пси хо ло гия ны бай ыту шы, ба ға жет пес мұ ра қал дыр ған да ра тұл ға. 

Ал мас қы лыш тай өт кір де қай сар, ба тыр Бау ыр жан да на лы ғы мен, ше шен-
ді гі мен де та ныл ды. Осы нау да ра тұл ға ның бү кіл са на лы ғұ мы ры, ғиб рат қа 
то лы іс те рі, сөй ле ген сөз де рі, те рең ма ғы на лы ой ла ры әр кім нің кө кей ін де. Ол 
адам гер ші лік тің, аза мат тық тың, пат риот тық тың, иман ды лық тың сим во лы, 
көр кем бей не сі іс пет ті. Бау кең – әлем хал қы ның ор тақ пер зен ті дә ре же сі не 
дей ін кө те ріл ген аза мат.

Жа зу шы Бау ыр жан ның ай тар ойы, жа зар та қы ры бы – со ғыс шын ды ғы. 
Ол – өз шы ғар ма ла ры ның кей іп ке рі, өзі нің об раз да ры мен тұ та сып кет кен тұл-
ға. Бар лық оқи ға лар дың бел ор та сын да өзі бол ған дық тан, ав тор әң гі ме ні өз 
аты нан ай та ды. Ол – сырт ба қы лау шы емес, бел сен ді қа ты су шы.

 Бау ыр жан Мо мы шұлы ның өмір жо лы, сұ ра пыл со ғыс жыл да рын да ғы жан-
қияр лық ер лі гі, өжет ті гі мен өр лі гі, ал ғыр лы ғы мен кө ре ген ді гі – бі ле біл ген ге 
ұлы тәр бие, үл кен өне ге мек те бі.

(http://www.inform.kz/kz/kanmen-zhazylgan-kitap)
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Ойт үрт кі

1.  Бау ыр жан Мо мы шұлы ның со ғыс та ғы ер лі гі мен әс ке ри пе да го ги ка ға қос қан үле сі 
ту ра лы не бі ле сің дер? Не лік тен оны «әлем хал қы ның ор тақ пер зен ті дә ре же сі не 
дей ін кө те ріл ген аза мат» дей міз?

2. Жа зу шы Бау ыр жан ның әде би мұ ра сы жә не ол ту ра лы жа зыл ған ро ман дар ту ра лы 
не бі ле сің дер?

Тың да лым жә не ай ты лым

2.  Бау ыр жан Мо мы шұлы ту ра лы бей не жаз ба ны (https://www.youtube.com/watch?v= 
I4czVTxapoc) кө ріп, ал ған әсер ле рің ді ай тың дар.

Ғиб рат ты сөз

3. Б.Мо мы шұлы ның қа нат ты сөз де рі нің ма ғы на сын тү сі нің дер, шы лау лар ды тау ып, 
олар ды грам ма ти ка лық си па ты на қа рай ажы ра тың дар.

1. Қу ыс кеу де бол ған нан ар тық қор қы ныш та, қор лық та жоқ.
2. Қа зақ ті лі – сұ лу лы ғы мен бой бал қы тып, құ лақ құ ры шын қан ды ра тын, өт -

кір   лі гі мен қы сыл таяң тұс та ер мен ел ге бір дей ме дет бе ре тін ға жай ып ке мел тіл.
3. Сөз жы ла та да, жұ ба та да ала ды.
4. Ер лік тай сал мас та бан ды лық пен қай ыс пас қай сар лық тан шы ға ды.
5. Ха лық тық тә жі ри бе – бү гін ге ға на емес, ер тең ге де ке рек қа зы на.

Жа зы лым

4. Ға лам тор ма те ри ал да ры нан із де ніп, тө мен де бе ріл ген ең бек тер ді ав тор ла ры мен сәй-
кес тен ді рің дер. Бұл шы ғар ма лар да ор тақ сю жет, ор тақ кей іп кер бо луы мүм кін бе?

«Ақи қат пен аңыз»  Зей неп Ах ме то ва 
«Шуақ ты күн дер»  Бау ыр жан Мо мы шұлы
«Ар ты мыз да – Моск ва» Ба қыт жан Мо мы шұлы
«Әке ге құр мет» Әзіл хан Нұр шай ықов 

Үй тап сыр ма сы

5. Тұ рақ ты тір кес тер ді пай да ла нып, май дан да ғы Б.Мо мы шұлы ер лі гін өз сөз де рің мен 
су рет теп, «Да на да да ра тұл ға» ат ты эс се жа зың дар.
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 §72. Пан фи лов шы лар ер лі гі

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, ат қой ың дар. Жауынгерлердің ерлігі туралы ой бөлі сіңдер.

316-ат қыш тар ди ви зия-
  сы – Ал ма ты да жа сақ   тал ған 
әс ке ри құ ра ма. Тұң ғыш ко   ман   -
ди рі – И.В.Пан фи лов. Құ ра мы 
Ал ма ты, Жам был, Оңтүстік 
Қазақстан об лыс та ры мен 
Қыр ғыз стан тұр ғын да ры нан 
жа сақ тал ды. Ал ғаш ұрыс қа 
1941 жы лы 6 қа зан да ге не рал 
К.К.Ро кос совс кий бас қар ған 
16-ар мия құ ра мын да Мәс кеу 
қор ға ны сы ның ше шу ші учас-
ке ле рі нің бі рі – Во ло ко ламск 
ба ғы тын да кір ді. Мәс кеу ді қор-
ғау да ғы тең дес сіз ер лі гі үшін 
ди ви зия 17 қа ра ша да «Қы зыл 

Ту» ор де ні мен ма ра пат та лып, 18 қа ра ша да «8-гвар дия лық ат қыш тар ди ви-
зия сы» де ген атақ ал ды. 23 қа ра ша да ди ви зия ға со ғыс та ер лік пен қа за тап қан 
оның тұң ғыш ко ман ди рі – И.В.Пан фи лов  тың есі мі бе ріл ді. 

1942 жы лы 16 нау рыз да Сол түс тік-ба тыс, Ка ли нин май дан да рын да көр-
сет кен ер лі гі үшін «Ле нин» ор де ні мен ма ра пат тал ды. 1942–1943 жыл да ры 
Ло вать өзе нін де, Холм қа ла сы тү бін де қор ға ныс ұрыс та рын, 1944 жыл дың 
ба сын да 2-При бал ти ка май да нын да Пуш кин тау ла ры мен Но во со кольни ки 
тү бін де ша бу ыл ұрыс та рын жүр гіз ді. Ре жи ца (Ре зек не) қа ла сын азат ет ке ні 
үшін «Ре жи ца лық» құр мет ті ата ғы бе ріл ді, Ри га ны бо са ту ға ат са лыс қа ны үшін 
«2-дә ре же лі Су во ров» ор де ні мен ма ра пат тал ды. 1945 жыл дың көк те мін де жау-
дың 350 мың дық Кур лян дия то бын тал қан дау опе ра ция сы на қа тыс ты. Екін ші 
дү ниежү зі лік со ғыс ке зін де ди ви зи яның 36 ада мы Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры 
ата ғын ал ды. Олар дың ішін де Б.Мо мы шұлы (1990 жы лы бе ріл ді), В.Клоч ков, 
М.Ғаб дул лин, Т.Тоқ та ров, И.Кур ганс кий, И.Шап шаев, А.Қо саев, М.Сең гір-
ба ев, А.Крюч ков, Я.Бон да рен ко, т.б. бар. 8-гвар дия лық ат қыш тар ди ви зия сы 
жау ын гер лік та бан ды лық пен ер лік тің, Отан ға шек сіз бе ріл ген дік тің үл гі сі 
ре тін де та рих та қал ды. Мың да ған жау ын гер мен ко ман дир лер, сая си қыз мет-
кер лер ор ден, ме даль дар мен ма ра пат тал ды. Со ғыс тан кей ін ди ви зия мо тор-
лан ды рыл ған ат қыш тар ди ви зия сы бо лып қай та құ рыл ды. 1954 жы лы ди ви-
зи яның жау ын гер лік даңқ мұ ра жайы ашыл ды.

(https://kk.wikipedia.org/...8-ші_гвар дия лы�_ат �ыш тар_ди ви зия сы)
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Ойт үрт кі

1. 316-ат қыш тар ди ви зия сы кім дер ден жа сақ тал ды?
2. Не ге олар ды «пан фи лов шы лар» деп атай мыз?
3. Ди ви зи яның тұң ғыш ко ман ди рі ту ра лы не бі ле сің дер?
4. Ди ви зия ға не се беп ті «гвар диялық» ата ғы бе ріл ді?

Жа зы лым

2. 8-гвар дия лық ат қыш тар ди ви зия сы ның құ рыл ған кү ні нен бас тап, бү кіл та ри хын 
«Ро та ция» әді сі ар қы лы тал даң дар.

1. Пан фи лов шы лар ди ви зия сы қа лай құ рыл ды?
2. Оның құ ра мын да кім дер бол ды?
3. Олар қай жер лер де ұрыс қа шық ты?
4. Пан фи лов шы лар ға қан дай құр мет көр се тіл ді?

Тың    да лым жә не ай ты лым

3. Т.Ах та нов тың «Қа һар лы күн дер» ро ма ны нан үзін ді (http://kitap.kz/audiobook/2326-
kaharly_kunder_audio/2326-kaharly_kunder_audio. 16-бөлімнің 33:40 минутынан 
36:52 минутына дейін) тың даң дар. Ро ман кей іп кер ле рі нің про то тип те рін (өмір де гі 
түп кі тұл ға) анық таң дар. Вз вод ко ман ди рі Ер жан ға мі нез де ме бе рің дер. «Екі түр лі 
тү сі нік те ме күн де лі гін» тол ты рың дар.

Ро ман да ғы қат ты әсер ет кен тұс тар  Сол әсер ет кен үзін ді лер жай лы пі кі рім 

Әде би тіл нор ма ла ры

4. Оқшау сөздерді қатыстырып, «Екі түр лі тү сі нік те ме күн де лі гі нен» бірнеше сөйлем 
жазыңдар.

5. Оқылым мә ті нін де қою қаріппен бе ріл ген сөз дер ге грам ма ти ка лық тал дау жа саң дар.

Үй тап сыр ма сы

6. Га зет-жур нал дар мен ға лам тор ды пай да ла нып, 28 пан фи лов шы-гвар дияшы лар 
ту ра лы мә лі мет қа рас ты рың дар. Бір ба тыр ды бас ты кей іп кер етіп, әң гі ме жа-
зың дар.
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 §73. Ұш қыш қыз – Хиуаз Дос па но ва

Оқы лым

1. Мә тін ді оқыңдар. Хиуаз Доспанова туралы бір шумақ өлең шығарып, екі мәтіннің 
тілдік ерек шелігін салыстырыңдар.

Ке ңес дәу ірін де қа зақ хал қы нан шық қан сан мың да ған ба тыр ұл-қыз дың 
ішін де есі мі ел ге ерек ше та ныс ба тыр апа ла ры мыз дың бі рі – Хиуаз Дос па но ва.

 Хиуаз Дос па но ва 1922 жы лы 15 ма мыр да Аты рау об лы сы Құр ман ға зы ау да-
нын да ғы Зор ма та ауы лын да дү ние ге кел ген. Мек теп ті үз дік та мам да ған тал-
дыр маш жас қыз ұш қыш бо лу ды ар ман дай ды. Ал ға қой ған мақ са тын қайт се 
де орын дау ға дағ ды лан ған Хиуаз со ғыс тың ал дын да Мәс кеу де гі Жу ко вс кий 
атын да ғы Әс ке ри-әуе ака де мия сы на қа был дан бай қал са да, сон да қа лып, 
ме ди ци на инс ти ту ты на тү се ді. Со ғыс бас та лы сы мен «ұш қыш бол сам» де ген 
ар ма ны оны қай та дан ака де мия ға же те лей ді. Үкі мет оны Са ра тов та ғы әс ке ри 
ұш қыш тар учи ли ще сі не жі бе ре ді. Со ғыс жыл да ры ұс та зы Ма ри на Рас ко ва 
бас қар ған 46-гвар дия лық пол кі нің құ ра мын да жү ріп, 300-ден ас там әуе шай-
қа сы на қа тыс қан.

21 жас та ғы қай сар қыз Хиуаз ыл ғи «ПО-2» атала тын бом ба лау шы ұшақ пен 
жау бе кі ніс те рі нің үс тін де жү ре ді екен. Ыл ғи түн де ұша ды. Бом ба лау шы 
ұшақ та штур ман ның ат қа рар қыз ме ті ерек ше. Тап қыр лық, ба тыл дық, өжет тік 
ке рек. Ұшақ ты ас пан ға тік кө те ріп, әб ден би ік те тіп алып, лез де жер де гі аң ға 
шүйіл ген қа ра құс құ сап оқыс құл ди лап ке ліп, жау бе кі ні сі нің, қа ру-жа рақ 
қой ма ла ры ның үс ті нен ұшақ қа на ты ның ас ты на ар найы тұт қа да бе кі тіл ген 
бом ба лар ды шу ыл да тып тө гіп-тө гіп жі бе ріп, лез де ас пан ға шы ған дап қай та 
кө те рі луі үшін қан дай тап қыр лық ке рек еке нін ша ма лау ға бо ла тын шы ғар. 
Не міс тер дің зе нит ші ле рі де жар құл-жұр қыл оқ атып, у-шу күй ге тү се ді, 
ар тын ша Хиуаз тас та ған бом ба лар дан жап пай от қа ора нып, үн де рі өше ді. 
Өрім дей жас қыз дың қай сар лы ғы на тән ті бол ған атақ ты ұш қыш Ма ри на Рас-
ко ва оған зор үміт арт қан екен. Хиуаз Дос па но ва тең дес сіз ер лі гі үшін сол кез-
дің өзін де «қа нат ты қыз» атан ған еді.

Жау мен ас пан да ғы шай қас та 300 рет бол ған Хиуаз ұшақ тан 14 рет құ лап ты. 
Төрт мәр те ау ыр жа ра қат алып, есін жиысы мен ұрыс да ла сы на қай та ора лып 
отыр ған. Жау мен шай қас та ас қан ер лік көр се те біл ді. Май дан да ғы ер лі гі үшін 
ол «Қы зыл жұл дыз», ІІ дә ре же лі «Отан со ғы сы» ор ден де рі мен жә не көп те ген 
ме даль дар мен ма ра пат тал ған. Ал тө сін де гі «Ең бек Қы зыл Ту» ор де ні – со ғыс тан 
кей ін гі жыл дар да ғы елеу лі ең бе гі нің же мі сі.

Со ғыс тан кей ін ла уа зым ды қыз мет тер ат қар ған Хиуаз Дос па но ва ға Ел ба-
сы ның Жар лы ғы мен Ха лық Қа һар ма ны ата ғы бе ріл ді.

(https://kk.wikipedia.org/wiki/ Хиуаз_�ай ыр �ы зы_Дос па но ва)
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Ойт үрт кі

1.  Хиуаз Дос па но ва ны не се беп ті «қа нат ты қыз» ата ған?
2. Ба тыр қыз дың май дан да ғы ер лі гі қа лай ба ға лан ды? Мә тін нен «Ер лік еш қа шан 

ұмы тыл май ды» де ген на қыл ға сай ке ле тін жол дар ды тау ып оқып, дә лел деп  
кө рің дер.

Тың да лым жә не ай ты лым

2. «Ұш қыш Хиуаз Қай ыр қы зы Дос па но ва» ат ты бей не жаз ба ның маз мұ ны бой ын ша 
3 сұ рақ дай ын даң дар. (https://www.youtube.com/watch?v=BKj5Zx6F3E0)

Әде би тіл нор ма ла ры

Өт кен бө лім де қа рас тыр ған одағайсөздер де оқ шау сөз дің бір тү рі. Ол ай ту шы ның 
кө ңіл күй ін, сан түр лі се зі мін, эмо ция сын біл ді ру үшін қол да ны ла ды.

Ода ғай лар қа лып ты баяу дау ыс пен ай тыл са, жаз ған да одан кей ін үтір қой ыла ды, ал 
кө те рің кі  дау ыс пен ай тыл са,  леп бел гі сі  қой ыла ды. Мы са лы: Шір кін, батырболсаң,
осындайбол! Бә ре кел ді!Міне,нағызазамат!

3. Оқ шау сөз дер ді қа тыс ты рып, оқы лым жә не тың да лым ма те ри ал да ры бой ын ша диа-
лог жа зың дар.

Жа зы лым

4. «Қос жаз ба күн де лі гі» ар қы лы мә тін де гі не гіз гі ұғым дар ға тү сін дір ме жа зың дар.

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

5.  Хиуаз ту ра лы «Бес тар мақ» тә сі лі мен «Бес жол ды өлең» құ рас ты рың дар.
1-тар мақ: зат есім (1 сөз).
2-тар мақ: зат есім ді анық тай тын сын есім (2 сөз).
3-тар мақ: не гіз гі сөз ді әре кет пен қи мыл тұр ғы сы нан си пат тай тын етіс тік тер (3 сөз).
4-тар мақ: не гіз гі сөз ді ба ға лай тын кез кел ген сөз та бын да ғы сөз дер (4 сөз).
5-тар мақ: не гіз гі атау дың ба ла ма сы бо ла тын си но ним сөз (1 сөз).

Үй тап сыр ма сы

6. « Хиуаз Дос па но ва ту ра лы не бі ле сің?» та қы ры бын да дос та рың нан сұх бат алың дар. 
Сұх бат мә ті нін де қа рат па, қыс тыр ма, ода ғай сөз дер бол сын.
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 §74. Пар ти зан – Қа сым Қай се нов

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, мә тін бой ын ша күр де лі жос пар құ рың дар.

Қа зақ стан ның Ха лық Қа һар ма ны, атақ ты пар ти зан 
әрі жа зу шы Қа сым Қай се нов 1918 жы лы сәу ір дің 
23-ін де Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы Ұлан ау да нын да 
дү ние ге кел ген. 1934 жы лы мек теп ті бі ті ріп, Өс ке мен 
қа ла сын да ғы сая си-ағар ту тех ни ку мы на тү се ді. Тех-
ни кум ды 1938 жы лы бі тір ген соң, Пав ло дар об лыс тық 
оқу бө лі мі нің сая си-ағар ту іс те рі жө нін де гі нұс қау-
шы сы бо лып қыз мет ат қа рып жүр ген де әс кер қа та ры на 
ша қы ры лып, әс ке ри-бар лау мек те бі не жі бе рі ле ді.

1941 жы лы Мәс кеу де гі бар лау шы лар мек те бін де 
со ғыс әліп те рін мең гер ген нен кей ін, Қа сым Қай се-
нов ті жау қо лын да қал ған Ук ра ина же рі не жі бе ре ді. 
Жау жай ла ған ел ге ұшақ пен ке ліп түс кен сәт тен бас тап Қа сым ның пар ти-
зан дық өмі рі бас тала ды. Ол Ук раи  на да «Ва си лий, Ва ся» деп ата нып ке те ді. 
Ол кез де Ук ра ина же рі не ат та ну ажал ау зы на ба ру мен тең бо ла тын. Қа зақ тың 
қас ба ты ры Қа сым Қай се нов Ча паев атын да ғы пар ти зан құ ра ма сы ның үшін ші 
от ря дын бас қа ра ды. Бұ рын қа зақ де ген ха лық ты көр мек тү гіл, атын ес ті-
ме ген алу ан түр лі ұлт тар дың ара сын да жал ғыз өзі жай оғын дай жар қыл дап, 
қа зақ тың ба тыр лы ғын сан мәр те дә лел деп, елі міз дің абы рой ын ас қақ тат-
қа нын мақ та ныш пен ай ту ға бо ла ды.

Ке ңес же рі фа шист бас қын шы ла ры нан азат етіл ген соң, 1945 жыл дың 
ба сын да ол Ота ны на ора лып, Қа зақ КСР Жо ғар ғы Ке ңе сі Пре зи диумының 
ап па ра тын бас қар ды. Со дан кей ін Жам был об лы сы ның Жуалы, Сверд лов 
ау дан да рын да ат қа ру ко ми те ті тө ра ға сы ның орын ба са ры қыз мет те рін 
ат қа ра ды. Қа лам гер-пар ти зан «Илько Вит ряк», «Ажал ау зы нан», «Жау 
ты лын да ғы ба ла», «Днепр де», «Жау ты лын да», «Жас пар ти зан дар» деп 
атала тын кі тап тар жа зып, кей ін гі ұр пақ қа шы ғар ма шы лық мұ ра сын қал-
дыр ды.

(alashainasy.kz/.../kazaktyin-kaysar-ulyi-kasyim-batyir-6768...)

Ойт үрт кі

1. Қ.Қай се нов тің со ғыс қа дей ін гі өмір жо лы ту ра лы не ай та сың дар?
2. Қа сым ның екін ші аты қандай еді?
3. Пар ти зан дар дың өз ге әс кер ден ерек ше лі гі не де?
4. Ба тыр дың қа лам гер лі гі ту ра лы не ай та ала сың дар?
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Әде би тіл нор ма ла ры

2. Оқы лым мә ті ні нен ал ған тү сі нік те рің ді оқ шау сөз дер ді кі ріс ті ріп ай тың дар.

�л гі:
Пар ти зан – жау ба сып ал �ан жер де астыртын со �ыс �и мыл да рын ж�р гі зе тін 

жау ын гер. Де мек, ...

Жа зы лым

3. Оқы лым ма те ри алын да ғы де рек тер ді «Са ты лау әді сі» ар қы лы тал даң дар.

4. Оқы лым ма те ри алын да ғы ті рек сөз дер ді си но ним де рі мен ау ыс ты ру ар қы лы жи на қы 
мә тін жа зың дар.

5. «Пар ти зан» сөз жұм ба ғын ше шіп, ті рек сөз ге фра зе оло гим дер ді, тіл дің көр кем де гіш 
құ рал да рын қол да нып си пат та ма жа зың дар.

1. Қ.Қай се нов оқуын тамам да ған соң жұ мыс іс те ген қа ла.
2. Қ.Қай се нов бір от ря дын бас қар ған пар ти зан құ ра ма сы.
3. Қ.Қай се новтің отряды соғыс қимылдарын жүргізген ел.
4. Қ.Қай се новтің атақты шы ғар ма сы.
5. Қ.Қай се нов тің Ук ра ина же рін дегі есімі.
6. Қ.Қай се нов дү ние ге кел ген об лыс.
7. Со ғыс та көр сет кен ер лі гі үшін ие бол ған ма ра пат.
8. Қ.Қай се нов қа ла мы нан ту ған шы ғар ма.

1. П

2. А

3. Р

4. * Т

5. И

6. * З

7. А *

8. Н

Үй тап сыр ма сы

6. «Ба тыр пар ти зан» та қы ры бын да Қа сым Қай се нов тің бей не сін тұ рақ ты тір кес тер мен 
ма қал-мә тел дер ді, ода ғай сөз дер ді пай да ла на оты рып ашың дар.
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 §75. Ер ел үшін туа ды...

Оқы лым

1. Мә тін ді мұ қи ят оқып, не гіз гі ой ды анық таң дар.

ХХ ға сыр дың ең ала пат шай қа сы – Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс та қа зақ 
жау ын гер ле рі кө пұ лт ты Ке ңес Ода ғы әс кер ле рі нің ара сын да ерек ше ер лі гі мен, 
қайт пас қай сар лы ғы мен көз ге түс ті. Со ғыс ке нет тен бас тал ға ны мен, бү кіл 
Ке ңес Ода ғы ал ғаш қы күн нен бас тап жұ ды рық тай жұ мыл ды. Рес пуб ли ка ның 
түк пір-түк пі рін де әс ке ри ко мис са ри ат тар ға ерік ті лер ағыл ды. Ке ше ға на мек-
теп пар та сын да отыр ған боз ба ла лар мен бой жет кен дер, қа ла мен ау ыл тұр ғын-
да ры со ғыс қа сұ ран ды.

Біз дің жер лес те рі міз май дан да ла сын да ер лік пен шай қас ты. Жау ын гер лік 
ер лік те рі үшін жүз де ген мың қа зақ стан дық ме даль-ор ден дер мен ма ра пат тал са, 
500-дей адам Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры, 100-ден ас там адам «Даңқ» ор де ні нің 
ие ге рі атан ған. Төрт қа зақ стан дық екі мәр те Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры атан ды, 
олар – Тал ғат Би гел ди нов, Сер гей Лу га нс кий, Иван Пав лов жә не Лео нид Бе да. 
Ке ңес Ода ғы Ба тыр ла ры ның қа та рын да қа зақ тың екі қы зы – мер ген Әлия Мол-
да ғұ ло ва мен пу ле мет ші Мән шүк Мә ме то ва бар. Рей хс таг қа же ңіс ту ын тік кен-
дер дің бі рі – қа зақ жі гі ті Ра қым жан Қош қар ба ев. Со ғыс ке зін де 3,5 мың дай 
қа зақ стан дық пар ти зан от ряд та ры ның құ ра мын да бо лып, же ңіс ті жа қын да ту ға 
өз үлес те рін қос ты. Со лар дың бі рі – Қа сым Қай се нов. Ал та ны мал қол бас шы, 
әс ке ри жа зу шы – Бау ыр жан Мо мы шұлы ның, 28 пан фи лов шы лар дың ер лік те рі 
бү гін де аңыз ға ай нал ды. Жау ын гер ле рі жау мен жан ая май шай қас қан қа зақ-
стан дық бес әс ке ри құ рам ға «гвар дия лық» де ген құр мет ті атақ бе ріл ді.

Сұ ра пыл со ғыс қа қа ты сып, фа ши зм ді ті зе бүк тір ген қа һар ман дар дың 
ер лі гі мен жан қияр лық қай сар лы ғы на ба сы мыз ды ие міз. Ел үшін ту ған ер лер 
еш қа шан ұмы тыл май ды.

(http://massaget.kz/arnayyi_jobalar/9_mamyir_2015/26331/)

Ойт үрт кі

1. Қа зақ стан дық тар со ғыс та қан дай қа си ет те рі мен көз ге түс ті?
2. Ба тыр ла ры мыз ерен ер лік те рі үшін қан дай ма ра пат қа ие бол ды?
3. Ел ді жау дан қор ғау үшін жан ая май со ғыс қан ер лер дің есі мін ел есін де мәң гі лік 

қал ды ру үшін қан дай жұ мыс тар жа са лу да?

Әде би тіл нор ма ла ры

2. Оқ шау сөз дер ді қа тыс ты рып, оқы лым мә ті ні нен 5–6 сөй лем құ рас ты рың дар. 
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Жа зы лым

3. Мә тін де гі си но ним дік қа тар құ рай ала тын сөз дер мен сөз тір кес те рін тау ып, олар ды 
си но ним де рі мен ал мас ты рып, жи на қы мә тін жа зың дар.

Қа зақ тан шық қан тұң ғыш ге не рал-май ор Ра хи мов Са быр Ома рұлы Ұлы 
Отан со ғы сы бас тал ған да полк, кей ін ди ви зия қол бас шы сы бол ды. Оның ди ви-
зия сы Дон да ғы Рос тов та, Кав каз да ұрыс жүр гіз ді. Бе ло рус сия ны, Поль ша ны 
азат ету ге қа тыс ты. Со ғыс жыл да ры ол бас қар ған ди ви зи яның жау ын гер лік 
туы на көп те ген ор ден та ғыл ды. Са быр дың өзі «Ле нин», 4 рет «Қы зыл Ту», 
«Қы зыл Жұл дыз», 2-дә ре же лі «Су во ров» ор ден де рі мен, ме даль дар мен ма ра-
пат тал ған.

Са быр Ра хи мов ту ра лы ге не рал-май ор А.Греч ко: «Ина бат ты, ұс там ды, 
так ти ка лық бі лім ді, тәр тіп ті офи цер. Ша бу ыл ке зін де ди ви зия бө лі мін дұ рыс 
бас қа ра ды», – де се, ге не рал-май ор Рыж ков: «Ше шім ді, із ден гіш, ой шыл 
ко ман дир. Ра хи мов тің қай сар лы ғы мен жү рек ті лі гі оның қа ра ма ғын да ғы-
лар ға үл гі бо ла ала ды», – деп ба ға лап ты.

1945 жы лы нау рыз да Поль ша ның Ста рог рад қа ла сы ма ңын да жау мен 
қи ян-кес кі шай қас та ге не рал-май ор С.Ра хи мов қа за та ба ды. Са быр Ра хи мов ке 
1965 жы лы 6 ма мыр да КСРО Жо ға ры Ке ңе сі Пре зи ду мы ның Қау лы сы мен Ұлы 
Отан со ғы сын да көр сет кен ер лі гі үшін Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры ата ғы бе ріл ді.

(www.tarih.spring.kz/kk/history/war/.../rakhimov_sabyr/)

4. Ма қал-мә тел дер ді жал ғас ты рың дар.

1. Ер қа руы – ... 
2. Ер ше кіс пей бе кіс пей ді, ... 
3. Ер сү рін бей ел та ны мас, ... 
4. Ер аруа ғы ... 

5. Су та сы са – жие гі не, ... 
6. Ер-аза мат бел гі сі:
 Түз де – мыр за, ...
7. Ер жігіт не көрмейді, ...

Үй тап сыр ма сы

5. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.
1. Оқшау сөздерді қатыстырып, «Ер ел үшін ту ады» тақырыбында эссе жазыңдар. 

Оқшау сөздерді қызметіне және қолданылу ерекшелігіне талдаңдар.
2. Тұ жы рым да ма лық кес тені толтырың дар.

Са лыс ты ры ла тын  
ны сан 

Мы сал да ры 
 Қол да ны лу  

ерек ше лік те рі 
Си па ты  Қыз ме ті 

Оқ шау сөз дер 

Си но ним дер 

Тұ рақ ты тір кес тер 
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 §76. Ар да гер ле рі міз ді ар дақ тай ық!

Оқы лым

1. Мә тін ді мұ қи ят оқып шы ғып, ат қой ың дар. Он да бе ріл ген мә лі мет тер ді клас тер әді-
сі мен тү сін ді рің дер, пі кір ле рің ді түй ін ді сөз дер мен қо ры тын ды лаң дар.

Адам зат та ри хын да үл кен ді-кі ші лі он бес мың ға жу ық со ғыс бол ған екен. 
Со лар дың ішін де гі ең қай ғы-қа сі рет ке то лы сы, ау қым ды сы, ең жан түр ші гер-
лі гі – Ұлы Отан со ғы сы бол ды. Сол со ғыс қа қа ты сып, же ңіс ке жет кен жә не осы 
жол да өмір ле рін құр бан ет кен асыл аза мат тар ды ес ке алып, олар ға құр мет көр-
се тіп оты ру – бү гін гі ұр пақ тың қа си ет ті бо ры шы, қас тер лі мін де ті.

«Ке ңес Ода ғы де ген үл кен мем ле кет тің бар ша хал қы мен бір ге Қа зақ стан 
да бұл сұ ра пыл со ғыс та ғы же ңіс ке өзі нің үл кен үле сін қос ты. Қа си ет ті де қас-
тер лі Отан үшін жа нын пи да ет кен шейіт тер ді жыл сай ын ес ке алып, олар дың 
ру хы на тағ зым ету – біз дің, кей ін гі ұр пақ тың, ең бас ты па ры зы...

Сіз дер дің ер лік те рі ңіз, отан сүй гіш тік те рі ңіз, бір лік те рі ңіз, бау ыр мал   дық 
қа си ет те рі ңіз – бү гін гі күн ге дей ін ұр пақ тан ұр пақ қа жал ға сып ке ле жат қан 
үл кен құн ды лық. Сон дық тан да сіз дер ге ба сы мыз ды ие міз.

Ту ған Ота ны ның бос тан ды ғы мен азат ты ғы үшін қи ын дық қа тө зіп, тыл да 
қа жыр лы лық пен ең бек ет кен, сөйт іп, же ңіс ті жа қын да ту ға өз үлес те рін қос-
қан, таң ның аты сы нан күн нің ба ты сы на дей ін ті зе бүк пей жұ мыс іс те ген сол 
бір қай рат ты да қай сар жан дар ға да бү гін гі ұр пақ тың ри за шы лы ғы шек сіз», – 
де ді Ел ба сы.

9 ма мыр – Же ңіс Кү ні – ең қым бат ты, қуа ныш ты да қай ғы лы, мәр те бе лі 
мей рам, хал қы мыз дың ер лі гі мен даң қы ның жар қын кө рі ні сі.

1945 жыл дың 9 ма мы ры... Жыл дан жыл ға алыс тап ба ра жат қан мер зім. 
Дей тұр ған мен Ұлы Же ңіс тің анық ба ға сы мен ма ңы зы біз дің жа ды мыз да мәң гі 
орын ал ған деу ге бо ла ды. Ұлы Же ңіс тойы – бұ рын ғы ке ңес тік ха лық тар дың 
ор тақ, бас ты ме ре ке ле рі нің бі рі.

Жыл сай ын қа дір лі ар да гер лер ге бей біт өмі рі міз бен ба қыт ты бо ла ша ғы мыз 
үшін ал ғы сы мыз ды біл ді ре міз. Ар да гер лер дің ер лі гі не мәң гі тағ зым ете міз, 
уа қыт өт кен сай ын май дан гер лер дің қа һар ман дық ер лік те рін жиі ес ке ала тын 
бо ла мыз.

(http://kuttybolsyn.kz/1071-9-mamyr-zhes-knmen-ttytau.html)

Ойт үрт кі

1. Ұлы Отан со ғы сы не ге ең жой қын со ғыс бо лып са на ла ды?
2. Қа зақ стан бұл сұ ра пыл со ғыс та ғы же ңіс ке қан дай үлес қос ты?
3. 9 ма мыр – Же ңіс Кү ні қан дай мей рам?
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4. Қа лай ой лай сың дар, май дан гер лер дің қа һар ман дық ер лік те рін жа ды мыз да сақ-
тау, тағ зым ету қа жет пе?

Жа зы лым

2. Тор көз дер де гі әріп тер ден мә тін ге бай ла ныс ты сөз дер ді құрап, олар дың ма ғы на сын 
тү сін ді рің дер.

қ м й е г ш ь и т б ж э

а р д а г е р г ұ ш а қ

һ п н ұ ү ғ і ғ л ғ а ә

а р д а қ т а й ы қ ш ы

р ә і ң з р и с о ғ ы с

м а й д а н м а т т а н

а р м а н ф в г а л о м

н х р т в п н л н м ч с

3. Тө мен де гі сөз дер дің си но ним дік қа та рын тау ып, ол сөз дер ді пай да ла нып, «Ар да гер-
лер ге тағ зым» де ген та қы рып та өте тін іс-ша ра ту ра лы ха бар лан ды ру жа зың дар.

Же ңіс. Қа си ет ті. Со ғыс. Өне ге.

Әде би тіл нор ма ла ры

4. Мә тін нен бір не ше қо сым ша жал ған ған сөз дер ді тау ып, үл гі бой ын ша тал даң дар.

�л гі:
Бір лік те рі �із: бір – сан есім; -лік – зат есім ту ды ру шы ж�р на�; -тер –көп тік 

жал �ауы; -і�із – екін ші жа� сы пайы т�р де гі тәу ел дік жал �ау.

Үй тап сыр ма сы

5. Хат ты өз ой ла рың мен жал ғас ты рың дар.

Сә ле мет сіз бе, құр мет ті Ұлы Отан со ғы сы ның ар да ге рі! Ұлы Же ңіс кү ні 
құт ты бол сын! Отан ал дын да ғы, ке ле шек ұр пақ ал дын да жа са ған ер лі гі ңіз дің, 
ба тыл ды ғы ңыз дың ал дын да ба сым ды ие мін... 
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Х ҒЫ ЛЫ МИ ФАН ТАС ТИ КА

 §77. Ғы лы ми фан тас ти ка ту ра лы

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, мазмұны бой ын ша сұ рақ тар дай ын даң дар.

«Фан тас ти ка» сө зі грек ті лі нен ау дар ған да «қи ял дау» (phantasіa), «қи ял 
өне рі» (phantastіke) де ген ма ғы на ны біл ді ре ді. Бұл – шын дық өмір ден ерек-
ше ле не тін та би ғат тың тыл сым күш те рі жә не жа ңа тех ни ка лық құ рал дар дың 
ға жай ып құ пия-сыр ла ры мен мүм кін дік те рі ту ра лы қи ял дан ту ын дай ды. 
Сон дық тан фан тас ти ка да екі түр лі ба ғыт бар. Бі рін ші сі – ор та ға сыр дан бе рі 
ке ле жат қан жер дің ас ты мен үс тін де гі си қыр лы, тыл сым күш тер дің адам зат 
өмі рі не ық па лын көр се те тін ба ғыт. Екін ші сі – жа ңа тех ни ка лық құ рал дар 
ар қы лы жа ра ты лыс тың құ пия сыр ла рын пай да ла нып, бо ла шақ қа бол жам 
жа сай тын ғы лы ми ба сым дық қа ие ба ғыт. Осы ба ғыт та жаз ған жа зу шы-фан-
тас тар дың бо ла шақ қа жа са ған бол жам да ры ның кей бі рі шы найы өмір де орын-
да лып жат қа ны бел гі лі.

Ғы лы ми фан тас ти ка (ағыл шын ша «scіence fіctіon» – ғы лы ми бо ла шақ) – 
XX ға сыр да көр кем әде би ет те, сон дай-ақ ки но, кес кін де ме, т.б. өнер са ла-
ла рын да қа лып тас қан жанр. Ға лым К.Г.Фрум кин: «Ғы лы ми фан тас ти ка 
тех ни ка лық, та ри хи, әлеу мет тік тұр ғы да бол ға ны мен, он да си қыр кү ші 
кез дес пеуі ти іс. Се бе бі ғы лы ми фан тас ти ка да ғы лым мен тех ни ка же тек ші 
орын ға ие», – де ген.

Ғы лы ми-фан тас ти ка лық шы ғар ма лар да мін дет ті түр де ғы лы ми-тех ни-
ка лық же тіс тік тер дің адам өмі рі не әсе рі көр се ті ліп, кө бі не бас қа ға лам шар ға 
сая хат пен ас пан әле мін де орын ал ған оқи ға лар, ро бот тар, жа ңа тех но ло гия лар 
си пат тала ды. Жа ңа тех ни ка лық құ рыл ғы лар дың пай да бо луы жә не ғы лым 
са ла сын да ғы түр лі же тіс тік тер дің нә ти же сін де ғы лы ми фан тас ти ка ның жа ңа 
түр ле рі пай да бо лу да.

(group-global.org syrtky-anturazh-turgysyndagy-gylymi-fantastika)

Жа зы лым

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

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

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



X БӨ ЛІМ. ҒЫЛЫМИ ФАНТАСТИКА 157

3. Ғы лы ми фан тас ти ка ту ра лы екі түр лі көз қа рас ты «Бұ рыш тар» пі кір тала сы бой ын ша 
тал қы лаң дар. Пі кір талас тың қо ры тын ды сын «Пі кір талас кес те сі не» жа зың дар.

Жа зу шы-фан таст Жү ніс Са хиев өз сұх ба тын да: «...Ер те гі мен ғы лы ми 
фан тас ти ка – бір-бі рі не ұқ са май тын, әр қай сы сы ның ор ны бө лек жанр лар. 
Фан тас ти ка ның өзі ғы лы ми фан тас ти ка, фан тас ти ка лық юмор, фан тас ти-
ка лық скетч жә не бас қа лай бо лып бө лі ніп ке те ді. Ғы лы ми фан тас ти ка ның 
та би ға ты ғы лым мен шын дық қа жу ық ке ле ді. Сон дық тан да оның жү гі 
ау ыр», – дей ді.

Ал жа зу шы, про фес сор, ҚР жә не ҚХР Жа зу шы лар Одағы ның мү ше сі 
С.Жан бо ла тов: «Ғы лы ми фан тас ти ка ның ру ха ни та ға ны – ар ғы за ман дар ға тән 
миф тік аңыз дар ға, ежел гі әп са на лар ға, ау ыз әде бие ті не (мы са лы, адам зат пен 
он се гіз мың ға лам ара сын да ғы бай ла ныс ты тү сін ді ру ге, қо ғам ның бо ла шақ 
тағ ды ры на үңі лу ге жә не оны бол жау ға) елік теу. Оған қи ял-ға жай ып тық, ер те-
гі лік қа си ет те тән», – дей ді.

Әде би тіл нор ма ла ры

4. Үл гі ні не гіз ге алып, оқы лым мә ті нін де гі қою қаріппен бе ріл ген сөз дер дің бу ын үн дес-
ті гі, ды быс үн дес ті гі бой ын ша жа зы лу заң ды лық та рын тү сін ді рің дер.

�л гі:  та би �ат ты�

Сөз ді� т� бі рі: та би �ат, -ты� – ілік сеп тік жал �ауы;

Бу ын �н дес ті гі за� ды лы �ы: сөз ді� со� �ы бу ын жу ан бол �ан ды� тан, ілік сеп ті-
гі ні� жу ан н�с �а сы жал �ан �ан.

Ды быс �н дес ті гі за� ды лы �ы: сөз ді� со� �ы ды бы сы �а та� дау ыс сыз �а ая� тал �ан-
ды� тан, жал �ау �а та� дау ыс сыз ды быс тан бас тап жал �ан �ан.

Із де нім дік тап сыр ма

5. Өз де рің із де ніп, «Атау лар ту ра лы 3 сұ рақ» тә сі лі мен «Марс қа сая хат» ат ты фан тас ти-
ка лық ойт ол ғау жа зың дар.
1-қа дам: қай да?
2-қа дам: қа лай?
3-қа дам: қан дай?

Үй тап сыр ма сы

6. Ғы лы ми-тех ни ка лық құ рал дар (мы са лы, ро бот тар) ту ра лы ғы лы ми-фан тас ти ка лық 
әң гі ме жа зып кө рің дер.
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 §78. Ер те гі лер де гі ғы лы ми қи ял ар на ла ры

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдаңдар.

Ер те гі де адам ба ла сы на зор лық-зом бы лық жа сап, әлім жет тік көр се те тін 
күш ке қар сы тұ ра тын кей іп кер лер дің об ра зы – шы найы өмір де бол ма ған қи ял-
ға жай ып тар дың көр сет кі ші. «Ер Төс тік» ер те гі сін де гі қи ял-ға жай ып тар – 
ғы лы ми фан тас ти ка ның бас тау кө зі.

«Ат са – мыл тық өт пес, шап са – қы лыш өт пес», «қа быр ға сын да қаяу жоқ, 
омырт қа сын да бу ын жоқ» ба тыр лар; «ұш қан құс тың қа на ты күйе тін, жү гір ген 
аң ның та ба ны күйе тін» жер тү бі не «те мір еті гі нен тең ге дей қа ла тын, те мір 
аса сы нан те бен дей қа ла тын» ау ыр са пар; ең сақ құс сау ыс қан ның құй ры ғын 
сез дір мей алып, бі рі ні кін бі рі не ау ыс ты рып ки гі зе тін Си қыр шы; екі ая ғы на 
қа зан дай екі қа ра тас ты бай лап алып, аң жүй рі гі – киік тер ді ма тап жүр ген 
Же ла яқ; жер дің ас ты-үс ті мен алыс та ғы, жа қын да ғы ха бар ды тү гел тың дай 
ала тын Сақ құ лақ; күш-қай ра ты бой ына сый май, алып тау лар ды кө те ріп, 
ор нын ау ыс ты ра ала тын Таусо ғар – бә рі де, ға лым Қ.Жұ ма лиев айт қан дай, 
«со нау ер те за ман да ғы ха лық тың тәт ті қия лы нан ту ған, ежел ден ар ман ет кен 
нәр се ле рі. Ха лық тың ті ле гі, ар ма ны: адам ның та би ғат ты өзі не ба ғын ды руы, 
адам ның күш ті бо луы, оның қо лы нан не де бол са ке ле тін бо луы бол са, Ер Төс-
тік тің об ра зы – сол ті лек пен ар ман ның сәу ле сі».

(www.netref.ru/oulinama-adatpa.html)

Ойт үрт кі

1. Қа зір гі фан тас ти ка лық жанр да ғы ро бот тар ды ер те гі де гі қай кей іп кер дің об ра зы-
мен са лыс ты ру ға бо ла ды? Се бе бін ай тың дар.

2. Қа зір гі су пер кө лік тер мен ды быс тан жыл дам ұша тын реак тив ті ұшақ тар Же ла яқ-
тың бей не сін аша ала ма? Алып экс ка ва тор лар, ла зер лік те ле ви зия мен ра дар лық 
ас пап тар, ға лам тор же лі сі, т.б. ер те гі де гі қай кей іп кер дің об ра зы на сәй кес ке ле ді?

Әде би тіл нор ма ла ры

Тынысбелгілері– жа зу да  ой ды  нақ ты,  дәл,  тү сі нік ті  етіп жет кі зу,  ба ян далатын  
пі кір ді ай қын біл ді ру мақ са тын да ин то на ция лық, ма ғы на лық, грам ма ти ка лық ұс та ным ға 
сай қол да ны ла тын шарт ты бел гі лер.
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Тiлiмiздегi ты ныс белгiлерi сан жа ғы нан он ша көп емес, бі рақ ма ғы на ла ры, қол да ны
лу ор ны жа ғы нан алу ан түрлi. Қол да ны лу ор ны на қа рай ты ныс бел гі ле рі екі ге бө лі не ді:
1.  Сөй лем со ңын да қой ыла тын ты ныс бел гі ле рі: нүк те (.), сұ рау бел гі сі (?), леп бел гі сі (!), 

көп нүк те (...). Не гіз гі қыз ме ті – да ра лау шы, бір ой ды екін ші ой дан да ра лап, бө ліп тұ
ра ды.

2.  Сөй лем ішін де ке ле тін ты ныс бел гі ле рі: үтір (,), нүк те лі үтір (;), қос нүк те (:), тыр нақ ша 
(« »), сы зық ша ( – ), үтір лі сы зық ша (,–). Не гіз гі қыз ме ті – ерек ше леу ші, сөй лем ішін де гі 
бел гі лі бір сөз ді не тір кес ті бас қа ла ры нан ерек ше леп тұ ра ды.

2. Мә тін де гі да ра лау шы жә не ерек ше леу ші ты ныс бел гі ле рін тау ып, топ тас ты рың дар.

– Әкең се ні Бек то ры ның жал мау ызы на бе ріп кет кен, сен ме ні кі емес сің, 
жал мау ыз дан бір жо ла құ ты лып кел, – дей ді Кен же кей.

– Әкем ме ні жал мау ыз ға не ге бе ре ді? – деп сұ рай ды Төс тік.
– Нан ба саң, әкең нен егеуің ді сұ рап көр ші, – дей ді Кен же кей.
Ер те ңі не ер те мен тұ рып Төс тік:
– Егеуім ді бер ші, әке! Мы на жақ та киік жүр екен, са да ғым ның ұшын шы ға-

рай ын деп едім, – дей ді.
Ер на зар са сың қы рап қа лып, кі се сін қа ра ған бо лып:
– Қап, әт те ген-ай, тү неугү ні Сор құ дық тың ба сын да бір тал дың тү бі не ат 

шал ды рып едім, егеуің сон да тү сіп қал ған екен ғой, – дей ді...

Жа зы лым

3. Оқы лым ма те ри алын не гіз ге ала оты рып, ер те гі лер де гі фан тас ти ка мен қа зір гі за-
ман ғы фан тас ти ка ту ра лы тү сі нік те рің ді «Т кес те сі не» тү сі рің дер.

Ер те гі лер де гі фан тас ти ка Қа зір гі за ман ғы фан тас ти ка

Үй тап сыр ма сы

4. Оқы лым мә ті нін де гі ты ныс бел гі ле рі нің қой ылу се бе бін кес те ге жа зың дар. 

�л гі:

Үтір  Нүк те лі үтір Сы зық ша  Қос нүк те Тыр нақ ша
...�и ял-�а жай ып тар – �ы лы ми 
фан тас ти ка ны� бас тау кө зі.
(бас тау ыш пен ба ян дау ыш тың 
тұл ға лас бо лу ына бай ла ныс ты)
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 §79. Ға жай ып ға лам шар

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, жа зу шы қия лы нан ту ын да ған бол жам дар ту ра лы, олар дың бо ла шақ та 
жү зе ге асу-ас пау мүм кін ді гі жай лы ой бө лі сің дер. Су рет тен Шол пан ға лам ша рын көр-
се тің дер.

Шол пан жай лы ке зін де ай тыл ған көп те ген бол жам ның да сон ша лық ты 
қа ра пай ым екен ді гі ен ді қы зық си яқ та нып отыр. Шол пан то пы ра ғын ба сып 
жүр ген кез кел ген тұр ғын жа ңа ғы ай тыл ған ға жай ып тар ды өз кө зі мен кө ріп 
жүр...

Адам ба ла сы жер дің құр ты си яқ ты әре кет ете ді. Қан ша са на лы, қан ша 
ай ла лы, қан ша ақыл ды бол са да, та би ғат тың бар же рін түр тіп, үң гіп жат қа ны. 
Мы на өз де рі тір ші лік етіп жүр ген тау дың ас ты да өзін ше бір қа ла. Мұ ның 
ас ты на ар найы те мір жол мен құ быр ар қы лы тү се ді. Ал онан кей ін кең да ла 
тә різ ді кө рі ніс бас тала ды. Шол пан – ға жай ып ға лам шар. Адам дар о бас тан-ақ 
«Жер дің сің лі сі» деп бе кер айт па са ке рек-ті. Айт са айт қан дай, ға лам шар ды 
қор ша ған әде мі бұлт тар өзі нің қоз ғал ғыш ты ғы, та рам-та рам бо лып бө лін гіш-
ті гі мен ерек ше ле не ді...

Ша ды ман Жер де жүр ген де Шол пан жай лы талай аңыз ды ес ти тін. Талай ын 
кі тап тан оқы ған. Ен ді өзі нің сол Шол пан бе тін де тір ші лік етіп жүр ге ні не қи ын-
дық пен се не ді. Ол қа зір кең ал леяның бой ымен ке ле ді. Бұл – Ша ды ман ның 
күн де лік ті әде ті-тін. Мұн да ғы уа қыт Жер ға лам ша ры мен бір дей. Он да да Ал ма-
ты ның уа қы ты. Әйт пе се мұн да таң атып, күн бат пай ды. Екі жүз қы рық тәу-
лік те ал ма са тын тәу лік кім ді жа лық тыр ма сын?! Бұл кез де Жер де та би ғат тың 
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екі мез гі лі өте ді. Күз бол са, қыс ке ле ді, қыс бол са, көк тем, жаз бол са, қай та дан 
күз ке ліп жа та ды. Сон дай мез гіл мұн да қол мен жа сал ған. Ал лея, құм ды да ла, 
ор ман ды да ла, субт ро пик ті ай мақ – бә рі бар. Тек шек теу лі ор та да...

(Ж� ніс Са хиев)

Әде би тіл нор ма ла ры

Тіл дік қа рымқа ты нас та сөй леу ші ал ды на бір мақ сат қоя ды. Ол бір ақ па рат ты жет кі
зу ді не ме се бір нәр се жай лы сұ рау ды, бі реу ді іс ке қо су ды мақ сат етуі мүм кін. Со ны мен 
бір ге дәл сол сәт те гі өзі нің кө ңіл күй ін, се зі мін де біл ді ре ала ды. Сөй леу ші нің осы күй ін 
жа зу да тынысбелгілері ар қы лы бей не лей міз.

Ха бар лау мақ са ты нан  ту ын да ған  сөй лем нің  со ңы на  нүк те  (.),  сұ рау лы  сөй лем нің 
со ңы на сұ рау бел гі сі (?), ерек ше кө ңіл күй ді біл ді ре тін сөй лем нің со ңы на леп бел гі сі (!) 
қой ыла ды.

–Сенфантастикалықшығармалардыоқудыұнатасыңба?
–Әрине,жақындаЖүнісСахиевтің«Тіршілікұясы»романыноқыдым.
–Жарайсың!Мен«Марстаншыққанжаңғырық»романыноқығанмын. 

2. Мә тін де бе ріл ген ақ па рат бой ын ша диа лог жа зың дар. Диа лог те сұ рау мә нін де гі жә не 
ерек ше эмо ция лы сөй лем дер бол сын.

Ол ба ла кез ден ас пан де не ле рі нің құ пия сы на қы зы ға тын... Об сер ва то рия сы 
жоқ шал ғай да ғы ау ыл да ең бек етіп жүр ген жі гіт осын дай қы зық ты ро ман ды 
қа лай жаз ған?! Мұн дай кең құ лаш ты шы ғар ма ны уни вер си тет бі тір ген дер ға на 
жа за ды емес пе?.. Жа зу шы ғы лы ми-фан тас ти ка лық шы ғар ма ла рын «Ке ңіс тік 
көш пен ді ле рі» деп ата ған. Бұл – оның ғы лы ми фан тас ти ка ға ұлт тық та қы-
рып ты әке луі.

Жа зы лым

3. Қи ял-ға жай ып ер те гі ле рі мен ғы лы ми-фан тас ти ка лық шы ғар ма лар дың ай ыр ма шы-
лы ғын кес те ге жа зың дар.

Қи ял-ға жай ып ер те гі ле рі не тән си пат 
Ғы лы ми-фан тас ти ка лық шы ғар ма лар ға 

тән си пат 

Үй тап сыр ма сы

4. Қо сым ша ақ па рат көз де рі нен «Бас қа ға лам шар да өмір бо луы мүм кін бе?» де ген сұ рақ қа 
жау ап із деп кө рің дер. Тап қан мә лі мет те рің ді өз пі кір ле рің мен қо ры тындылаң дар.
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 §80. Шол пан ның жұм бақ сыр ла рын ашу

Оқы лым

1. Мә тін ді оқың дар. Мазмұны бойынша ой ла рың ды ор та ға са лың дар.

Жер ға лам ша ры на таң ал дын да да, кеш ба тар да да жар қы рап кө рі ніп 
тұ ра тын ға жай ып жа рық жұл дыз – Шол пан ды біл мей тін адам ба ла сы жоқ. 
Ол ту ра лы талай аңыз та ра ған. Оның бә рі, бір ға жа бы, ару мен бай ла ныс ты-
ры ла ды. Қа зақ хал қы мұ ны Шол пан есім ді қыз ға ба лай ды. Жұл дыз – жұл ды-
зы мен, аңыз – аңы зы мен, ал сол ға лам шар дың өзін де бо лып, бар ға жай ып ты өз 
кө зің мен көр ген ге не жет сін!

Ша ды ман Жа са мы сұ лы ның о бас та ғы ар ма ны осы еді. Ол мек теп қа быр ға сы-
нан-ақ ға рыш кер бо лу ды ал ды на мық тап мақ сат етіп қой ған. Адам шын дап ни ет 
ет се, тағ дыр оны со лай қа рай же те лей ді. Мек теп бі тір ген соң ол ға рыш кер лер 
мек те бі не түс ті. Жер тө ңі ре гін де гі ға рыш қа ла ла рын да қыз ме тін өте ді. Ен ді, 
мі не, бір за ман да аңыз бен ар ман бо лып қа на кө рі не тін ға жай ып ға лам шар – 
Шол пан ның то пы ра ғын өз ая ғы мен ба сып, не бір жұм бақ сыр ла рын ашу да.

Шол пан ның өз осі нен екі жүз қырық тәу лік те бір ай на лып шы ға ты нын, 
бұлт та ры ның қа лың ды ғын, мұн да ғы ор та ның мей лін ше ыс тық ты ғын Жер 
тұр ғын да ры о бас тан бі ле тін. Мұн да қан ша ма ав то мат ты ға лам шар лық ке ме 
кел ді?! Қан ша ма рет адам мін ген ке ме лер ке ліп, ға лам шар дың тө ңі ре гін 
ұзақ мер зім бойы ай на лып жү ріп, күл лі та би ға тын су рет ке тү сір ді?! Бар лық 
бет-бе де рі нің анық кар тала рын жа са ды. Онан кей ін мұн да ке ліп қо ну, түр лі 
жұ мыс тар ат қа ру бас тал ды. Оған да талай уа қыт бол ды. Бү гін де Шол пан да ғы 
тау лар мен ой пат тар, қы рат тар мен тө бе лер, әй гі лі алып жы ра, та ғы бас қа дай 
орын дар еш кім ге таң сық емес. Тіп ті Жер де гі лер дің өз де рі де сте ре оте ле ди-
дар дан мұн да ғы не бір ға жай ып нәр се лер ді кө ріп отыр са да, таң бол май ды. 
Өйт ке ні «Шол пан ға ке ме ат тан ды», «Шол пан нан ке ме қай та орал ды» де ген 
қыс қа ха бар лар ды олар жиі ес ти ді, жиі кө ре ді.

(Ж�ніс Са хиев)

Ойт үрт кі

1. Ха лық тың сұ лу қыз дың кел бе тін Шол пан жұл дыз ға те ңеуі нің се бе бі не де?
2. Шол пан ның жұм бақ сы рын аша тын күн туа ма?

Тың да лым жә не ай ты лым (28)

2. Мә тін ді тың дап, ғы лы ми фан тас ти ка да ғы кей іп кер лер дің ер те гі кей іп кер ле рі нен 
ай ыр ма сын ай тың дар.
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Әде би тіл нор ма ла ры

Үтiр – сөй лем ішін де қой ыла тын ты ныс белгiсі. Үтір сөй лем дегi сөз дердi не ме се сөз 
тiркес терiн бiрбiрiнен бө лу, ерек ше леу үшiн қол да ны ла ды.

Үтір дің қой ыла тын орын да ры:
1.  Құр ма лас сөй лем құ ра мын да ғы жай сөй лем дер жі гін де. Мы са лы: Үнісондайашықеді,

естігенадамтаңғалатын.
2.  Сөй лемнiң бiрың ғай мү ше лерiнің ара сы нда. Мы са лы: Талап,еңбек,тереңой...
3.  Оқ шау сөз дер ге бай ла ныс ты. Мы са лы: Бабамыздыңүнісіңсен,домбыра.
4.  Оңа ша лан ған ай қын дау ыш тың екі жа ғы нан. Мы са лы: Оларға, дала қырандарына,

еркіндіккерек.
Төл сөз ден кей ін. Мы са лы: «Менжазбаймынөлеңдіермекүшін»,–дедіАбай.

3. Оқы лым мә ті нін де гі үтір лер дің қай сы сы қай ере же ге сай қол да ныл ға нын анық тап, 
топ тас ты рып жа зың дар.


л гі:  Адам шын дап ни ет ет се, та� дыр оны со лай �а рай же те лей ді (��р ма лас 
сөй лем ге бай ла ныс ты).

Жа зы лым

4. Оқы лым ма те ри алы ның ғы лы ми фан тас ти ка еке нін дә лел дей тін де рек тер ді анық тап, 
кестеге жа зың дар.

Де рек тер Дә ле лім 

Үй тап сыр ма сы

5. Тө мен де гі мә тін ге қой ыл май қал ған үтір ді қой ып жа зың дар. Үтір дің не се беп ті қо -
йыл   ға нын анық таң дар.

Ежел гі Гре кия да қоз ға ла тын 7 де не ту ра лы ай тып кет кен. Олар: Күн Мер-
ку рий Ве не ра Ай Марс Юпи тер жә не Са турн. Жер бұл ті зім ге қо сыл ма ды се бе бі 
ежел гі грек тер Жер ді «тір ші лік тің ор та сы» деп есеп те ген. Алай да XVI ға сырда 
Ни ко лай Ко пер ник Жер емес ке рі сін ше «Күн ға лам шар лар жүй есі нің ор та-
лы ғы бо луы ке рек» де ген ше шім ге кел ді. Сон дық тан ті зім нен Күн мен Ай ды 
алып тас тап ор ны на Жер ді қос ты.

(http://massaget.kz/layfstayl/bilim/zharatylystanu)
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 §81. Шол пан ға көш кен ау ыл

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, өзара ой бөлісің дер. Мә тін ді ау ызе кі сөй леу сти лін де әң гі ме лең дер.

Ес мұ хан шек теу лі та би ғат та ғы тір ші лік ті бі раз қы зық та ған соң, Ша ды-
ман ның хал-жағ дай ын біл мек бо лып, оған ви де оте ле фон соқ пақ ой ға кел ді 
де, ке нет тен ол ой ынан ай ны ды, сау са ғы ның ас тын да ғы түй ме ні бас пас тан, 
қай та тар тып ал ды. Со дан соң әде тін ше ай на ға та ғы бір қа рап алып, ас ха на ға 
тарт ты.

Тау дың ас тын да ғы ки із үй пі шін дес жа сал ған үл кен ор та ның іш кі жа ғы на 
со ғыл ған осы ға рыш кер лер үй інің пі ші ні де қы зық еді. Мұн да бә рі бар. Бір 
жа ғы нан қа ра ған адам үл кен ки із үй дің іші нен ті гіл ген үй көр ген дей бо лар еді. 
Алай да Жер де гі ки із үй ден ай ыр ма сы көп. Бі рін ші ден, бұл үй дің ма те ри алы 
бас қа, мық ты тас тан жа сал ған. Екін ші ден, іш кі жа ғы суы тыл ған. Бір ға жа-
бы, мұн да Жер де гі си яқ ты жы лу жүй есін жүр гі зу дің қа же ті жоқ. Үй дің тө бе сі 
тұ сы нан Шол пан ның бес жүз гра дус тық ыс ты ғы бі лі ніп тұ ра ды. Мұн да ғы ең 
бас ты нәр се – то ңа зыт қыш. Он сыз күн жоқ. Егер бөл ме лер де то ңа зы ту жү  йе -
ле рі бол ма са, адам ның өмір сү руі қи ын. Бөл ме нің үш жа ғы жы лы тыл ған дай 
еті ліп, үй ге тән сән дел ге ні мен, олар дың ара-ара сы мен суыту жүй еле рі өте ді. 
Қыс қа сы, сол жүй елер іс ке қо сыл ған да, іш те та ма ша жағ дай ор най ды. Тем пе-
ра ту ра да он се гіз бен жи ыр ма үш тің ара сын да бо ла ды. Ыл ғал ды лық та отыз 
бен ал пыс пай ыз дың ше га ра сы нан ас пай ды. Жер жағ дай ынан бас ты ерек ше лік 
осы еді.

(Ж�ніс Са хиев)

Ойт үрт кі

1. Мә тін нің сти лі, та қы ры бы, құ ры лы мы, тіл дік ерек ше лік те рі бір-бі рі мен бай ла-
ныс ты еке нін қа лай дә лел деу ге бо ла ды?

2. «Шек теу лі та би ғат» тір ке сі нің мә нін қа лай тү сі не сің?
3. Мәтінде Шолпан мен Жер ғаламшар ла ры ның ерекшеліктерін дәлелдейтін қандай 

деректер бар?

Әде би тіл нор ма ла ры

2. Оқы лым мә ті нін де гі үтір дің не лік тен қол да ныл ға нын топ та тал қы лаң дар. Қою 
қаріппен жа зыл ған сөз дер ден соң үтір дің не се беп ті қой ыл ға нын түсін дірің дер.
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Ар тық бол мас біл ге нің

1. Са турн ға лам ша рын өте үл кен бір су ға сал са, ол жү зіп жү рер еді. Се бе бі 
оның ты ғыз ды ғы су дың ты ғыз ды ғы нан аз.

2. Сіз жа рық тың жыл дам ды ғы мен ұша ал са ңыз, біз дің га лак ти ка ны ай на лып 
шы ғу үшін сіз ге 100 000 жыл қа жет бо лар еді.

3. Орион шоқжұлдызының сол жағында орналасқан «Бе тель гейзе» ат ты 
жа рық жұл дыз ды Күн нің ор ны на қой са, ол Жер ді, Марс ты жә не Юпи-
тер ді жұ тып ке тер еді. Оның диа мет рі Күн нен 1000 есе үл кен. Ға лым-
дар дың бол жа мын ша, ол 2–3 мың жыл дан кей ін жа ры луы ти іс. Екі ай ға 
со зы ла тын қу ат ты жа ры лыс ты Жер бе ті нен еш бір құ рал сыз-ақ кө ру ге 
бо ла ды.

4. Жа рық Күн нен біз ге дей ін 8 ми нут жү ріп ке ле ді, яғ ни, біз дің дәл қа зір 
кө ріп тұр ған Кү ні міз – осы дан 8 ми нут бұ рын ғы Күн. Ол 4 ми нут бұ рын 
жа ры лып кет се, біз оны дәл сол сәт те біл мес едік.

5. Күн жүй есін де гі бар лық ға лам шар дың сал ма ғы нан Юпи тер дің сал ма ғы 
ау ыр.

6. Күн нің сал ма ғы бү кіл Күн жүй есі де не ле рі нің сал ма ғы ның 99,86%-ын 
құ рай ды. Қал ған 0,14%-ы ға лам шар лар мен ас те роид тар ға тие сі лі.

Дең гей лік тап сыр ма

3. Дең гей лік тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген сөй лем дер де гі үтір дің қой ылу 
се бе бін тү сін ді рің дер.
2-дең гей. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген сөй лем дер ді оқы лым мә ті ні-
мен са лыс ты рып, ай ыр ма шы лы ғын «Т кес те сі не» тү сі рің дер.
3-дең гей. Осы мә лі мет тер ту ра лы сұх бат құ рып, се зім де рің ді эмо ция лы сөй лем дер мен 
бе рің дер. Сұх бат ты жа зып, ты ныс бел гі ле рі нің қой ылу се бе бін тү сін ді рің дер.

Үй тап сыр ма сы

4. Тө мен де бе ріл ген ғы лы ми бол жам мен танысып, «Төрт сөй лем» тә сі лі мен пі кір, 
дә лел, мы сал, қо ры тын ды жа зың дар. Ты ныс бел гі ле рі нің қой ылу се бе бін тү сін ді-
рің дер.

Шол пан – Күн ді са ғат жү рі сі не қа ра ма-қар сы ба ғыт та ай на ла тын жал ғыз 
ға лам шар. Бұ ған бір не ше жо ра мал бар. Со ның бі рі – ға лым дар дың пі кі рін ше, 
бұ рын Шол пан ның бе ті не ірі ас те роид тар соқ ты ғы сып, оны кей ін қа рай ай нал-
ды рып жі бер ген.
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 §82. Шол пан да ғы өмір

Оқы лым

1. Мә тін ді тү сі ніп оқып, ғы лым мен тех ни ка ның бо ла шақ та қол жет кі зер та бы сы ту ра лы 
ой ла рың ды ор та ға са лың дар.

Шол пан да ғы өмір осын дай ор та да өтіп жат ты... 
Шол пан – ға жай ып ға лам шар.

...Оның ша ғы лыс тыр ғыш қа бі ле ті, Жер ат мос-
фе ра сы на қа ра ған да, әл де қай да күш ті. Күн сәу ле-
сі нің жет піс бес пай ызы ке рі ша ғы лы са ды. Қал-
ған жи ыр ма бес пай ызы ға на бұлт ты жа рып өтіп, 
Шол пан ның бе ті не же те ді. Ға лам шар дың бе ті нен 
жо ға ры қа рай са на ған да ғы ең тө мен гі бұлт қа ба ты 
ерек ше қы за ды. Оның тем пе ра ту ра сы бес жүз гра-
дус ыс тық қа дей ін же те ді. Сырт қа шық қан адам 
өзін бей не бір мон ша бу ын да тұр ған дай се зі нер еді. 

Он да да ар найы ска фа ндр ки ген де. Ал бы лай ша шы дау мүм кін емес. Мон ша-
да ғы жүз елу гра дус ыс тық тың өзі де адам ды кә дім гі дей шар ша тып тас та май 
ма?! «Жер де жүр ген де тер лей тін бу із деп әу ре бо лу шы едік. Мұн да еш қа шан 
от жақ пай-ақ по ра-по ра тер ге тү се сің», – деп бір-бі рі не әзіл дей ді гео лог тер. 
Осын дай ыс тық кли мат тың сал да ры нан тау дың ас тын па на лау ға ту ра кел ген.

(Ж�ніс Са хиев)

Әде би тіл нор ма ла ры

Сызықша – функ ция ға бай ты ныс бел гі сі. Сы зық ша ның не гіз гі қыз мет те рі:
1.  Бө лу ші. Бас тау ыш то бын да ғы сөз дер ді есім ба ян дау ыш то бын да ғы сөз дер ден бө ліп 

көр се те ді. Мы са лы: Ортадаотырғанкісі–бұлелдібұрыннанбілетінЖақаң.
2.  Ажы ра ту шы. Сан есім нен бол ған бас тау ыш ты күр де лі сан есім нен бол ған мү ше ден 

ажы ра ту қыз ме тін ат қа ра ды. Мы са лы: Жүзжиырма–бескебөлінеді.Жүз–жиырма
бескебөлінеді.

3. Жи нақ тау шы. Бiрың ғай мү ше лер ден кейiн ке ліп, өзі нің ал дын да ғы мү ше лер дің ма ғы
на сын жи нақ тап тұр ған жал пы лау ыш сөздiң ал ды нан қойы лып, сол сөз бен бір ге жи
нақ тау, топ тау қыз ме тін ат қа ра ды. Мы са лы: Алпамыс,Қобыланды,ЕрСайын–бәрі
дебайдыңжалғызбалалары.(Р.Бердібай)

4.  Ай қын дау шы. Ың ғай лас, шарт мәндi, жал ғау лы ғы түсiрiлген қар сы мәндi  құр ма лас 
сөй лем дер де қой ыл ған да, ісәре кет тің не тез орын дал ға нын, не қар сы мән дес сөй лем 
еке нін біл ді ре ді. Мы са лы: Ісбітті–қукетті.(Абай)
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5. Ық шам дау шы. Етіс тік ба ян дау ыш тар тү сі рі ліп, ой ды ық шам дап бер ген сөй лем дер де 
ық шам дау шы қыз мет ат қа ра ды. Мы са лы: Барлықжақсы–балаларға.

2. Көрсетілген үлгі бойынша сызықша қоя отырып, сөйлемдерді өзгертіп жа зың дар.

�л гі:  Шол пан ж�л ды зы ны� �оз �а лы сы ба �ы лан �ан уа �ыт – 2006–2008 жыл-
дар ара лы �ы.

Шол пан жұл ды зы ның қоз ға лы сы 2006–2008 жыл дар ара лы ғын да ба қы-
лан ған бо ла тын. Сол кез де гі мә лі мет тер ге сүй ен сек, Күн жүй есін де гі екін ші 
ға лам шар дың жү рі сі бұ рын ғы дан да баяу лай түс кен. Ға лым дар: «ға лам шар -
 дың ша бан дауы ның се бе бі оның қар таюы нан болуы мүмкін» деп тұ жы рым да-
ған-ды.

(http://massaget.kz/layfstayl/bilim/gumanitarly-ylymdar/2279/)

Ар тық бол мас біл ге нің

Ғарыштуралықызықтымәліметтер
Күн сәулесі Жерге 8,5 минутта жетеді. 
Ай Жер ден 80 есе же ңіл.
Күн ге ең жа қын ор на лас қан ға лам шар – Мер ку рий, ал ең үл ке ні – Юпи тер.
Күн жүй есін де гі ең ыс тық ға лам шар – Шол пан.
Жер ден құ рал сыз қа ра ған да кө рі не тін ға лам шар – Уран.
Мер ку рий де гі жар ты тәу лік (күн діз гі уа қыт) жер де гі бір жыл дан екі есе ұзақ.
Біз Андромеда галактикасының 2,3 миллион жыл бойы жүріп келген жарығын 
көреміз. Біздің көріп тұрғанымыз – ол галактиканың 2,3 миллион жыл 
бұрынғы көрінісі.

Жа зы лым

3. Ға рыш ту ра лы қы зық мә лі мет тер ді пай да ла на оты рып, адам зат қа бел гі сіз ға лам-
шар лар ту ра лы фан тас ти ка лық әң гі ме жа зып кө рің дер. Сы зық ша ның қой ылу се бе бін 
анық таң дар.

Үй тап сыр ма сы

4. «Шол пан жұл ды зы» та қы ры бын да ша ғын ғы лы ми-фан тас ти ка лық ха бар ла ма не ме се 
ша ғын әң гі ме жа зың дар. Жаз ба жұ мы сы ның сти лі не сәй кес тер мин дер мен тұ рақ ты 
тір кес тер ді пай да ла ның дар.
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 §83. Марс тан шық қан жаң ғы рық

Оқы лым

1. Мә тін ді оқың дар. Көр кем ту ын ды фан тас ти ка ға құ рыл ға ны мен, ғы лы ми де рек тер дің 
нақ ты өмір ден алын ға нын дә лел дең дер.

Тұр ғын дар Қы зыл ға лам шар ды кө бі не «Екін ші 
Жер» деп атай ды. Мұн да да Жер де гі си яқ ты екі 
жы лы, екі су ық бел деу бар. Сон дай-ақ жыл мез-
гіл де рі де өтіп жа та ды. Тек ай ыр ма сы мы на да: 
мұн да ғы әр бір мез гіл екі есе ұзақ. Бұл – Марс тың 
Күн ді ай на лып шы ғу мер зі мі не бай ла ныс ты. Жер-
мен са лыс тыр ған да, Күн нен 1,52 есе қа шық бол ған-
дық тан, мұн да ғы жыл 687 Жер тәу лі гі не со зы ла ды. 
Жер де екі жыл өмір сү ріп, екі жас қа кел ген ба ла 
мұн да бір жа сар іні сін кез дес ті ре ді.

Тек жас қа на емес, мұн да ғы көп нәр се де өз ге-
ше лік бар. Жер мен са лыс тыр ған да, Күн нен жы лу ды 

Марс 2,3 есе аз ала тын дық тан, мұн да өте су ық. Марс тың по ляр лық ай ма ғын да 
қыс мез гі лін де тем пе ра ту ра жүз жи ыр ма гра дус қа дей ін тө мен дей ді.

Не гі зі нен, ға лам шар та би ғат тың әсем кө рі ніс те рі не ке дей. Де ген мен Жер-
ден адам дар дың ке ліп қо ны ста нуы, биос фе ра лар ор на туы, қол дан көл мен 
те ңіз жа сауы мұн да ғы ыл ғал ды лық ты арт ты ра түс кен.

Екі Марс се рі гі нің бар еке ні бе се не ден бел гі лі. Олар ды адам дар Жер де 
өмір сүр ген де кө ре ал май тын. Ен ді еке уі олар дың тө бе сін де жүр. Фо бос тың 
кра тер ле рі қа рай ып-қа рай ып кө рі не ді. Жа рық ты ғы жа ғы нан Фо бос тол ған 
ке зін де Ай дың төрт тен бі рін дей ға на. Ал Марс ты ай на лып шы ғу жыл дам-
ды ғы Жер се рі гі нен жыл дам. Фо бос бір тәу лік тің ішін де Марс ты үш рет-
тен аса ай на лып шы ға ды. Бір ай на лы мы 7 са ғат 39 ми нут қа со зы ла ды. Ал 
Дей мос тың жағ дайы бас қа ша. Ол жай көз ге Жер ден қа ра ған да ғы Шол пан 
си яқ ты жар қы рап кө рі не ді. Дей мос Марс ты 30 са ғат 18 ми нут та ай на лып 
шы ға ды.

...Қы зыл ға лам шар да ғы осын дай құ бы лыс тың бә рі тұр ғын дар ға үй рен-
шік ті бо лып кет кен. Ол тек Жер ден жа ңа дан кел ген адам үшін ға на таң-
сық. Ра сын да, ал ғаш кел ген де үй ре ні су өте қи ын. Тәу лік тің ұзақ ты ғы, 
ат мос фе ра ның си рек ті гі, екі бір дей Марс се рі гі нің ас пан да қа лық тап жү руі 
оның кө ңі лін үне мі бө лу мен бо ла ды. Бі раз күн нен соң бұл ор та ға үй ре не бас-
тай ды. Сөйт іп, Күн жүй есін де гі төр тін ші ға лам шар да тір ші лік жал ға сып  
жа та ды...

(Ж� ніс Са хиев)
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Әде би тіл нор ма ла ры

Қоснүкте(:).Қос нүк те нің сөй лем де гі бас ты қыз ме ті – сөй лем мү ше ле рі нің ара сын
да ғы түр лі қа рымқа ты нас тар ды көр се ту.
1.  Са на ма лай ай ты ла тын бiрың ғай мү ше лер дің ал дын да кел ген жал пы лау мән ді сөз

дер ден кейiн қос нүк те қой ыла ды. Мы са лы:Қазақтәліміндемынамәселелергемән
беріледі:ата-аналарғамейірімдіболу,ешқашанренжітпеу.(Ә.Жапарұлы)

2.  Құр ма лас сөй лем нің бір сы ңа ры жал пы лау ыш мән ді, қал ған да ры со ның мә нін аша
тын дай тү сін дір ме лі  қа ты нас та құ рыл ған бол са, ал ғаш қы сөй лем нен соң қос нүк те 
қой ыла ды. Мы са лы: Қазіржайлаушылардыңденіекіжергежиналған:біржиынАман
отырғанкөпауылда,ендібіржиынШәкенаулында.(Ғ.Мұстафин)

3.  Төл сөз ден бұ рын кел ген ав тор сөзiнен кейiн қол да ны ла ды. Мы са лы: ҮшәжейОтырар
топырағынақжiбекматағатұмаретiпорап:«Қайдажүрсеңде,туғантопырағың-
ныңқасиетiжелеп-жебепжүрсiн»,–депмойныматақты.(М.Шаханов)

4.  «Мы са лы», «атап айт қан да», т.б. қыс тыр ма сөз дер ден соң оның мә ні ашы ла тын сөз
дер мен сөй лем дер ай ты ла тын бол са, атал ған сөз дер ден соң қос нүк те қой ыла ды. 
Мы са лы: Санесімзаттыңсанынбілдіреді.Мысалы:екіалма,бескітап,т.б.

5.  Са на ма лап бе рі ле тін ой ды ық шам дап бер ген де, қос нүк те қой ыла ды. Мы са лы: Сын
есімніңтүрлері.Құрылысынақарай:дара,күрделі;мағынасынақарай:сапалық,қа-
тыстық.

2. Оқы лым мә ті ні нен қос нүк те қой ыла тын дай етіп бір не ше сөй лем жа зың дар. Қой ылу 
се бе бін тү сін ді рің дер.

Жа зы лым

3. Өз ге пла не та да өмір сү ру дің пай да сы мен зи янын өз қи ял да рың бой ын ша са на ма лап 
жа зың дар. Қос нүк те ні қол да ну ды ес ке рің дер. 

Ізде нім дік тап сыр ма

4. Қо сым ша әде би ет тер мен ға лам тор ма те ри ал да ры нан Марс ға лам ша ры ту ра лы мә лі мет 
жи наң дар. Қыс қа ша мә тін жа зып, қан дай стиль ге жа та ты нын дә лел дең дер.

Үй тап сыр ма сы

5. Мә тін ді өз қи ял да рың мен жал ғас ты рып жа зып кө рің дер.

«Қы зыл жұл дыз дың» бел гі лі бол ға ны қа шан? Қа зақ мұ ны «Қы зыл 
ға лам шар» де се, ежел гі рим дік тер со ғыс Құ дай ының аты мен «Марс» деп ата ған.

Ен ді, мі не, осы ға лам шар ды адам зат елі жай лап ке ле ді...
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 §84. Ғы лы ми-фан тас ти ка лық идея лар

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, не гіз гі ой ды табың дар. Тілдік құралдары  арқылы стилін анық таң-
 дар.

Ғы лы ми фан тас ти ка ны сүйе тін оқыр ман шы ғар ма ны тү сі ну үшін ғы лыми 
жа ңа лық тар дан ха бар дар бо луы ти іс. Со дан ке ліп ғы лым ға құш тар лық туа ды. 
Кү ні ке ше ға на ғы лы ми-фан тас ти ка лық ой ды то лық тү сі ну ге мек теп фи зи-
ка сы мен хи мия сы же тіп жа та тын. Бү гін де Гей зен берг тің бел гі сіз дік қа ғи да-
ла ры нан, Эйнш тейн нің са лыс тыр ма лы лық тео рия сы ның не гіз гі идеяла ры нан, 
кварк, та хи он жә не де осы тә різ дес көп те ген нәр се ден ха бар дар бо лу ке рек. 
Фан тас ти ка ның бұл жа ғы үй ре ту ші лік, ұм тыл ды ру шы лық, ғы лы ми мә лі-
мет тер бе ру си яқ ты қа бі лет ті шың дай ды.

Фан тас ти ка лық шы ғар ма лар да ғы ғы лым «та за» оқы мыс ты лар дың өзін де 
қызықтырады. Өйт ке ні бел гі сіз ста тис тик тер дің есеп теуін ше, Жюль Верн нің 
108 ғы лы ми-фан тас ти ка лық идея сы ның 61-і жү зе ге ас қан, 34-і қа ғи да бо -
йын ша жү зе ге асуы мүм кін, тек қа на 10-ы қа те бо лып шық қан. Сон дай-ақ Гер-
берт Уэллс тің 86 идея сы ның 9-ы ға на, ал Алек сандр Бе ляев тің 50 идея сы ның 
үшеуі ға на қа те екен, Алек сей Толс той дың «Ин же нер Га рин нің ги пер бо ло иды» 
ро ма ны ның ал ғаш қы ба сы лым да ры на ре дак ция ғы лы ми тұр ғы дан: «Ги пер бо-
ло ид идея сы тео рия жү зін де іс ке ас пай ды», – деп тү сі нік те ме бер ген. Соң ғы 
қы рық-елу жыл дың ішін де фи зи ка да ашыл ған сү бе лі жа ңа лық тар дың бі рі 
са на ла тын ла зер лер Толс той дың қия лы нан ту ған ги пер бо ло ид тің «із ба са ры» 
еке ні дау сыз.

Мұн дай жағ дай лар ды ғы лы ми фан тас ти ка ның та ри хы көп теп са нап бе ре 
ала ды...

(Абдулхамит Мар ха ба ев)

Ойт үрт кі

1. Ғы лы ми фан тас ти ка да ғы көп те ген идея ның шын дық өмір де жү зе ге асу се бе бі не де 
деп ой лай сың дар?

2. Ғы лы ми-фан тас ти калық шығармаларды ұнатасыңдар ма? 

Сұх бат

2. Оқылым мәтініндегі негізгі мәсе лелерді «Аквариум» әдісімен қарастырыңдар.  
Жа  уаптарыңды салыстырыңдар.  
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3. Берілген мә тін де гі ты ныс бел гі лер дің қой ылу се бе бін кес те ге тү сі рің дер.

�л гі:

Үтір Сы зық ша  Қос нүк те Тыр нақ ша

 Кем ші лі гі сол – ба �а сы �ым бат. (Ал ғаш қы сын да ай-
тыл ған ой дың мә ні кей ін гі сөй лем де тү сін ді рі ліп тұр)

Гипертопса
...Илон ның ен ді гі ой ға ал ған ша ру асы – қо ғам дық кө лік са ла сын жаң-

ғыр ту. Илон Маск осы дан жар ты жыл уа қыт бұ рын ультра жыл дам дық қа ие 
қа ла ара лық кө лік жүй есін құ ру ту ра лы идея сын жа рия ет ті. Жо лау шы ны 
Сан-Фран цис ко дан Лос-Анд же лес ке не бә рі 35 ми нут ішін де жет кі зе ді-мыс. 
Ги пер топ са ның құ ры лы мы бы лай: жер ге нық ор на тыл ған ба ға на лар дың 
үс ті мен құ рыш тү тік жүр гі зі ле ді. Тү тік ішін де алю ми ний кап су ла лар бо ла-
ды. Кап су ла лар са ға ты на 1200 ша қы рым жыл дам дық пен қоз ға ла ды. Ішін де 
адам оты ра ды. Бас ты ар тық шы лы ғы сол – Күн сәу ле сі мен қу ат та на ды. Кем-
ші лі гі сол – ба ға сы қым бат. Маск тің есеп теуін ше, Ги пер топ са құ ры лы сы ның 
бі рін ші ке зе ңі не 70 мл рд АҚШ дол ла ры жұм са ла ды. Бұл – тек бол жам ға на. 
Тіп ті 100 мл рд АҚШ дол ла ры нан ас там шы ғын ке туі де мүм кін. Сын шы лар 
жү  йе нің құ ны тым қым бат екен ді гін ал ға тар тып қа на қой май, өте «әл жу аз 
жүйе» деген баға берді. Тіп ті кей бі реу ле рі «жыл дам ды ғы баяу» де ген ді де 
ай тып қал ды. Әйт се де жос пар жү зе ге асы ры лып жа тыр. Бол жал ды дү ние ге 
қа тыс ты бол жам – осы. 

(http://kerekinfo.kz)

Жа зы лым

4. «Ги пер топ са» мә ті нін де гі қою қаріппен бе ріл ген сөз дер ді си но ним де рі мен ал мас-
ты рып, мә тін ді ау ызе кі сөй леу ті лі мен қай та жа зып шы ғың дар.

Үй тап сыр ма сы

5. Берілген мә тін дер де дау ыс ты ды быс қа аяқ тал ған сөз дер ге үндестік заңына байла-
нысты қандай жал ғау лар жал ған ға нын анық таң дар. Тұ жы рым жа саң дар.

�л гі:  фан тас ти ка+ны. 

Жу ан дау ыс ты ды быс �а ая� тал �ан сөз ге -ны та быс сеп тік жал �ауы, я� ни, �н ді ден 
бас тала тын жу ан �о сым ша жал �а нып т�р.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



172

 §85. Ғы лы ми фан тас ти ка ның ал ғы шарт та ры

Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, мазмұны бойынша сұ рақ тар дай ын даң дар.

Жанжұмбағы
Түн гі жор туы лын да жер иіс кеп те, иіс се зіп те, із ге тү сіп те емес, ас пан да ғы 

мың сан жұл дыз дар ға бір көз тас тап жол та ба тын түл кі се кіл ді жырт қыш қа 
қай ран қал мас қа еш ша ра жоқ. Сон дай-ақ тиін дер жаң ғақ пен піс те ша ғу дан, 
өр мек ші өр мек то қу дан, қар лы ғаш лай түй ір ші гі мен шөп тен бір ше ті не кі рер 
те сік жа сап, шар іс пет ті кең ұя жа сау дан, қа ра қо ңыз арт қы аяқ та ры мен си ыр 
жа па сын до ма ла тып ұл ғай ту дан қо лы ше бер адам нан да асып тү се ді. Тау-
лы, да ла лы жер ді ме кен ете тін қо ян дар жаз дың ай лы түн де рін де адам ша екі 
ая ғы на тұ рып, шыр кө бе лек ай на лып, би би лей ді.

Су бе ті мен те ре ңін де гі тір ші лік ке үңіл сек, одан да не бір ды быс тар мен 
адам әре ке ті не ұқ сай тын түр лі әре кет тер ді бай қай мыз. Ба лық атау лы ның 
ақыл ды сы – дель фин дер су те ре ңін де үне мі топ та нып, кей де қа тар тү зеп жү зе-
ді. Ау ыз қу ыс та ры нан шы ғар ған ды быс та ры ның зат қа ша ғы лы сып қай туы нан 
олар ал дын да не ба рын анық тай ды. Дель фин дер дің кей қы лық та ры адам ның 
іс-әре кет те рі не жа қын, көп нәр се ні тү сі не ді. Ес ті ген ды бы сын қай талау ға тал-
пы на тын дель фин дер де бар.

Аме ри ка ға лым да ры Гран виль де гі ес кі бақ үң гі рі нен бет-әл пе ті адам ның 
бей не сі нен ау май тын, қа нат ты лар от ря ды на жа та тын жар ға нат ты тап ты. 
Оның те рі сі адам те рі сі не ұқ сас. Кі сі ден сес ке ну ді де, қа шу ды да біл мей ді. 
Қай та ол адам ға жа қын дай тү су ді ұна та ды. Аме ри ка ның бел гі лі зооло гі, 
про фес сор Ри чард Кле мент бұл ға жай ып тір ші лік ие сі мен тез тү сі ніс кен. 
Ар найы зерт ха на ға әке ліп, кең бөл ме іші не ер кін дік ке жі бер ген нен кей ін, 
жар ға нат өзін жай лы се зі ніп, ұшу ба ры сын да ие сі не қай та-қай та жа қын дап, 
тіп ті адам ша езу тарт қан. Ал әл де не ге рен жі ген кез де бет-әл пе ті әжім де ніп, 
қа ба ғы түйіл ген. Ол кең бөл ме де бей бе ре кет ұш пай ды: үй де гі әр бір зат қа 
жа қын ұшып ба рып, оған тұм сы ғын та қап «зерт тей ді». Та ғы бір ерек ше лі гі – 
көз де рі өте өт кір, көр гіш, дау сы мей лін ше ашық. Рент ген дік тү сі рі лім дер 
оның бас сүйе гі нің де адам бас сүйе гі не ұқ сас еке нін, миы ның үл кен жар ты-
ша рын да адам ді кін дей көп те ген ми қыр ты сы бар еке нін көр сет кен. Осы ның 
не гі зін де ға лым дар оның ақыл-ой ының да адам ақыл-ой ымен те ңе се ті нін 
тұ жы рым дап отыр. Ға жай ып жа ра ты лыс ие сі бір де про фес сор дың кі тап тан 
дау ыс тап оқы ған сөз де рін адам ның анық дау сы мен қай талап ай тып шық қан. 
Оның осын дай та ма ша қа бі лет те рі не қа рап, «қа нат ты адам» деу ге де не гіз 
ту ын дай ды.

(Ж�ніс Са хиев)
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Тырнақша («»). Тыр нақ ша ның ма ғы на сы да, қыз ме ті де алу ан түр лі.
Тыр нақ ша ға алы на тын сөз дер:

1.  Төл сөз дер мен дәй ек сөз дер, ма қалмә тел дер: «Ұлықболсаң–кішікбол»,–дейді
данахалқымыз.

2.  Га зет, жур нал, кі тап, шы ғар ма, қау лықа рар ат та ры: «МәңгілікЕл»идеясынкеңінен
насихаттап,ұрпақжадынасіңіруге,орнықтыруғатиіспіз.

3.  Ой ға ті рек еті ліп отыр ған сөз дер мен сөй лем дер, же ке ды быс тар тыр нақ ша ға алы на
ды: Керегеқұрайтынағаштарды«желі»депатайды.

4.  Ке ке сін, әжуа лау, мыс қыл дау ма ғы на сын да қол да ныл ған сөз дер мен сөй лем дер тыр
нақ ша ға алы на ды: Қоян«батыр»қорыққаннанзытажөнелді.

2. «Жан жұм ба ғы» мә ті нін де гі тыр нақ ша ның қыз ме тін тү сін ді рің дер.

Тың да лым жә не ай ты лым

3. «Әлем қы зық та ры» бей не жаз ба сын (https://www.youtube.com/watch?v=-OYR5cT7Mlo) 
та ма ша лап, маз мұ ны бой ын ша бір-бі рі ңе сұ рақ қой ың дар.

Жа зы лым

4. Оқы лым мә ті нін де гі ав тор көз қа ра сы на қа тыс ты өз пі кір ле рің ді «ПОПС фор му ла сы» 
бой ын ша дә лел деп жа зың дар.
1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...»
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сі не мін…»
3-сөй лем: «Оны мы на де рек тер мен, мы сал дар мен дә лел дей ала мын…»
Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын ды ше шім ге кел дім...»

5. Тың да лым жә не оқы лым мә тін де рін де гі ті рек сөз дер мен сөз тір кес те рін си но ним де-
рі мен ау ыс ты рып, ша ғын мә тін жа зың дар.

Үй тап сыр ма сы

6. Ға лам тор мен эн цик ло пе дия лар дан із де ніп, ғы лы ми фан тас ти ка ның ал ғы шарт та ры 
бо ла тын жұм бақ құ бы лыс тар, ға жай ып аң-құс тар ту ра лы қыс қа мә тін жа зың дар. 
Ты ныс бел гі ле рі нің қой ылу заң ды лық та рын тү сін ді рің дер.
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Оқы лым

1. Мә тін ді оқып, маз мұ ны бой ын ша күр де лі жос пар құ рың дар.

Ғы лы ми фан тас ти ка мен шұ ғыл дан ған дар дың кө бі ғы лым ның бір са ла сын 
нақ ты игер ген адам дар бо лып шы ға ды. Ақ жан әл-Ма ша ни ді алай ық. Геоло гия 
ғы лы мы ның ірі ма ма ны, про фес сор. Шәм ши дин Әб ді ра ман – тех ни ка ғы лы-
мы ның кан ди да ты, пе да го ги ка ғы лы мы ның док то ры. Жү ніс Са хиев – КСРО 
Ғы лым ака де мия сы аст ро но мия-геоде зия қо ға мы ның то лық мү ше сі. Бас-
қа ла ры да со лай ке те бе ре ді. Бұ дан ғы лы ми фан тас ти ка жазу үшін жал ғыз 
жа зу шы лық талант жет кі лік сіз еке ні не кө зі ңіз же те ді. Ғы лы ми фан тас ти ка ға 
қа лам тар ту шы лар дың кө рін бей жат қа ны да осы дан бо лар. Ғы лы ми фан тас-
ти ка – ра сын да да, өте күр де лі жанр. Құр ғақ қи ял мен алыс қа ба ра ал май сың. 
Ғы лы ми идеяң дәл қа зір бол ма са да, бо ла шақ та жү зе ге аса тын дай шын дық қа 
сай бол ма са, оқыр ман ды илан ды ру ың қи ын.

Со ны мен, бо ла шақ та фан тас ти ка жан ры ғы лы ми лық тан ажы рап, бір жо ла 
мис ти ка ға кө ше ме? Тап ба сып ай ту қи ын, әри не. Кө бі міз дің «ғы лы ми фан-
тас ти ка» де ген ді тек жұл дыз ды әлем мен, ға рыш қа ба ру мен, өз ге өр ке ни ет әле-
мі нен ұшып ке ле тін дер мен шек теп қоя ты ны мыз да бар. Біз дің ше, тек күл лі 
адам зат қа ор тақ нәр се лер ге елі ге бер мей, қа зақ тың ұлт тық та қы рып та ры на 
да ба тыл ба ру ке рек си яқ ты. Өт кен та ри хы мыз дың өзі, бі ле біл сек, бү гін де 
фан тас ти ка ға ай нал ды ғой. Сон да, бәл кім, қа зақ фан тас ти ка сы ның кү ні қай та 
туар.

Осын дай да қа зақ ғы лы ми фан тас ти ка сын да жұл дыз дай ағып өт кен Шо қан 
Әлім ба ев тың ро ман да ры орыс ті лін де жа зыл са да, қа зақ дәс тү рін қоз ғауы мен 
құн ды еке ні ой ға ора ла ды. Ең күр де лі та қы рып тар ға, адам ның миы ның 
ұң ғыл-шұң ғыл да ры на үңіл ген жа зу шы ның шы ғар ма ла ры ке зін де орыс тіл ді 
оқыр ман дар дың қы зы ғу шы лы ғы мен қа тар қыз ға ны шын да ту дыр ған. Бұл 
орай да оның «Да ныш пан дық субс тан ция сы», «Да ныш пан дық альфа сы», 
«Да ныш пан дық фор му ла сы» ғы лы ми-фан тас ти ка лық трип тих те рін ай тып 
отыр мыз.

Қа зақ стан Жа зу шы лар Ода ғын да фан тас ти ка сек ция сы жұ мыс іс те гені мен, 
съезд мін бе сі нен сөз сөй ле ген жа зу шы-фан тас ты өз ба сы мыз көр меп піз. БАҚ 
бе ті нен де фан тас ти ка лық әң гі ме лерді тау ып оқу – қи ын ның қи ыны. Осы-
ған қа рап, «қа зақ фан тас ти ка сы ның кү ні бір жо ла біт ті» деу ге бол мас. Адам 
ба ла сы ның ар ман-мақ са ты, қи ял ке ңіс ті гі тау сыл ған ба?! «Мәң гі уыл жы ған 
жас күйі міз де қал сақ, қар тай май тын дә рі ой лап тап сақ» деп жүр ген дер дің 
де идея сы кө кей кес ті мә се ле бо лып қа ла бер мек. Не де сек те, фан тас та ры мыз 
са нау лы бол ға ны мен, фан тас ти ка жан ры мәң гі лік қой!

(Тө ре �а ли Тә ше нов)
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2. Тыр нақ ша қой ыла тын мы сал дар ой лап жа зың дар. Мы сал дар та қы рып қа қа тыс ты 
бол сын.

Тыр нақ ша қой ыла тын орын дар Мы сал дар

 Төл сөз дер не ме се дәй ек сөз де рі бар сөй лем дер 

Га зет, жур нал, шы ғар ма атауы бар сөй лем дер

Ой ға ті рек еті ліп отыр ған сөз де рі бар сөй лем дер 

Ке ке сін, мыс қыл дау ма ғы на сын да қол да ныл ған сөз де-
рі бар сөй лем дер

 Дең гей лік тап сыр ма

3. Топ қа бө лі ніп, дең гей лік тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Оқы лым мә ті нін де гі тыр нақ ша лар дың қой ылу се бе бін тү сін ді рің дер.
2-дең гей. Тө мен де гі мә тін де гі жақ ша ның қыз ме тін анық таң дар.
3-дең гей. Жақ ша ны пай да ла нып, ша ғын мә тін жа зың дар.

1957 жыл дан бе рі («Спут ник-1» жа сан ды Жер се рі гі ұшы рыл ған нан кей ін) 
адам зат ба ла сы Жер ор би та сы на қан ша ма жа сан ды Жер се рік те рін ұшыр ды?! Тек 
со ның бі реуі ға на («Олимп» Жер се рі гі) ас те роид пен соқ ты ғы сып, жа нып кет ті.

Жа зы лым

4. «Ин серт» әді сі мен оқы лым ма те ри алы бой ын ша қо ры тын ды ой ла рың ды жа зың дар.

V (бұ рын нан бі ле мін) + (жа ңа ақ па рат) – (ме нің ой ла ға ны ма қай шы) ? (біл гім ке ле ді)

Үй тап сыр ма сы

5. Ғы лы ми фан тас ти ка да ұлт тық та қы рып бар ма? Қа зақ тың ки із үйі мен тұр мыс тық 
зат та рын, ұлт тық та ғам да ры мен су сын да рын, ки ім үл гі ле рін жә не т.б. қо сып, ша ғын 
фан тас ти ка лық әң гі ме жа зып кө рің дер.

Ел ді ме кен еш кім ием ден бе ген, еш кім ше га ра лап ал ма ған бір да ла ны алып 
жа тыр. Бү гін де мұн да өз ге ріс көп. Күн өт кен сай ын құ ры лыс қо сы лып ке ле-
ді. Құ ры лыс бол ған да да, ки із үй тә різ ді ғи ма рат тар. Бұл пі шін қай за ман да 
да ың ғай лы бол ған... Бұл ел ді ме кен ді ға рыш тан қа ра са, «Қа зақ елі» де ген 
жа зу ды кө рер еді...
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 Тың да лым мә тін де рі

Тыңдалым(1)
Тұ ман – ат мос фе ра ның жер ге таяу қа ба ты на ұсақ су там шы ла ры ның не ме се 

мұз крис тал да ры ның жи на луы. Тұ ман да ғы кө рі ну қа шық ты ғы оны құ рау шы 
түй ір шік мөл ше рі не жә не су жи ын ты ғы ның ша ма сы на бай ла ныс ты. Фи зи-
ка лық заң ды лық бой ын ша, тұ ман «суыну тұ ма ны» жә не «бу ла ну тұ ма ны» 
бо лып ажы ра ты ла ды. Суыну тұ ма ны өз ке зе гін де «жер бе ті нің ра диа ция лық 
сууы нә ти же сін де пай да бо ла тын ра диа ция лық тұ ман» жә не «жы лы ыл ғал ды 
ауа ның құр лық не ме се су үс тін де сууы нан пай да бо ла тын ад век тив ті тұ ман» 
бо лып бө лі не ді. Тұ ман кө лік қа ты на сы на үл кен бө гет жа сай ды. Ғы лы ми-
зерт теу жұ мыс та рын да, хи мия лық өн ді ріс те, жы лу тех ни ка сын да, әс ке ри іс те 
жа сан ды тұ ман пай да ла ны ла ды.

(https://kk.wikipedia.org/wiki/Т� ман)

Тыңдалым(2)
Көшедібұлттар...

Кө ше ді бұлт тар, кө ше ді бұлт тар, кө ше ді,
Қош та сар қи май көк ас пан – өлең-тө се гі.
Кө ше ді бұлт тар көк жи ек тер ді бет ке алып,
Кө ше ді бұлт тар, көш пе лі ғұ мыр ке ше ді.
Кө ше ді бұлт тар, кө ше ді бұлт тар жөң кі ле,
Көш кен бір зу лап қап-қа ра бұлт тар дер ті не?
Кө ше ді алыс, асық ты қай да, – біл мей мін,
Кө ше ді бұлт тар қой мас тай Тә ңір ер кі не...
Кө ше ді бұлт тар жұл дыз дар сын ды үзіл ген,
Кө ше ді бұлт тар са ғым боп елес тү зіл ген.
Кө ше ді, әне, ат та нып суыт бейуақ та,
Кел те бір ғұ мыр та ны тып кей пін жү зі нен.
Кө ше ді бұлт тар, ызың дап жел де есе ді,
Кө ше ді бұлт тар қайт қан бір жан дай ме се лі.
Аң ғар тып мы нау жан талас тір лік жал ға нын,
Қаш қан дай бо лып қоп-қою бұлт тар кө ше ді...

(�а лым Әріп)

Тыңдалым(3)
Ақұлпақар

Ақ ұл па қар қы лау лап,
 Жа уа ды жан ды бау рап.
Алаң сыз асыр са лып,
Ке ле ді-ау ал ғым ау нап.
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Ақ ұл па қар – кө бе лек,
Жау ға ны сән ке ре мет!
Жер бе тін жа тыр, мі не,
Ақ қа нат ән ге бө леп.

Ақ ұл па қар да ме нің –
Ба ла лық бал дәу ре нім.
Қар ға ұқ сап ке тер едім,
Жет се егер әл-дәр ме нім.

(�ал �а ман Са рин)

Тыңдалым(4)
Жылқыжануарынақатыстыауарайыболжамдары

Қа зақ та үй жа ну ар ла ры ның әре кет те рін ба қы лау не гі зін де қа лып тас қан 
ауа рай ына қа тыс ты көп те ген бол жам дар бар:
• Жыл қы лар топ та сып, жүйт кіп, кі сі неп ой нақ та са, шап қы ла са, «ке шік пей 

бо ран ды жау ын не қар лы бо ра сын бо ла ды» деп бі ле ді;
• Жыл қы лар дың жү ні үр пиіп, жай ылу ға зау қы жоқ бол са, бі раз дан кей ін 

күн суы тып, ауа райы бұ зы ла ды...

Тыңдалым(5)
Арал

Ей, Та би ғат – құ пия ар ман-ға лам!
Құ пияңа сан ға сыр таң дан ды адам.
Ша ға ла лы шал қа ры жан ды ар ба ған,
Тарт қан талай ба лы ғын тар лан ба бам.

Жа ға ла уын тер бет кен са мал май да,
Ап пақ ай дын – бая ғы Арал қай да?!
Арал қай да?
Тағ ды ры – жұт па?
Сор дың
Жы лы мы на шым бат қан адам дай ма?

Нет кен жа за!
Не үшін зау ал мұн дай?
 Зау ал кел се, ас там дық ау ар құм дай.
Арал-ай дын тар ты лып ба ра жа тыр,
Ен ді егіз дей те ңіз ден да лам жұр дай.

(Фариза О� �ар сы но ва)

Тыңдалым(6)
Көшпенділік

 Жауы на жоқ жер ден ти іп, за мат та ғай ып бо лып, үне мі ат үс ті нен түс пей 
үй рен ген көш пе лі ел дің жі гіт те рі со ғыс қа әб ден үй рен ген, ұзақ жо рық тар ға 
шы нық қан жаужү рек жау ын гер лер еді. Бұ лар дың не гіз гі қа руы – са дақ, иық-
та ры на іл ге ні – же бе ге тол ған қо рам сақ, қи сық ал дас пан жә не жау мой ны на 
лақ ты ра тын қыл ар қан. Көп ші лі гі най за ұс тай тын. Үне мі ұшы-қи ыры жоқ 
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жа зық да ла да кө шіп жү ре тін дік тен, да ла бүр кіт те рін дей қы ра ғы жа рал ған. 
Жау ға бұ лар дан жа сы ры нып қа лу тіп ті мүм кін емес-ті. Жау әс ке рін кө рі-
сі мен-ақ, бұ лар же бе ні қар дай бо ра тып, ат қоя тын. Қар сы жа ғы бе рік бол са, 
қор қып кет кен дей жор та кей ін ша ба жө не ле тін. Қаш қан қып шақ тар ды жауы 
оп-оңай қу ып тас та мақ боп тұ ра ұм тыл са, бір жа сы рын қой нау да ты ғы лып тұр-
ған мер ген де рі олар ды оқ тың ас ты на ала тын. Жа ңа ға на қа шып ке ле жат қан 
қып шақ тар ке нет ат та ры ның ба сын кей ін бұ рып, қай та дан атой са ла тын. Мұн-
дай тә сіл ге үй рен бе ген жау әс ке рі быж-тыж бо лып қа ша жө не ле тін. Олар ды 
қып шақ тар арт та ры нан қу ып жү ріп са дақ пен атып не бол ма са бо лат ал дас пан-
да рын құ лаш тай сер меп, қы рып са ла тын.

(Ілияс Есен бер лин «Көш пен ді лер»)

Тыңдалым(7)
Киізүйжабдықтары

Ки із үй бе рік ағаш тан жа са ла ды. Ки із үй сән-сал та на ты на қа рай бір не ше 
түр ге бө лі не ді. Мы са лы, қа ра үй (3 қа нат), қо ңыр үй (4 қа нат), боз үй (5 қа нат), 
ақ үй (6 қа нат), ақ ала ор да (8 қа нат), ақ ор да (12 қа нат), ақ шаң қан (18 қа нат), 
ал тын үзік (24 қа нат), ал тын ор да (30 қа нат) деп атала тын түр ле рі бар. Сол си яқ ты 
уа қыт ша пай да ла ну ға не ме се ша руа шы лық қа бей ім дел ген үй түр ле рі бо ла ды. 
Олар: «қос», «күр ке», «ке пе», «итар қа», «жап па», «ас үй», «қал қа» деп атала ды.

Ке ре ге ки із үй дің не гі зін құ рай ды. «Ке ре гең кең бол сын!» де ген ті лек осы-
дан қал ған. Ки із үй де есік екеу бо ла ды: іш кі есік – сы қыр ла уық, ағаш тан жа са-
ла ды, екін ші сі – ки із есік, ки із ден жа са ла ды, ол сы қыр ла уық тың сыр ты нан 
жа бы ла ды. Уық – ке ре ге мен ша ңы рақ ор та сын қо са тын не гіз гі бө лік тің бі рі. 
Ша ңы рақ – ки із үй дің қа си ет ті, кие лі мүл кі. Ша ңы рақ «үй, от ба сы» де ген 
ма ғы на ны да біл ді ре ді. Жа ңа үй бол ған жас ша ңы рақ ты «отау» дей ді.

(«�а за� хал �ы ны� т�р мы сы мен мә де ние ті» эн цик ло пе дия сы нан)

Тыңдалым(8)
Халықшеберлері

Сөз ге де ше бер, іс ке де ұс та хал қы мыз дың зор мә де ние ті мен өне рін паш 
ете тін құн ды лық та ры ның бі рі – оның қо лө не рі. Ағаш тан, те мір ден түй ін түй-
ген, жүн нен көз жау ын ала тын дай бұй ым жа са ған, асыл тас тар дан сән бұй ым-
да рын соқ қан ха лық ше бер ле рі нің ісі – мақ тау ға тұ ра тын өнер ту ын ды сы.

Ұс та – те мір ден зат тар жа сай тын ше бер.
Зер гер – асыл тас тар дан, ал тын, кү міс тен әше кей лер жа сай тын ше бер.
Ті гін ші – ки ім ті ге тін ше бер.
Етік ші – аяқ ки ім дер ті ге тін ше бер.
Үйші – ки із үй сүй ек те рін жа сай тын ше бер.
Өрім ші – қай ыс тан ат әб зел де рін жа сай тын ше бер.
Ер ші – ер ша ба тын, ше бер лер ті лі мен айт қан да «ер қо са тын» адам.
Ағаш ше бе рі – ағаш тан зат тар жа сай тын ше бер.
То қы ма шы – то қы ма бұй ым да рын жа сай тын ше бер.

(Сейіт Кен жеах ме т�лы)
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Тыңдалым(9)
«Ұлытау»тобы

2001 жы лы құ рыл ған «Ұлы тау» эт но-рок то бы – отан дық жә не әлем дік 
за ма науи му зы ка са ла сын да ғы жа ңа лық. Топ му зы ка нт та ры Құр ман ға зы, 
Дәу лет ке рей, Тәт тім бет, Нұр ғи са Ті лен диев пен қа тар ше тел дік Бах, Ви валь ди, 
Па га ни ни си яқ ты ұлы ком по зи тор лар дың шы ғар ма ла рын ерек ше құл шы-
ныс пен жә не ын та мен орын дауы ар қы лы көз ге түс ті. «Ұлы тау» то бы ның ерек-
ше лі гі сол – олар орын да ған шы ғар ма лар дан да ла же лі нің ұйыт қуы се зі ліп, 
күн кө зі не күй ген шөп тің иі сі аң қи ды, тә кап пар, сән ді жыл қы лар дың же лі сі 
бай қа ла ды, қа тал жүз ді ақ са қал дар мен әдет-ғұ рып тар дың ар бау шы си қы ры 
елес тей ді. Бұл өнер ді «World Music» деп те атау ға бо ла ды. «Ұлы тау» то бы – 
дом бы ра, ги та ра, ск рип ка – үшеуі нен шы ғар әсем әуен ді бір ар на ға то ғыс ты ра 
ал ған топ.

(«Ек пін» мә де ни-та ным ды� жур на лы нан)

Тыңдалым(10)
Денсаулықтыңдостары

Адам ға ең қа жет ті сі – ден сау лық. «Де нім сау бол сын!» де сең, ден сау лық тың 
дос та рын бі ліп қой!

Ден сау лық тың дос та ры – та за ауа мен күн нің сәу ле сі. Де нің сау бо лу үшін 
та за ауада, күн шуа ғы ның ас тын да кө бі рек жү ру ке рек еке нін ұмыт па.

Ден сау лық тың та ғы бір до сы – та мақ. Адам күш-қу ат ты та мақ тан ала ды. 
Та мақ ты асық пай, дұ рыс тап шай нап жеу ке рек. Дұ рыс шай нал ма ған ас ас қа-
зан ға зи ян кел ті ре ді.

Адам ең бе гі мен қа дір лі. Ден сау лық тың та ғы бір до сы – ең бек. Жал қау, 
жа та ған адам ға ау ру үй ір бо ла ды.

Жыл дың төрт мез гі лі не лай ық ты ки ініп жүр. Ау ру дың кө бі су ық тан да 
бо ла ты нын ұмыт па.

Ден сау лық тың дос та ры ның бі рі – та за лық. Ас ішер дің ал дын да мін дет ті 
түр де қол жууды ұмыт па. Бау-бақ ша өнім де рін жу мас тан же ме. Өйт ке ні жуыл-
ма ған же міс-жи дек жұқ па лы іш ау ру ла рын ту ғы за ды.

(sc0027.atbasar.akmoedu.kz/.../view/45A608FFBEA1D748/?...)

Тыңдалым(11)
Денсаулыққапайдалытағамдар

Сә біз бен орам жа пы рақ тың, қы зыл ша ның құ ра мын да көз кө руін жақ-
сар тып, те рі ні қа лып қа кел ті ре тін бе та-ка ро тин бар. Ол кә рі лік ті те жеп, 
ас қа зан жұ мы сын жақ сар та ды.

Ба лық құ ра мын да ағ за ға қа жет ті бар лық эле мент бар. Оның құ ра мын да ғы 
ан ти ок си дант тар қи мыл-қоз ға лыс коор ди на ция сын жақ сар тып, кө те рің кі 
кө ңіл күй сый лай ды.

Сүт құ ра мын да ғы ақуыз тыр нақ, шаш, сүй ек тер дің қа тай ып, мық ты 
бо лу ына әсер ете ді. Сүт те бар эле ме нт тер ай ран да да бар. Сон дай-ақ ай ран 
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ағ за да ғы зат ал ма су жүй есін жыл дам да та ды. Ай ран ды кеш кі уа қыт та іш кен 
пай да лы.

(http://massaget.kz/layfstayl/Zdorove/2782/)

Тыңдалым(12)
Түй ме дақ гү лі нің қа бы ну ға қар сы, ан ти сеп тик тік қа си ет ті бар. Ол өт тің 

ай да лу ына, тә бет тің ашы лу ына ық пал ете ала ды. Оны өт жол да ры на тас бай-
ла ну, ті кі шек, ас қа зан жа ра сы ау ру ла ры на, ал лер гия ға пай да лан са, емі нә ти-
же лі бо ла ды.

Соң ғы жыл да ры да мы ған ел дер де сыр қат тан ған адам дар дың кө бі та би ғи 
жол мен алын ған дә рі лер ді кө бі рек қол да на бас та ған.

(https://ds03.infourok.ru/uploads/.../00023b36-516115d2.do.)

Тыңдалым(13)
Есірткініңзияны

Есірт кі нің ерек ше лі гі сол – бір рет дә мін тат қан нан кей ін адам оған әуес 
бо лып қа ла ды. Мі не, адам дар дың на ша қор бо лу се беп те рі нің бі рі сон да жа тыр. 
На ша сау да сы мен ай на лы са тын дар «бір рет дә мін тат саң не ме се иіс ке сең, шек-
сең, на ша қор бол май сың, қи ын дық тар дың бар лы ғын ұмы та сың» де ген ар бау 
сөз де рі мен на ша қор лық жо лы на тар та ды. Ал қи ын дық тан аз уа қыт қа бол са да 
«қа шып ке те мін» деп ой лап, есірт кі нің дә мін тат қан адам на ша қор са на ты на 
қо сыл ға нын біл мей қа ла ды.

На ша қор дың жа сы ұзақ қа со зыл май ды. Өк пе сі қа бы на ды, брон хит, одан 
әрі өк пе ра гі да ми ды да, адам өлім ге дай ын да ла ды. Есірт кі нің бау ыр мен 
жү рек ке, өк пе ге ке рі әсе рі бар, ми да зар дап ше ге ді. Ми ға ке рі әсе рі нің сал да-
ры нан адам ның ес те сақ тау қа бі ле ті на шар лап, ұмыт шақ бо ла ды...

(ref.lecture.in.ua/Есірт кі ні� адам а�засына әсер етуі...)

Тыңдалым(14)
Екідос

Ер те де ел ара сын да жау гер ші лік жиі бо ла тын кез де қа зақ тың екі жау ын-
ге рі төс қа ғы сып, дос бо ла ды.

Бір де әс кер бір өзен нің бой ын да қос ті гіп да мыл дап ты. Тұт қи ыл дан жау-
дың қа лың қо лы ша бу ыл жа сап ты. Мал дарын тартып алып, мү лік те рін тиеп 
ке тіп ті. Қол ға түс кен аза мат тар ды ай дап әке тіп ті. Әл гі екі дос тың бі реуі жау 
қо лы на тү се ді. До сы ның қол ға тү сіп қал ға нын ес ті ген екін ші ба тыр күз дің қа ра 
суы ғын еле мес тен, өзен ді мал тып өтіп, жау жат қан жа ға ға ке ле ді. Ан тала ған 
жау әс ке рі оны тар па бас са ла ды. Жау ын гер өзін қол ба сы ға апа ру ын өті не ді. 
Ол жау дың қол бас шы сы на:

– Мен қол да ры ңа түс кен бір жау ын гер ге құн тө леп, са тып алу ға кел дім. 
Ме нің оған ай ыр бас тап бе рер мал-мүл кім жоқ. Бір-ақ нәр се бе ре мін. Ол – 
өзім нің өмі рім. До сым ды бо са тың дар, ол үшін ме нің өмі рім ді алың дар, – 
дей ді.
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Қол ба сы ой ла нып оты рып, оны сы на мақ бо ла ды да:
– Жа рай ды, мен се ні қыр шы ның нан қи май-ақ қояйын. Ма ған сол өмі рің нің 

бір бөл ше гін ға на бер сең бо ла ды, – дей ді.
– Ол не? – дей ді до сын құт қа ру ға асық қан жі гіт.
– Ма ған се нің көз де рің ке рек? – дей ді қол ба сы, – екі кө зің ді ой ып ала мын.
– Ол да бол сын! Кө зім ді ал да, до сым ды те зі рек бо сат! – дей ді.
Жі гіт бұл сын нан сү рін бей өте ді.
Әл гі жау ын гер тұт қын нан бо са ған до сы ның иы ғы на қо лын са лып, за ғип 

күйі қуа нып, кү лім деп ке ле жа та ды.
Мұ ны көр ген қол ба сы: «Мы на дай ер ле рі бар ха лық ты тұт қи ыл дан ке ліп, 

қа пы да бас сал ған жағ дай да бол ма са, бет пе-бет ұрыс та же ңу қи ын ға со ға ды», – 
деп ой түйеді. Сөйт іп, өз әс кер ле рі не ше гі ну ге бұй рық бе ріп ті.

(http://topreferat.com.kz/ar-tyrli/10814-dos.html)

Тыңдалым(15)
Жетігентуралыаңыз

Ер те кез де ау ыл да бір қа рия тұ ра ды. Оның же ті ұлы бол ған. Бір жы лы қат ты 
жұт бо лып, адам дар ас-ау қат сыз қа ла ды, қа рия ның үйі не де қай ғы ор най ды. 
Аш тық тан үл кен ұлы – Қа ния өл ген нен кей ін қа рия кеп кен ағаш тың бө лі гін 
алып, оған ішек са лып, тиек қой ып, «Қа ра ғым» күй ін орын дай ды, Тө ра лым 
де ген екін ші ұлы өл ген нен кей ін, екін ші ішек тар тып, «Қа нат сы ңар» де ген 
күй шы ғар ды, үшін ші ұлы – Жай кел ді ге ол «Құ ма рым» күй ін, төр тін ші 
ұлы – Бе кен ге «От сө нер», бе сін ші ұлы – Хауас қа «Ба қыт көш ті», Жүл зар ға 
«Күн тұ тыл ды» ат ты күй шы ға ра ды. Ең кі ші ұлы – Қияс тан ай ырыл ған қа рия 
же тін ші ішек ті тар тып, «Же ті ба лам нан ай ыры лып, құ са бол дым» ат ты күй 
орын дай ды.

Бұл әуен дер біз ге күй-пьеса тү рін де «Же ті ген нің же теуі» де ген жал пы ат пен 
жет кен. «Же ті ген» атауы екі сөз ден тұ ра ды: «же ті жә не ән» де ген ұғым ды 
бе ре ді.

(https://everything.kz›Ха лы� �а зы на сы)

Тыңдалым(16)
Домбыра

Дом бы ра, сен де мін бар ма?
Мін сіз бол саң – тіл бар ма?
«Тіл жоқ» деу ге бо ла ма
Тіл ден анық үн бар да?!
Дом бы ра ның кү ші мол,
Кө мей ін де күй бар да.
Сыл дыр-сыл дыр
Сар қа мыс тан
Тө гіл ді жыр,
Өр ді алыс тан.

Кел ді жа қын сең қа ғыс қан,
Үн шық қан дай жол ба рыс тан.
Тұн шық қан дай өл ді арыс тан,
Ат шап қан дай,
Жер қай ыс қан.
Сың ғыр ла ды әсем күй,
Қо ңыр Бал қаш же лі мен
Сыл ды ра ды қа мыс тай.
Бір де жу ық же дел деп,
Бір де са рын алыс тай.
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Бір де жер ді су бас ты
Сел қап та ған да быс тай.
Бір де жер ді шу бас ты
Ұран да ған жа рыс тай.
Бір де адақ тап ақ ты күй
Аға ла ған дау ыс тай.

Ыңы ра нып қал ды дом бы ра
Қа мыс та ғы ба рыс тай.
Күй ше рін де ішек тарт ты,
Күй най за сы қыл тыл дап.
Құ лақ түп те жү ре гі
Қояр ма екен ша ныш пай?

(Ілияс Жан с� гі ров)

Тыңдалым(17)
Өнер-білімбаржұрттар

Өнер-бі лім бар жұрт тар
Тас тан са рай сал ғыз ды.
Айшы лық алыс жер лер ден,
Кө зің ді ашып-жұм ған ша,
Жыл дам ха бар ал ғыз ды.
Аты жоқ құр ар ба ны
Мың ша қы рым жер лер ге,
Күн жа рым да бар ғыз ды.
Адам ды құс тай ұшыр ды,
Мал іс тей тін жұ мыс ты
От пен су ға тү сір ді,
Отын сыз та мақ пі сір ді,
Су сыз дан су сын ішір ді.
Те ңіз де жүз ді ба лық тай,
Дү ние ні кез ді жа лық пай.
Біл ген дер ге осы лар
Бә рі-да ғы анық тай,

Біл ме ген де та нық тай.
Біз де бе кер жат па лық,
Осы лар ға та ныс пай.
Ат өне рі бі лін бес,
Бәй ге ге тү сіп жа рыс пай.
Жел кіл деп шық қан көк шөп тей
Жа ңа өс пі рім дос та рым,
Қа та рың кет ті-ау алыс қа-ай,
Ұм ты лы ңыз, қа лыс пай.
Біз на дан боп өсір дік
Иек те гі са қал ды.
«Өнер – жі гіт көр кі» деп,
Ес кер ме дік ма қал ды...
Біз бол ма сақ, сіз бар сыз,
Үміт ет кен дос та рым,
Сіз дер ге бер дім ба там ды.

(Ыбырай Ал тын са рин)

Тыңдалым(18)
Блогдегенімізне?

Сөз дің эти мо ло гия сы нан бас та сақ, «блог» ағыл шын ның «web log», яғ ни, 
«же лі жур на лы» сө зі нен пай да бол ған. Блог – он лайн жүр гі зі ле тін ав тор дың 
же ке көз қа ра сы мен жа зыл ған ой, ша ғын әң гі ме не күн де лік. Қа ра пай ым сөз-
бен айт сақ, «блог» де ге ні міз:
• хро но ло гия лық тәр тіп пен жа зы лып, үне мі жа ңар ты лып оты ра тын «же лі 

жур на лы» не ме се «он лайн күн де лік»;
• қыс қа ша жаз ба, тү сі нік те ме, мағ лұ мат тар, бей не жаз ба лар не ме се су рет тер, 

сіл те ме, тү сі нік жә не та ғы бас қа лар дан тұ ра тын жаз ба;
• қо ғам да, ай на ла ңыз да бо лып жат қан кез кел ген жайт қа жет кіз ген ойы-

ңыз дың, се зі мі ңіз дің фор ма сы;
• жур на лис ти ка ның он лайн жә не аза мат тық тү рі.

(http://kerekinfo.kz/blog/12720.html)
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Тыңдалым(19)
Ха лы қа ра лық ден сау лық сақ тау ұй ымы ның дә лел деуін ше, бү кі лә лем дік 

ға лам тор же лі сі жет кін шек тер ге фи зи ка лық, пси хо ло гия лық жа ғы нан 
ай рық ша зи ян. Ең ал ды мен, ба ла ның кө ру қа бі ле ті тө мен дей ді, се бе бі бұл шық 
ет те рі қа тай ма ған жа сөс пі рім нің көз де рі шар шай ды. Сон дай-ақ ком пью тер 
ал дын да қоз ға лыс сыз көп оты ру мой ны на тұз бен су ық тың жи на лу ына жә не де 
жам бас сүй ек тің үне мі қоз ға лыс сыз қа луы қа бы ну мен тоқ ішек те гі та мыр дың 
ке ңеюіне әкеп со ға ды.

Ре сей лік ға лым дар дың ай ту ын ша, бү кі лә лем дік шыр мау ық-тор да экс тре-
мис тік жә не тер ро рис тік си па ты бар қы рық тан ас там сайт  жұ мыс іс теп тұр. 
Ал оның жас та ры мыз дың ой-са на сы мен дү ни ета ны мын те ріс жол ға ба ғыт тап, 
олар ды қыл мыс қа аз ғы ра ты ны мә лім.

(www.info-tses.kz/red/article.php?article)

Тыңдалым(20)
Тө ле ба ла бір де Әнет ба ба ға ба рып ты.
Жа сы жүз ге ке ліп отыр ған Әнет ба ба ын ты мақ, ел бір лі гі жө нін де әң гі ме 

ай тып оты рып: «Қа лай ет кен де бір лік бо ла ды, оның кү ші қан дай бол мақ?» – 
деп сұ рай ды да, бір бу ма сол қыл дақ шы бық ал дыр та ды.

– Ба лам, мы на ны сын ды рып көр ші! – дей ді.
Тө ле бу ыл ған шы бық ты олай-бұ лай иіп, сын ды ра ал май ды.
– Ен ді сол шы бық ты бір тін деп сын дыр шы?
Тө ле ор та сы нан бу ыл ған шы бық ты ше шіп, бір тін деп пырт-пырт ет кі зіп, 

оп-оңай сын ды рып бе ре ді.
Әнет ба ба:
– Бұ дан не тү сін дің, ба лам? – дей ді.
Сон да Тө ле ба ла:
– Тү сін дім, ба ба. Бұл мы са лы ңыз дың мә ні сі: ын ты ма ғы, бір лі гі мық ты 

ел ді жау да, дау да ала ал май ды. «Саяқ жүр ген та яқ жей ді» де мек ші, «бір лі гі, 
ын ты ма ғы жоқ ты жау да, дау да оп-оңай ала ды» де ге ні ңіз ғой.

– Бә ре кел ді, ба лам, дұ рыс тап тың! Ел би леу үшін, ал ды мен, ел ді ауыз бір-
лік ке, ын ты мақ қа ша қы ра біл. «Бақ қай да ба ра сың? – Ын ты мақ қа ба ра мын» 
де ген нің мә ні сі – осы, – деп ті.

(www.inform.kz/kz/anet-baba-kishikuly_a2187471)

Тыңдалым(21)
Тіліміздіардақтайық

АҚШ Конг ре сі нің кі тап ха на сы ха лы қа ра лық ISO-639 стан дар ты бойын-
  ша дәл қа зір гі уа қыт та дү ниежү зін де 7048 тіл ба рын анық та ған. Зерт теу-
ші лер дің пай ым дау ын ша, екі ап та сай ын жер бе тін де бір тіл жойы лып оты-
ра ды екен. Дэ вид Ха рис сон ның «Тіл дер қа лай өле ді?» ат ты кі та бын да жер 
бе тін де гі өсім дік тер дің 8%-ы, сүт қо рек ті лер дің 18%-ы, ал тіл дер дің 40%-ы 
жой ылу қау пін де екен ді гін атап көр сет кен. Тіл құ бы лы сын зерт теу ші 
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ға лым дар дың пі кі рін ше, ал да ғы жүз жыл дың ішін де қа зір гі тіл дер дің 
3000-нан ас та мы бір жо ла та кел мес ке ке те ді екен. Тіл мен бір ге оны дү ние ге 
әкел ген ұлт та бү кіл ұлт тық бол мы сы нан ай ыры лып, бір тін деп та рих сах на-
сы нан орын бо са та ды.

Ен де ше, бар ша ру ха ния ты мыз дың, ұлт тық бол мы сы мыз дың, мем ле кет ті-
лі гі міз дің, тәу ел сіз ді гі міз дің бас ты ті ре гі – ті лі міз ді өші ріп ал май ық!

(«Ана ті лі» га зе ті, 29 шіл де, 2010)

Тыңдалым(22)
Қа зақ осы – ай татұ ғын ел ге сыр,
О, ағай ын, ха лық емес ол ке сір.
Қа зақ осы – аң ғал-саң ғал жа бу сыз,
Қа зақ осы – ағыл-те гіл, көл-кө сір.
Қа зақ осы – «Да ла» дей тін, «Күн» дей тін,
Қа зақ осы – «Өнер ал ды – тіл!» дей тін.
Қа зақ осы – қа ра сың ба, ақ сың ба,
Қо ңыр сың ба – жа тыр қау ды біл мей тін.

(�а дыр Мыр за Әлі)

Тыңдалым(23)
Бейбітшілікжәнекелісімсарайы

«Әлем уа қыт тан қор қа ды, ал уа қыт пи ра ми да лар дан қор қа ды» де ген 
ес кі мә тел бар. Шы нын да да, олар дың қа ра пай ым пі ші ні мен кө ле мі біз дің 
ой ымыз да бұл ғи ма рат тар дың мық ты, бұ зыл мас кел бе тін елес те те ді. Де ген мен 
жу ық ара да, 2006 жы лы, кей бі реу лер «Әлем нің се гі зін ші ке ре ме ті» деп атап 
кет кен та ғы да бір пи ра ми да қо сыл ды. Әң гі ме Ас та на қа ла сын да ғы Бей біт-
ші лік жә не ке лі сім са райы жай ын да.

Бұл ғи ма рат Әлем дік жә не дәс түр лі дін дер көш бас шы ла ры ның съезін 
өт кі зу үшін ар найы са лын ды. Мұн да 1500 орын дық кон церт тік зал, кон фе-
ренц-зал дар, көр ме лер ор на лас қан. «Хеопс Ат риум» за лы өзі нің кө ле мі мен 
таң ғал ды ра тын «Ас та на ның 2030 жыл ға дей ін гі бас жос па рын» сый ғы за ал ған. 
Са рай дың ең жо ғар ғы қа ба тын да «Бе сік» за лы ор на лас қан. Зал ды ай на ла 
ор на лас қан «Қыс қы бақ та» дү ниежү зі нің әр түр лі өсім дік те рі өсі ріл ген. Пи ра-
ми да ның тө бе сі 130 кө гер шін бей не сі бар үл кен шы ны күм без бен көм ке ріл ген. 
Бұл кө гер шін дер – Қа зақ стан ха лық та ры ның ны ша ны.

(emirsaba.org/metodicheskoe-posobie-po-razyasneniyu-patri...)

Тыңдалым(24)
Соң ғы 20 жыл дың ішін де тұр мы сы мыз да көп оң өз ге ріс тер бол ды. Жыл 

сай ын ең бек ету жағ дайы мыз жақ са ру да. Жа ңа мә ши не лер мен тех но ло-
гия лар адам ең бе гін же ңіл де те тү су де. Адам дар дың же ке кө лі гі кө бей іп, 
қо ғам дық транс порт да му да. Ха лық тың көп ші лі гі бар лық жағ дайы жа сал ған 
үй лер де тұ ра ды. Ағаш жа рып, пеш жа ғып жат қан жоқ пыз. Ал электр кө мек-
ші ле рі міз ше? Үйі міз ді шаң сор ғыш та зар та ды, ки ім ді мә ши не жуа ды, ет ті 
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электр лік ет та рт қыш ту рай ды. Қыс қа сы, күш-қу ат жұм сау ымыз жыл дан-
жыл ға азай ып ба ра ды. Ал та ма ғы мыз ше? Біз не ғұр лым құ нар лы та ғам-
дар ды: ет ті, май лар ды, кө гө ніс тер ді, же міс тер ді көп пай да ла на тын бол дық. 
Нә ти же сі қан дай бо ла ды деп ой лай сың дар? Се міз дік тің се бе бі бо ла ала ма?

(suhbat.bozbala.com/kz/forum.php?mod=viewthread&tid...)

Тыңдалым(25)
Бір де ком по зи тор, су рет ші жә не ас паз өза ра адам се зі мі не кім нің күш ті 

әсер ете ті ні ту ра лы ай ты сып ты... 
Ас паз дың ке зе гі кел ген де: «Ме нің қо лым да не әуен, не сан алу ан бояу жоқ. 

Бі рақ адам ның дәм дік се зім де рі не әсер ету ар қы лы адам өмі рі не ләз зат сый-
лай ты ны ма се не мін», – де ген екен.

Тыңдалым(26)
Қандайетпайдалы?

– Сә ле мет сіз бе? Бұл – Қа зақ та ғам та ну ака де мия сы. Сіз ді тың дап тұр мыз.
– Сә ле мет сіз бе? Біз А.Байт ұр сы нұлы атын да ғы ор та мек теп тен ха бар ла сып 

тұр мыз. Біз ге сіз дер дің ке ңес те рі ңіз қа жет бо лып тұр.
– Иә, ай та бе рі ңіз.
– Біз, 7-сы нып оқу шы ла ры, сы нып та «Сүр ет пай да лы ма, жас ет пай да лы 

ма?» де ген мә се ле ні тал қы лап, бір ше шім ге ке ле ал ма дық. Сіз дер біз ге кө мек-
те се сіз дер ме?

– Жақ сы. Сен дер ге кө мек те су ге біз әр қа шан дай ын быз. Олай бол са, мұ қи ят 
тың даң дар!

Сүр ет тің құ ра мын да ғы нәр лі лік жас ет тің нәр лі лі гі нен се гіз есе жо ға ры 
бо ла ды. Сон дық тан ата-ба ба ла ры мыз кө бі не ас-ау қа ты на сүр ет ті пай да лан ған. 
Са лыс ты рып көр сек, жас ет ке қа ра ған да сүр лен ген ет те хо лес те рин мөл ше рі 
2–2,5 есе аз бо ла ды. Оның үсті не сүр ет те ақуыз, каль ций, фос фор, мы рыш 
тә різ ді адам ағ за сы на қа жет ті ми не рал ды зат тар көп. Сүр ет те бо ла тын дә ру-
мен дер адам ағ за сы на өте зор күш-қу ат бе ре ді. Қа зір «ет ті сүр леу» де ген ді қа ла 
қа зақ та ры мүл де ұмыт ты. Ал кеп ті ріл мес тен, сүр лен бес тен, бір ден то ңа зыт-
қыш қа са лын ған ет тің дә ру мен де рі азаяды да, та ғам құ нар лы лы ғын жоя ды. 
Сон дық тан сүр лен ген ет ті пай да лан ған дұ рыс.

– Өте жақ сы ақ па рат ал дық. Сіз ге көп рақ мет! Сау бо лы ңыз!
– Ха бар ла сып, ке ңес сұ ра ған да рың үшін біз де қуа ныш ты мыз. Сау 

бо лың дар!
(http://emirsaba.org/mazmni-kirispe)

Тыңдалым(27)
Соғыс–сойқан

Қа раң ғы да көр ген жоқ оны еш кім де,
Ке ле жат ты ұр ла нып со ғыс түн де.
Ке ле жат ты ол қап-қа ра бүйі бо лып,
Жол ба рыс боп жа лаң дап жол үс тін де.
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Ке ле жат ты ол қан са сып үс ті-ба сы,
Күн сәу ле лі егін нің үс тін ба сып.
Жал ғыз көз ді оба ған жал мау ыз дай,
Ке ле жат ты ол ыс қы рып, ұш қын ша шып.

Ке ле жат ты ол мың-мил лион қа бі рі мен,
Ос вен цим нің от шаш қан та мұ ғы мен.
Танк пе нен тап та ды кө гер шін ді,
Ше гір шін ді қо пар ды та мы ры мен.

Соғыс қиып өмірін жігіттердің,
Махаббатын ұрлады қарындастың.
Өлді олар еш қызық көре алмады,
Жер бетіне жас дәнді себе алмады. 

Олар өл ді, «Тек ас пан сау бол сын», – деп,
Олар өл ді, «Ту ған жер бар бол сын» – деп.
Олар өл ді, «Ақ ар ман сөн бе сін», – деп,
Олар өл ді, «Өз ге лер өл ме сін», – деп.

Олар жұт қан ауа ны құ лат па дық,
Олар жырт қан да ла ны жы лат па дық,
Олар өліп кет кен мен, өл мейтұ ғын
Даң қы ме нен Бер лин де бір ат та дық.

(Сыр бай Мәу ле нов)

Тыңдалым(28)
Ғылыми-фантастиканыңкейіпкерлерікімдер?

– Ғы лы ми-фан тас ти ка ның кей іп кер ле рі де ой дан шы ға рыл ған ба?
– Иә. Ғы лы ми-фан тас ти ка лық шы ғар ма ға на емес, шы найы са на ла тын кез 

кел ген шы ғар ма ның сю же ті, не гі зі нен, ой дан ту ын дай ды. Ал ғы лы ми-фан-
тас ти ка ның өзі не сай тала бы, ғы лы ми идея сы бо ла ды. Ой дан алын ған кей іп-
кер лер – сол идеяны шы ғар ма да жү зе ге асы ру шы лар. Сон дық тан ғы лы ми-
фан тас ти ка лық шы ғар ма ны ер те гі, аңыз дан бө лек қа рас ты ра мыз.

1957 жы лы Ақ жан Жақ сы бе кұлы әл-Ма ша ни ал ғаш рет «ғы лы ми-фан тас-
ти ка лық шы ғар ма» де ген ай дар мен «Жер ас ты на сая хат» де ген шы ғар ма сын 
жа рия ла ды.

(http://www.aktobegazeti.kz/?p=14306)
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 Пай да ла ныл ған әде би ет тер

1. Қа зақ ті лі. Ор та бі лім бе ру маз мұ нын жа ңар ту ая сын да не гіз гі ор та бі лім 
бе ру дең гей інің 5–9 сы нып та ры на ар нал ған оқу бағ дар ла ма сы. – Ас та на, 
2016.

2. «Қа зақ стан». Ұлт тық эн цик ло пе дия. Бас ре дак тор Ә.Ны сан ба ев. – Ал ма-
ты: «Қа зақ эн цик ло пе дия сы» бас ре дак ция сы, 1998.

3. Қа зақ әде би ті лі нің сөз ді гі. – Ал ма ты, 2011
4. Қай дар Ә. Қа зақ тар ана ті лі әле мін де. Т. 1: Адам. – Ал ма ты, 2009.
5. Қай дар Ә. Қа зақ тар ана ті лі әле мін де. Т. 2: Та би ғат. – Ал ма ты, 2013.
6. Қай дар Ә. Қа зақ тар ана ті лі әле мін де. Т. 3: Қо ғам. – Ал ма ты, 2013.
7. Исаев С. Қа зақ ті лі. Оқу құ ра лы. – Ал ма ты: «Өнер», 2007.
8. Кен жеах ме тұлы С. Же ті қа зы на. – Ал ма ты, 2003.
9. Ал тын са рин Ы. Таң да ма лы шы ғар ма ла ры. – Ал ма ты: «Ғы лым», 1994.
10. Әлі мов А. Ин тер бел сен ді әдіс тер ді ЖОО-да қол да ну мә се ле ле рі. – Ал ма ты, 

2013.
11. Қал жа но ва Ж. Қа за қы жү рек қа ғы сы. – Ал ма ты, 2014.
12. Сәр се ке М. Қа ныш Сәт ба ев. Ро ман-эс се. – Ас та на: «Фо ли ант», 2008.
13. Адам ба ев Б. Ха лық да на лы ғы. – Ал ма ты: «Мек теп», 1976. – 156 б.
14. Тө ре жа нов М. Әң гі ме лер. – Ал ма ты: «Жа зу шы», 1970. – 30 б.
15. Қай ыр ха но ва А. Өнер лі ба ла лар (әң гі ме). «Өзін-өзі та ну» оқу лы ғы (3-сы-

нып).
16. Жан сү гі ров І. Таң да ма лы, – Ал ма ты, «Ан Арыс», 2009. – 320 б.
17. Ме нің ал ғаш қы эн цик ло пе диям. Ба ла лар ға ар нал ған ғы лы ми-көп ші лік 

ба сы лым. Құ раст.: А.Ү.Су жи ко ва, Ф.С.Ле ке ро ва, М.Қ.Сол тан ға зи на. – 
Ал ма ты, 2013.

18. Қа зақ салт-дәс түр ле рі. Құ рас тыр ған Ж.Мұ са. – Ал ма ты, 2008.
19. Ах ме то ва З. Ті ла шар. http://dk.kz/kuttiktau-show_655
20. Мұс та фин Ғ. Жақ сы дәс түр жай ын да. Ал ма ты, 1972.
21. Ер ме ко ва Т., Ода но ва С. Кес те лі грам ма ти ка. Ал ма ты, 2015.
22. Отар бе ко ва Ж., Нұр жа но ва Б., Бай тым бе то ва П. Нор ма тив ті қа зақ ті лі. – 

Ал ма ты, 2015.
23. «Мөл дір бұ лақ» жас зия лы лар ға ар нал ған та ным дық жур нал. Ал ма ты, 

2015, №1–5
24. Әлем де талай қы зық бар: ға жай ып құ бы лыс тар эн цик ло пе дия сы. Ред. 
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