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Төмендегі шартты белгілермен таныс. Шартты белгілер саған 
оқулықпен дұрыс жұмыс жасауға бағыт-бағдар береді.

	 ШАРТ	ТЫ	БЕЛ	ГІ	ЛЕР

Функционалдық	сауаттылықты	қалыптастыру	тапсырмалары

Білу Талдау

Түсіну Жинақтау

Қолдану Бағалау

Зертте зерттеушілік-ізденімдіктапсырмалары

Тірек	сөздер мәтінмазмұнынмеңгертетіннегізгісөздер

Хакімнен	үйрен алғанбілімдітүйіндеп,өмірдеқолдануғаарналғантап-
сырмалар

Сөзмаржан	–түсіндірме
сөздік

Абайтану	әліппесі	–абайтану
ғылымыныңтүсініктері

Білгенге	маржан	–танымдық
мәліметтер,танымал
тұлғалардыңпікірлері

Жазып	көр	–абайтану
ғылымыныңтүсініктерінмеңгерту
тапсырмалары

Кітап	–	білім	бұлағы	–
қосымшаоқуғаұсынылған
әдебиеттер

Тыңдалым	материалдары

Суретпен	жұмыс	–сурет
бойыншасыниойлаутапсыр-
малары

Төмендегі шартты белгілермен таныс. Шартты белгілер саған 

тапсырмалары

мазмұнынмәтін мазмұнын

алған білімді
сырмаларсырмалар

түсіндірметүсіндірме

Білгенге маржан танымдық
мәліметтер, танымал

пікірлерітұлғалардың пікірлері

– білім
қосымша оқуға
әдебиеттер

Кітап
қосымша
әдебиеттер

Суретпен
бойынша
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АЛ	ҒЫ	СӨЗ
Құр мет ті жас жет кін шек! Сен «Абай та ну» оқу лы ғы ар қы лы 

ақын ның өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғын оқу ды жал ғас ты ра сың.
«Абайтану» оқу-әдістемелік кешеніне оқулық, хрестоматия 

кіреді. Оқу лық ақын сөздерінен алынған төрт та рау дан тұ ра ды. 
Хрес томатияда оқулықта талданған көркем шығармалар берілді.

«Тұ ла бой ың ұят-ар едің» та ра уы Абай дың ұлы Әб ді рах ман ға 
ар нал ған өлең де рі ар қы лы ке мел адам ға тән тұл ға лық қа си ет тер ді 
са ра лап та ну, сүй ік ті ұлы на де ген әке жоқ тау ының мә нін тү сі ну ді 
қа рас ты ра ды.

«Жас тық тың оты, қай да сың?» та ра уын да адам өмі рін де гі жас-
тық шақ тың қа ді рін же те тү сі ніп, қа дір лі уа қыт ты пай да лы іс ке, 
ең бек ке жұм сау жө нін де гі Абай та ғы лы мын та ну, тұл ға лық қа си-
ет тер ді да мы тып, ын ты мақ, бір лік ке жұ мыл ды ру қам тыл ған.

«Бі рің ді, қа зақ, бі рің дос, көр ме сең, іс тің бә рі бос» та ра уы адам 
мі не зін де гі түр лі қа си ет тер дің жа ман ды ғы мен жақ сы лы ғын ой 
та ра зы сы на тү сі ру, адам шы лық бол мыс ар қы лы та ным-тү сі ні гін 
ке ңей ту ді мақ сат ет кен.

«Ұйық тап жат қан жү рек ті ән оя тар» та ра уы бой ын ша Абай дың 
порт рет жа сау да ғы ше бер лі гін эс те ти ка лық, та ным дық мақ сат та 
игер ту көз дел ген.

Шы ғар ма лар да ғы тіл дік бір лік тер дің се ман ти ка лық мә нін 
тү сі ніп, мә тін нің іш кі бір лі гін де гі қыз ме тін ай қын дау, об раз дық 
қыз ме тін ашу ды; әке жоқ тау ын да ғы эмо цио нал ды-эксп рес сив ті 
сөз дер ді зер де леу ді т.б. түрлі бағыттағы білімді мең ге ре сің.

«Білу», «Түсіну»,  «Қолдану», «Талдау», «Жинақтау», 
«Баға лау» тапсырмалар тобын жеке, жұппен және топпен орындау 
барысында жаңа тақырыпты жеңілірек меңгересің.

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

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

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

Іс ке сәт, жас дос!

ғы арқылы 
расың.

«Абайтану» оқу-әдістемелік кешеніне оқулық, хрестоматия 
дан тұрады. 

томатияда оқулықта талданған көркем шығармалар берілді.томатияда оқулықта талданған көркем шығармалар берілді.
дың ұлы Әбдірахман

лық қаси
нін тү

лық қа
ының мәнін тү

да адам өмірінда адам өмі
лі уақытты пай
мын тану, тұл

ке жұмылдыру қам
сең, істің бәрі бос» та

ғы мен жақ
қы

мандығы мен жақ
лық болмыс арқы

тар» та
гін эстети

лікдік бірлік
кі бірлігіндегі қыз

тауында
ді т.б. түрлі бағыттағы білімді мең

ды; әке жоқ
ді т.б. түрлі бағыттағы білімді мең

«Білу», «Түсіну»,  «Қолдану», «Талдау», «Жинақтау», 
лау» тапсырмалар тобын жеке, жұппен және топпен орындау лау» тапсырмалар тобын жеке, жұппен және топпен орындау 

барысында жаңа тақырыпты жеңілірек меңгересің.барысында жаңа тақырыпты жеңілірек меңгересің.
«Хакімнен үйрен» айдарымен берілген сұрақтарға жауап іздеп, 

жасаған тұжырымыңды өмірде қолдануға дағдыланасың.
Сондай-ақ «АбайтаСондай-ақ «Абай

нысып, «Жа
ну ғылы

айдары сені ізденушілікке жетелейді.
тану ғы

айдары сені ізденушілікке жетелейді.
«Кітап – білім бұ
нылды. Со

қа қа
ныл

қырып
Іске сәт, жас дос!
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І	ТАРАУ

ТҰЛА	БОЙ	ЫҢ	
ҰЯТ-АР	ЕДІҢ

До сым, сен осы та рау да:
• Абай дың ор тан шы ұлы Әб ді рах ман ға ар-

нал ған өлең де рі ар қы лы ке мел адам ға тән 
тұл ға лық қа си ет тер ді са ра лап та ни сың;

• ақын ның сүй ік ті ұлы на де ген әке жоқ та у ы-
ның мә нін тү сі не ала сың.

ТАРАУТАРАУ

ЫҢБОЙЫҢ
ЕДІҢҰЯТ-АР ЕДІҢҰЯТ-АР ЕДІҢ

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

налған өлең
тұл
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Абайдыңқаншабаласыболған?

	 «ТҰ	ЛА	БОЙ	ЫҢ	ҰЯТ-АР 
	 	ЕДІҢ»	ӨЛЕ	ҢІ

Ақын өз ба ла ла рын да, ай на ла сын да ғы 
жас тар ды да ілім-бі лім алу ға, өнер паз бо лу-
ға, кә сіп ие сі бо лу ға ша қыр ған. Балаларын: 
Әбдірахман, Мағауия, Күлбаданды Семейге 
оқуға берген. Әсі ре се, екін ші ба ла сы Әб ді-
рах ман нан (Әбіш) үл кен үміт кү ткен. 
«Жа сым да ғы лым бар деп ес кер ме дім» деп 
өкін ген ақын оны Се мей  қа ла сын да ғы уез-
дік мек теп ті бітіргеннен кейін  қо мақ ты 
қа ра жат жұм сап, Тю мень, Санкт-Пе тер бург  
қалаларындағы учи ли ще лерде оқы та ды.

Өкі ніш ке орай, ақын ның бо ла ша ғы нан 
үл кен үміт күт тір ген ба ла сы қат ты нау қа с-
та нып, 27 жа сын да қай тыс бо ла ды. Бұл 
жайт  ақын ды қат ты күй зел те ді. Іш те гі 
ше рін жоқ тау өлең де рі ар қы лы шы ға ра ды: 
«Ар ғы ата сы қа жы еді», «Ке ше гі өт кен ер 
Әбіш», «Тұ ла бой ың ұят-ар едің», «Жиыр ма 
же ті жа сын да», «Талап тың мі ніп тұл-
па рын», «Орын сыз ды айт па ған», «Бер-
ме ген құл ға қай те сің» т.б.

«Тұ ла бой ың ұят-ар едің» өле ңі 1895 жы лы жа зыл ған. Кө ле мі 
10 жол. Ту ын ды – аяу лы ұлы нан ай рыл ған ақын ның жан те бі ре ні-
сі не то лы жоқ тау жы ры, осы та қы рып қа жа зыл ған өз ге өлең де рі нің 
жал ға сы. Абай қайтқан ба ла сы ның тал бой ын да ғы та ма ша қа си ет-
те рін есі не алып, оның асыл аза мат тық бей не сін ше бер су рет тей ді:

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көркеммәтіндіпайымдап,мәнерлеп(оқыр-
мандықұстанымынбілдіре)оқу;

• шығармадағытұлғалыққасиеттердіавтордың
өзгешығармаларыменсалыстырып,ұлттық
жәнетарихиқұндылығынабағаберу.

ӘБДІРАХМАН

Ар, ұят
Нар тәуе кел
Ер
Ой ға кә рі

Тірек	сөздер

Қосымшаақпарат
көздеріненжоқтаужыр-
ларыныңшығутарихын
зертте.

Зертте

мәнерлеп
оқу;білдіре) оқу;

тұлғалық қасиеттерді
шығармаларымен салыстырып,

құндылығына баға

ларын да, ай
лім алу

құндылығына

Ақын өз балаАқын өз балаАқын өз ба
ды да ілім-білім алу

сі болуға шалуға шалу
Әбдірахман, Мағауия, Күлбаданды Семейге 
оқуға берген. Әсі

нан (Әбіш) үлнан (Әбіш) үл
да ғы«Жасымда ғы

өкінген ақын оны Се
дік мектеп

жат жұм
дік мек
қаражат жұм
қалаларындағы учи

Өкі
үл
та

ақпарат
жоқтау жыр

тарихын

ла бой

көздерінен жоқтау
шығу тарихын

зертте.

«Тұла бой
10 жол. Ту

не толы жоқсі
жалғасы. Абай қайтқан ба
терін есі
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Тұ ла бой ың ұят-ар едің,
Ес ке ріп іс теп, ой ла ған.
 Тәуе кел ге нар едің,
Талап пен те рең бой ла ған.

Ақын әдет те гі «нар тәуе кел» сөз тір ке сі нің орын да рын ау ыс-
ты рып, « тәуе кел ге нар едің» деп қол да нған. Абай оның талап-
шыл ды ғы ның, ерік-жі ге рі нің ар қа сын да өз ге ел ге ба рып, бі лім 
алу ын, қи ын дық тан қай мық пай тын жан еке нін осы лай мең зей ді.

Ер лік ке де бар едің,
Үй ре ну ге той ма ған.

Шы нын да да сол за ман үшін бұл ер лік пен па ра-пар еді. Ақын 
ба ла сы ның зе рек ті гін, ал ғыр лы ғын бы лай көр се те ді:

Жас қа жас, ой ға кә рі едің,
Атаң ның атын жой ма ған.

Әбіш бар-жо ғы 27 жас өмір сүр се де, көп ті көр ген қа рия дай 
да на еді. Осын дай ерек ше да рын ды ба ла сын жо ға лт қа нын

За ма на, нет кен тар едің,
Сол қал қам ды қой ма ған?! –

деп, күй зе ле кү ңі ре не жоқ тай ды.
Өлең 7–8 бу ын ды жыр үл гі сін де жа зыл ған. Ал ғаш рет ақын ның 

1933 жы лы жа рық көр ген то лық жи на ғын да жа рия лан ды.

 	Білу

1. Өлең кім ге ар на лып, қа шан жа зыл ды?
2. Ақын баласына тағы қандай жырлар арнаған? 
3. QR-cod арқылы берілген мәліметті тыңдап, кейіпкер ту-

ралы кеңірек біл.

Тү	сі	ну

1. Өлең ді оқы ған да қан дай кө ңіл күй де бол дың? Не се беп ті?
2. Не лік тен өлең «Тұ ла бой ың ұят-ар едің» деп атала ды?

Қолдану

1. Өлең ді пай ым дап, оқыр ман дық ұс та ны мын біл ді ре оты-
рып, мә нер леп оқы.

Білу

Түсіну

Қолдану

рын аунің орындарын ау
нған. Абай оның талап

ге барып, бі
лай мең

ге елге ба
нін осылай мең

ған.

ман үшін бұл ерлікпен па
лай көрсе

рі едің,қа жас, ойға кә
ның атын жой

ғы 27 жас өмір сүр
ды барынды ба

Замана, нет
Сол қалқам

тайды.
Сол қал

не жоқтай
ды жыр үлгі

ген торық көрген то

Өлең кімге арна
Ақын баласына тағы қандай жырлар арнаған? Ақын баласына тағы қандай жырлар арнаған? 
QR-cod арқылы берілген мәліметті тыңдап, кейіпкер ту
ралы кеңірек біл.ралы кеңірек біл.

1. Өлеңді оқы
Нелік

1.
2.

1.
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2. Өлең де ақын ның ба ла сы на де ген шы найы ма хаб ба ты қа-
лай су рет тел ген? Мы сал кел тір.

 Сөзіңді 
   За ма на, нет кен тар едің, 
   Сол қал қам ды қой ма ған?!–
 де ген өлең жол да ры ар қы лы қо ры тын дыла .

Таалдау

1. «Тұ ла бой ың ұят-ар едің», « Тәуе кел ге нар едің», «Жас қа 
жас, ой ға кә рі едің» өлең жол да рының лексикалық және 
ауыспалы мағыналарын анықтап, жасалу жолдарын тал да.

2. Топ тық жұ мыс. Ин тер нет тен ақын ның «Ке ше гі Ос пан» 
өле ңін жүк теп алың дар. 1-топ осы өлең бой ын ша Ос пан 
порт ре тін жа сай ды. 2-топ Әбіш тің порт ре тін жа сай ды. 
3-топ екі топ тың жұ мы сы бой ын ша Әбіш тің тұл ға лық 
қа си ет те рін Ос пан ның бей не сі мен са лыс ты рып, шы ғар-
ма лардың ұлт тық жә не та ри хи құн ды лы ғы на ба ға бе ре ді.

Жинақтау

1. Жұп тық жұ мыс. «Бұл кім?» әді сі бой ын ша Абай мен 
Әбіш ті си пат тап, жа сыр. Жұ бың оның кім еке нін анық-
тау ға ти іс.

2. Топтық жұмыс. «Синк вейн» тә сі лі мен та қы рып бой ын ша 
бес  жол ды өлең құ рас ты рың дар.

3. Хрестоматиядағы М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-
эпопеясынан берілген үзіндіні оқып, Әбіштің тұлғалық 
қасиетінің ашылуын өлеңдегі бейнесімен салыстырып, 
тақырыпты түйінде.

Бағалау

1. «Тұ ла бой ың ұят-ар едің» өле ңін та ғы бір рет оқып шы-
ғып, әке нің ба ла ға де ген ма хаб ба ты на ба ға бер.

2. Интернеттен Әбдірахман туралы мәлімет іздестіріп, 
өлеңде айтылған сипатына дәлел іздеп, ақынның 
объективті көзқарасын бағала.

Абайдың ұлы Әбдірахманға арнаған өлеңдерін екі топқа бөліп
қарастыруғаболады.Алғашқытопқажататындары–Әбішауруханада

Талдау

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

ты қа-

ге нар едің», «Жас

Талдау

ге нар едің», «Жас
рының лексикалық және 

ауыспалы мағыналарын анықтап, жасалу жолдарын талауыспалы мағыналарын анықтап, жасалу жолдарын тал
ның «Ке

дар. 1-топ осы өлең бой
тің портды. 2-топ Әбіштің порт

ынша Әбіш
мен са

ды
несімен са

рихи құнды

мыс. «Бұл кім?» әді
сыр. Жұбың оның кім екесыр. Жұ

Топтық жұмыс. «Синквейн» тә
растырың

Хрестоматиядағы М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-
ды өлең құрас

Хрестоматиядағы М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-
эпопеясынан берілген үзіндіні оқып, Әбіштің тұлғалық 
қасиетінің ашылуын өлеңдегі бейнесімен салыстырып, қасиетінің ашылуын өлеңдегі бейнесімен салыстырып, 
тақырыпты түйінде.тақырыпты түйінде.

ың ұят-ар едің» өлела бой
ғып, әкенің ба
Интернеттен Әбдірахман туралы мәлімет іздестіріп, 
өлеңде айтылған сипатына дәлел іздеп, ақынның 
Интернеттен Әбдірахман туралы мәлімет іздестіріп, 
өлеңде айтылған сипатына дәлел іздеп, ақынның 
объективті көзқарасын бағала.

Абайдың

Білгенге

қарастыруға

8
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жатқанда,нақтылыөмірлікжағдайдажазылып,өзатынаннеКәкітай
атынанжолданған«Я,Құдай,берегөр»,«Алланыңрахматын»,«Ті-
лім,сағанайтайын»,«Көзімніңнұрысыз»депбасталатынөлеңдер. 
Екінші топ өлеңдері – Әбдірахман қайтыс болғанда оның мезгілсіз
қазасынаарналғанжоқтаужырлары.

«Абай» энциклопедиясы

Жоқ	тау	(дауысқылу)–қазақхалқыныңәдет-ғұрпындаадамқай-
тысболғаннанбастап,жылыөтіп,асыберілгеншеоныңжақсықаси-
еттері,жақсылығыайтылатынжыр.Қазаныестігенжанашыржандар
дажоқтауайтыпкіріп,қайғылысарынменкөріседі.

Оксюморон – бірін-бірі теріске шығаратын қарама-қайшы
ұғымдардан, мағынасыжағынан қарама-қарсы сөздерден құралып,
соншалықтысоны,тапқырлық,көркемдікәсер,образдыұғымтуды-
ратынбіртұтассөзтізбегі,стильдіктәсіл.Мысалы:тіріөлік,шалжігіт,
алпыстағыбозбала,дәрменсізалып,жақсыөлім.

Әдебиеттану терминдерінің сөздігі

«Тұла бойың ұят-ар едің» өлеңіндегі Әбіштің жақсы қасиет-
терінсипаттағанжолдарғатүсініктемежаз.Өлеңдегіоксюморонның
қолданылусебебінталда.

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

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Сен ата-анаң мақтанатындай перзентсің бе? Әбіштің қандай
қасиеттерінүлгітұтасың?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

Кәкітай
рахматын», «Ті-

өлеңдер.өлеңдер.
мезгілсіз

«Абай» энциклопедиясы«Абай» энциклопедиясы

әдет-ғұрпындаәдет-ғұрпында
берілгенше оның

естіген жанашыр
көріседі.сарынмен көріседі.
шығаратын

қарама-қарсы
әсер,

қарама-қарсы
көркемдік әсер,

тәсіл. Мысалы:
жақсы

Әдебиеттану терминдерінің сөздігі

едің»ұят-ар едің»
жолдарға түсініктеме
талда.талда.

үйрен

ата-анаң
қасиеттерін үлгіқасиеттерін

Кітап – білім

Абай:
З.Ахметов

Кітап
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Өлеңнегебұлайаталған?

	 «ЖИЫР	МА	ЖЕ	ТІ	ЖА	СЫН	ДА»	 
	 ӨЛЕ	ҢІ

Жа қын ада мы  қай тыс бол ған жан  
қат    ты қай ғы ра ды. Бол ған жайт ты 
қа был дау үшін уа қыт қа жет. Оған дей ін 
қи май, ой лау мен бо ла ды. Шы ғар ма шы лық 
ие ле рі: су рет ші, ақын, жа зу шы, саз гер, 
күй ші т.б. өнер паз дар іш кі қай ғы-қа сі ре тін 
сырт қа шы ға рып, ту ын ды ла рын да паш 
ету ар қы лы же ңіл дей ала ды. Бұл құ бы лыс 
пси хо ло гия да суб ли ма ция деп атала ды.

«Әбді рах ман өлі мі не» («Жиыр ма 
же ті жа сын да») өле ңі де ақын ның шерін 
тар қа ту ға ар нал ған шығарма. Әбіш тен 
50 жа сын да ай ырыл ған ақын:

Сүй ек ке ти ді, қарт едім.
Қай ғы бол ды күй ген дей, – дей ді.

Жоқ тау жыр ла рын да әдет те, тек 
ба қи лық бол ған ды қи мау сөз де рі нен бас қа 
оның жақ сы қа си ет те рі де са ра ла на ды.

Дү ние лік ке кө ңі лі тоқ,
Ағай ын ға бау ыр мал.
Тә кап пар, жал ған он да жоқ,
Айны мас жү рек, күл кің – бал.

Ғы лым оқып біл ген ше,
Ты ным, ты ныш тық тап па ған.
Дү ние ні ке зіп көр ген ше,
Ра хат із деп жат па ған.

Мұнда Әбіш тің дү ние-мү лік ке мүл де қы зық па ға нын, кі ші пей іл, 
бау ыр мал бо лып, тек бі лім алу ға ға на ұм ты лып өт ке нін ба ян дай ды. 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• өлеңдегітілдікбірлік-
тердіңсемантикалық
мәнінтүсініп,мәтіннің
ішкібірлігіндегіқызметін
айқындау,образдық
қызметінашу;

• әкежоқтауындағы
эмоционалды-экспрес-
сивтісөздердізерделеу,
авторлықидеяныөмір
шындығыменбайланыс-
тыру;

• шығарманыкомпози-
циялыққұрылымына
талдайотырып,негізгі
тұжырымынжинақтау.

Ағай ын ға бау ыр мал
Ғы лым ға бойы то лу
Құй рық ты жұл дыз

Тірек	сөздер

«Құйрықтыжұлдыз»
дегенсөзненібілді-
реді?Ақыннесебепті
қолданған?

Зертте

тыс болған жан  мы  қайтыс бол
ды. Болған жайт

жет. Оған дейқыт қа
лады. Шы

ші, ақын, жа
дар ішкі қайпаздар ішкі қай

рып, туын
дей ала

ма
лы жеңіл

гияда сублима
рахман өлі

да») өле
ға ар

да айсында ай

Сүйекке ти
Қайғы бол

Жоқ
бақиба
оның жақлу

жұлдыз»«Құйрықты жұлдыз»
сөз нені білді
Ақын не себепті

қолданған?

Зертте

қолданған?

Мұнда Әбіш
бауыр

10
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Ба ла сы ның бі лім алып, ел-жер кө ру үшін Қы рым, Кав каз, Түр-
кіс тан, Ре сей, Сі бір ай ма ғын ара ла ға нын да тіл ге тиек ете ді:

Ғы лым оқып біл ген ше
Ты ным, ты ныш тық тап па ған.
Дү ние ні ке зіп көр ген ше
Ра хат із деп жат па ған.

Ұзақ өмір не бе рер,
Көр ген, біл ген бол ма са?
Жат қан на дан не бі лер,
Кө ңіл ге сәу ле тол ма са?

...Ғы лым ға бойы тол ған соң.
Көр ген же рін мол айт қан,
Оқып, бі ліп бол ған соң.

Қы рым, Кав каз, Түр кіс тан,
Ре сей, Сі бір қал ма ды.
Ха бар ла нып әр тұс тан,
Көр мей да мыл ал ма ды.

Ақын ба ла сын «көр ген-біл ге ні жүз ге кел ген шал дан да көп» 
деп су рет тей ді. Ра сын да да, Әбіш бі лім ді, сы пайы, сыр баз жі гіт 
бол ған. Оның өлі мі не ту ыс та ры ға на емес, бү кіл та ни тын жан-
дар дың бә рі қай ғы рып, өкін ді:

АбайменӘбішнетуралысөйлесуімүмкін?«Болжау»стратегиясы
бойыншапікіріңдібілдір.

Суретпен	жұмыс

каз, Түр-
ді:

ған соң.
айтқан,

ған соң.

тан,каз, Түркістан,
бір қалмады.

тан,
мыл ал

ні жүзген-білгені жүз
да да, Әбіш біда да, Әбіш бі

не туыстары ға
рып, өкінді:рып, өкін

туралы сөйлесуітуралы
білдір.пікіріңді білдір.
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Құй рық ты жұл дыз се кіл ді,
Ту ды да, көп тұр ма ды.
Көр ген, біл ген өкін ді,
Мін та ғар жан бол ма ды.
 Тәуе кел зор, ақыл мол,
Қо рық пай тос қан тағ ды рын.

Әбіш өмі рі нің аз қал ға нын біл се де, мойы май, ту ған да ры на 
сыр бер мей, ер лік пен кө те ре біл ді.

Пе тер бур да-ақ кі дір мей,
Бі ліп ті дерт тің бар лы ғын.
 Тәуе кел қып біл дір мей,
Кү тіп ті тә ңі рі жар лы ғын.

Қал жы ңы, шы ны ара лас,
Өмі рім аз деп біл ді ріп,
Бө тен көз де көр се жас,
Ой най мын деп күл ді ріп.
Аз өмі рін ұз айт қан.

Ақын өлең де өзін «ес кі нің ар ты», ал ұлын «жа ңа жыл дың бас-
шы сы» деп атап, яғ ни жа ңа за ман көш бас шы сы бо лу ға лай ық еді 
дей ді. «Әбіш тей бо ла мын» деп елік теп өсіп ке ле жат қан жа сөс пі-
рім дер ге де бұл ора сан зор ру ха ни соқ қы бол ға нын біл ді ріп, өлең ді 
мы на дай жол дар мен аяқ тай ды:

Көз ге қам шы ти ген дей,
Шыр ай нал ды арт қы жас.

Әдетте кө зі не қам шы ти ген мал есең гі реп, ая ғын іл ге рі ба са 
ал май, қай да жү ре рін біл мей қа ла ды. Әбіштің артында қалған 
бауырларының жай-күйін ақын осылай суреттеген.

 	Білу

1. Әбіш қан дай жі гіт бол ған?
2. Өлең де Әб ді рах ман ның қан дай қа си ет те рі ай тыл ған?
3. Өлең де кез дес кен жер-су атау ла ры на тү сі нік бер.

Тү	сі	ну

1. Өлең де гі ақын ның жан күй зе лі сі мен кө ңіл күйі ара сын-
да ғы бай ла ныс ты тү сін дір.

2. Ақын не ге өзін «ес кі нің ар ты» дей ді?
3. «Ар ман» де ген ді қа лай тү сі не сің?
4. Қи ял мен ар ман ның ай ыр ма шы лы ғы не де?

Білу

Түсіну

май, туғандары

лас,

се жас,
мын деп күлдіріп.

қан.
ты», ал ұлын «жа

ман көш
теп өсіп кемын» деп еліктеп өсіп ке

ни соқсан зор рухани соқ
тайды:

шы ти
ды арт

ге қам
Шыр айналды арт

не қамшы тиген мал есең
рін білмей қарін біл

бауырларының жай-күйін ақын осылай суреттеген.бауырларының жай-күйін ақын осылай суреттеген.

Әбіш қандай жі
де Әбді
де кез

Өлең
Өлеңде кез

Өлеңде1. Өлең
да

2. Ақын не
3. «Ар
4.

12
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Қолдану

1. Өлең ді шарт ты түр де бө лік тер ге бө ліп, өз сө зің мен маз мұн да.
2. Ав тор Әб ді рах ман  об ра зын бе ру де қан дай көр кем дегіш 

құ рал дар ды пай да лан ды? Осы қол да ныл ған көр кем де гіш 
құ рал дар дың қыз ме тін өлеңнен мысалдар келтіре оты-
рып дә лел де.

3. Жұп тық жұ мыс. Әке жоқ тау ын да ғы эмо цио нал ды-экс -
прес сив ті сөз дер ді зер де леп, ав тор лық идеяны өмір шын-
ды ғы мен бай ла ныс ты рың дар.

Таалдау

1. Шығармадағы тіл дік бірліктердің семантикалық мәнін 
және өлеңдегі қызметтеріне тал дау жа сап, кес те ні тол ты-
рып, Әб ді рах ман бей не сін са ра ла.

Өлең нен мы сал 
Семантикалық 

мағынасы
 Өлеңдегі  

қызметтері

Дүниелікке көңілі тоқ
Айнымас жүрек
Көңілге сәуле толмаса
Сүйекке тиді

2. Шы ғар ма ны ком по зи ция лық құ ры лы мы на тал да.

Жинақтау

1. Топ тық жұ мыс. Үш топқа бөлініп, «Абай жолы» роман-
эпо пея сының «Қақтығыста» (3-том), «Құз-қияда», «Қа-
пада» (4-том) тарауларындағы Әбіш образының ашы луын 
өлең мазмұнындағы Әбішпен салыстырып, тақы рып ты 
түйіндеңдер.

2. Өлең нің не гіз гі тұ жы ры мын жи нақ тап, «Тү сін дір ме күн-
де лік» тә сі лі бой ын ша пі кір жаз.

Шы ғар ма ның жан ры 
мен та қы ры бы

 Түй іні Оқу шы пі кі рі 

Бағалау

1. Қа зір гі жас тар Әб ді рах ман се кіл ді кө ріп-бі лу ге, оқып-та-
ну ға ын ты зар ма?

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау

мен мазмұнда.
дегіш 

гіш 
дай көркем
ған көркемдегіш 

тін өлеңнен мысалдар келтіре оты

ционалды-экс
лық идеяны өмір шынлық идеяны өмір шын

Талдау

дік бірліктердің семантикалық мәнін 
дау жасап, кес

рала.

Семантикалық 
мағынасы

Семантикалық 
мағынасы

ны композициялық құ

мыс. Үш топқа бөлініп, «Абай жолы» роман-
сының «Қақтығыста» (3-том), «Құз-қияда», «Қасының «Қақтығыста» (3-том), «Құз-қияда», «Қа

пада» (4-том) тарауларындағы Әбіш образының ашыпада» (4-том) тарауларындағы Әбіш образының ашы
өлең мазмұнындағы Әбішпен салыстырып, тақы
түйіндеңдер.

негізӨлеңнің
лік» тәсілі бой

ғарШы
мен та

1.
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2. Қазіргі заманның ұрпағы ре тін де Абай ға қан дай тоқ тау 
ай тар еді ң? 

....Өлеңнің соңында Әбдірахман баласын «жаңа жылдың бас-
шысы»болатын,өзін«ескініңарты»дептаныстырады.Бұлсөзден
түйетініміз–Абайорысшаоқыған,заманғалайықбілімментәрбие
көргенӘбдірахманбаласынжаңалықтыңжаршысы,жаңатолқынның
алдыболатынедідепүміттенгендігінжеткізгені.ӘлиханБөкейханнан
3жаскіші,АхметБайтұрсынұлынан3жасүлкенӘбдірахманАбайұлы
тірі болғанда, Алаш қозғалысының көрнекті қайраткерлерінің қата-
рынантабылатынысөзсізедідепбілеміз.

abaiqunanbaiuly.kz

Мі	нез	деу –кейіпкердіңмінезбітімі,көркемобраздыңөзегі,негізгі
арқауы.Кейіпкердіңруханиәлемін,жансырын,идеясын,күресжолын,
мақсатын,іс-әрекетіннанымдыбейнелеуарқылыашады.Әдебиетте
туражәнежанамамінездеудегентүсінікбар.

Ту	ра	мі	нез	деу –кейіпкердіңмінез-құлқынайнытпай,солқалпында
баяндау.Адамдыбірсөзбендемінездеугеболады.Мысалы,сараң
болса–Қарабай,аңқауболса–Мырқымбайт.б.Кейіпкергеқатысты
құбылыстармензаттардысуреттеуарқылықаһарманбейнесінашып
көрсетуді	жа	на	ма	мі	нез	деу	дейді.

Әдебиеттану терминдерінің сөздігі

Әбішкетуражәнежанамамінездеубер.

Байғалиев Б. Абай өмірбаяны архив деректерінде. – Алматы:
Арыс,2001.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Кітап	–	білім	бұлағы

тау 

басжылдың
Бұл сөзден
мен тәрбие
толқынның

білім
жаршысы, жаңа толқынның

Әлихан Бөкейханнан
ӘбдірахманӘбдірахман

қайраткерлерінің

abaiqunanbaiuly.kzabaiqunanbaiuly.kz

көркем
жан

бейнелеубейнелеу
түсінікмінездеу деген түсінік

кейіпкердіңмінез-құлқын
сөзбен де мінездеуге

Мырқымбай
сөзбен

аңқау болса
заттарды суреттеу

деу дейді.деу

тура

Жазып көр

Әбішке

– білім

Байғалиев
Арыс, 2001.

Кітап

Арыс,
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Талаптыжанқандайболады?

	 «ТАЛАП	ТЫҢ	МІ	НІП	 
	 ТҰЛ	ПА	РЫН»	ӨЛЕ	ҢІ

«Талап тың мі ніп тұл па рын» өле ңі – 
1895  жылы ақын ның ұлы Әб ді рах ман 
өлі мі не ар нап шы ғар ған жан те бі ре нтерлік 
жыр ла ры ның бі рі. Әр қай сы сы 4 тар мақ ты 
5 шу мақ тан тұ ра ды. Өлең 6–8 бу ын ды 
ша лыс ұй қас үл гі сі мен жа зыл ған. Ал ғаш 
ақын ның 1933 жы лы жа рық көр ген то лық 
жи на ғын да жа рия лан ды.

Ақын бұл өле ңін де ғы лым ға ын тық 
сүй ік ті ұлы ның жар қын бей не сін жа сай ды. 
Бо ла ша ғы нан зор үміт күт кен ба ла сы ның 
ха лық игі лі гі үшін қыз мет ете ал ма ған ды-
ғы на құ са бо ла ды. Әбіш тің мақ сат қой-
ғыш ты ғын, талап шыл ды ғын, қи ын дық тан 
қай мық пай, бір не ше тіл ді мең ге ріп, 
бі лім ге ұм тыл ған ды ғын си пат тай ды.

Талап тың мі ніп тұл па рын,
Тас қия ға өр ле дің,
Бір ғы лым еді ің кә рің,
Әр қи ын ға сер ме дің... –

де ген жол дар дан Әбіш тің бой ын да ғы 
өжет тік кө рінеді. Екін ші жа ғы нан мұнда 
бі лім ге, ғы лым ға де ген құш тар лық 
ай қын аң ға ры ла ды. 

«Ер қа на ты – ат» түсінігін ақын 
өзін ше алып, талап ты Әбіш ке тұл пар 
ор ны на мін гі зе ді, яғ ни бұл сөз ді қа зір гі 
кез де биз нес-тре нер лер ай та тын мо ти-
ва ция, сти мул ре тін де қол дан ған.   

Ол кезеңде Ресейге барып ілім-бі лім 
алу үшін алға үлкен мақсат қойып, не бір 
қи ян асу лардан  өту қажет еді. Оған 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• шығармадағыАбайдың
ой-тұжырымдарынөзге
шығармаларыменбай-
ланыстыру,тұтастыру;

• шығармадағыкөркем-
дегішқұралдардың
қолданысынталдау,
мәтіндегікөркемдік
қызметінанықтау;

• шығарманыңкөркемдік-
идеялыққұндылығын
талдап,шығарма,әдеби
эссе,блог,әңгімежазу.

Тас қия ға өр леу
Қи ын ға сер меу
Та ғы лым ай ту

Тірек	сөздер

М.Әуезовтің:«Әбді-
рахманғаарналған
жырлар–Абайдыңбас
қайғысыменбайла-
ныстыжоқтаужыры»
дегенпікірінебайла-
нысты«Абайжолы»
роман-эпопеясындағы
Әбішобразынзерттеп,
ақынөлеңдеріндегібей-
несіменсалыстырып,
ұқсастығынкөрсет.

Зертте

рын» өленіп тұлпарын» өле
ның ұлы Әб
ған жан теғарған жан те

рі. Әрқайсы
ды. Өлең 6–8

қас үлгісімен жа
ның 1933 жылы жа

риялан
Ақын бұл өлеңін

да жария
Ақын бұл өле

ті ұлының жар
нан зор үміт күт

лық игілі
са бона құса бо

ғын, талапғыштығын, талап
қаймықпай, бір
білімге ұмбі

Талап

М.Әуезовтің: «Әбді
арналған
Абайдың

байла
– Абайдың

қайғысымен байла
нысты жоқтау жыры»
деген пікіріне байла

«Абай жолы»
роман-эпопеясындағы
нысты
роман-эпопеясындағы
Әбіш образын
ақын өлеңдеріндегі
несіменнесімен
ұқсастығын
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жа лын да ған жі гер, топ шы сы бе рік тө зім, ерін бей іс тер ең бек әрі 
Әбіш тей би ік тұл ға лы бо лу ке рек ті гін аң ғар та ды. 

Кө зің ді сал дың тұр ғы ға,
Бей не тін қи ын көр ме дің.
Бір ге оқы ған құр бы ға
Бас бәй ге ні бер ме дің.

Ба ла бол дың, жас бол дың –
Жал ған дық қа ер ме дің.
Тө ре бол дың, бас бол дың –
Кө кі ре гің ді кер ме дің.

Ав тор әрі қа рай да бұ рын ғы жоқ тау жыр ла рын да ай тыл ма ған 
Әбіш тің жақ сы қа си ет те рін си пат тай ке ліп:

Ел іші не сау кел сең,
Та ғы лым айт пас ер ме едің?
Жол көр се тіп, сон да өл сең,
Ар ма ным бар дер ме едім? –

деп, ар ма нын ай та ды.

Із деп та бар жал ған нан,
Ба ла бер ген пен де едім.
Пен де өл мей ді ар ман нан,
Мі не ки, мен де өл ме дім.

АбайрөліндеоқуғажүргелітұрғанӘбішкебатабер.

Суретпен	жұмыс

Ің	кәр	–	ынтызар,
құмар

Тұр	ғы	–тауқыр-
қасыныңеңбиігі

Та	ғы	лым	–тәлім-
тәрбие,өнеге,үлгі

Пен	де	–адам

Сөзмаржан

бек әрі 

дың –
дің.

дың, бас болдың –
дің.

тау жырларын
ліп:

сең,не сау келсең,
лым айтпас ер ме едің?

тіп, сон
ным бар дер ме едім? –

Іздеп табар жал
ла берген пен

де өл
Бала бер
Пенде өл
Мі ки, мен де өл

жүргеліоқуға жүргелі

16
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Осы лай ша, өлең тұ жы ры мы нан қан ша жер ден қай ғыр ға-
ны мен, тағ дыр дың жаз ға ны на қау қар сыз ды ғын тү сін ген ақын 
өкі ніші мен мойынсынуы се зі ле ді.

Сөйт іп, Абай дың Әб ді рах ман ды жоқ та ған жыр ла ры өз 
ба сы ның ға на қай ғы сы бо лып қал май, жал пы қо ғам дық қай ғы ға 
ай на лған.

 	Білу

1. Талап де ген не?
2. Әбіш үшін талап тың тұл па ры не еді?
3. Әбіш құр бы ла ры ның ара сын да қан дай бол ған?

Тү	сі	ну

1. Не лік тен ақын ның қай ғы сы жал пы қо ғам дық қай ғы ға 
ай на лып отыр?

2. «Тас қия ға өр леу» де ген ді қа лай тү сі не сің?
3. Не се беп ті өлең «Талап тың мі ніп тұл па рын» деп атала ды?
4. Әке ар ма ны ның өмір шең ді гі не де?

Қолдану

1. Өлең жол да ры нан Әбд ірах ман ға тән қа си ет тер ді анық-
тап, мі нез де ме бер. Ал дың ғы та қы рып та ғы мі нез деу түр-
ле рін то лық тыр.

2. Жұптық жұмыс. «Серпілген сауал» әдісімен өлеңде 
қойылған риторикалық сұрақтарға жауап беріңдер.

Таалдау

1. «Талап тың мі ніп тұл па рын» жә не «Тұ ла бой ың ұят-ар 
едің» өлең де рін де гі ақын ның ой-тұ жы ры мын са лыс ты-
рып, тұтастырып, өза ра үн дес ті гін дә лел де.

2. Топ тық жұ мыс. «Пи ра ми да лық тал қы лау» ар қы лы өлең-
нің іші нен көр кем де гіш құ рал дар ды тау ып, си пат та ма 
бе рің дер.

3. Ақын Әбд ірах ман ның қа си ет те рін си пат тау үшін қан дай 
сөз өр нек те рін қол дан ған? Ақын ның өкі ні шін біл ді ре тін 
сөз де рін топ тас тыр.

Ақын өкініші

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

ғырға-
ген ақын 

ған жыр ры өз 
дық қайғы

Білу

ған?дай бол

сы жалпы қо

лай түсі
ніп тұл

ді қалай тү
тың мініп тұл

дігі неде?

ірахманнан Әбдірах
дыңғы таме бер. Алдың

Жұптық жұмыс. «Серпілген сауал» әдісімен өлеңде 
қойылған риторикалық сұрақтарға жауап беріңдер.
Жұптық жұмыс. «Серпілген сауал» әдісімен өлеңде 
қойылған риторикалық сұрақтарға жауап беріңдер.

тың мініп тұлтың мі
едің» өлеңдерін
рып, тұтастырып, өза

тық жұмыс. «Питық жұ
нің ішінен көр

дер.
Ақын Әбд
берің
Ақын Әбд
сөз өрнек
сөздерін топ
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4. Өлең де гі ау ыс па лы ма ғы на да ғы сөз дер дің қол да ны сын 
тал дай оты рып, ав тор сти лін анық та.

Жинақтау

1. Жұп тық жұ мыс. «Ер кін ай ту» ст ра те гия сы ар қы лы 
ақын ның өлең де гі айт пақ ой ын жүйе лең дер.

2. Өзі ңе қан дай талап қоя сың? Ата-анаң се нің қан дай қа-
сие тің ді мақ тан тұ та ды? 

3. «Талап тың мі ніп тұл па рын» өлең інің көр кем дік-идея-
лық құн ды лы ғы ту ра лы пост жа зып, ин тер нет  же лі сін де 
жа рия ла.

Бағалау

1. Ақын ның сүй ік ті ұлы ның жар қын бей не сін жа сау да ғы 
тіл ше бер лі гіне өз көз қа ра сың тұрғысынан қо ры тынды 
жасап, жа ңа шыл ды ғы на ба ға бер.

2. Шы ғар ма поэти ка сын да ғы ав тор дың ай шық ты қол таң-
ба сы на ба ға бе ріп, «Әке ма хаб ба ты ның кө рі ні сі» та қы ры-
бын да әде би эс се жаз.

....Оспанның өлімінен соң Абайды қатты күйдірген өлімнің бірі
осыболды.БұлбаласыАбайдайәкеөмірініңжалғызбірүлкенжұба-
нышыболғанеді.Соныңмұратынажетеалмайертеөлгеніартында
қалған әкесін қатты қайғыға салған. Ел ортасында «етек басты»
көріпталпынғанадамшылықжарығынаөзбасыжетеалмай,барлық
өмірі«сандалмаменкүнкешкен»өмірболғандаАбайдыңқиялымен
сағыныпкөксеп,асығыпаңсапіздеген,мағыналытіршілігісолбала-
сының тіршілігі болса керек.Шынымен көп үшін өмір сүріп, өнімді
еңбекетіп,мағыналыадамшылықұрығыншашатынжалғызүмітісол
еді.СоныңертеөлгендігіАбайдыңжүрегінентағыдақаттытолқынып
келгенкөп-көпзардышығарды.Әбіштіңөлімінеарнапайтқанөлең-
дері,Оспанныңөлімінеайтқаннандақайғылы,зарлы,шерлісөздер
болады.Бұлөлімде,осыкездегібарлықөлеңінеқайғыменөкініштің
қалыңарманыныңуынжайғандайболды.

М. Әуе зов. «Абай жо лы» ро ман-эпо пея сы

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

сын 

сы арқылы 

Жинақтау

дер.
нің қандай қа

дік-идеяінің көркемдік-идея
зып, интер  же

қын бей

Бағалау

қын бей
сың тұрғысынан қо

дың ай
ға бер.

ғы автордың ай
хаббатының кө

соң Абайды
Абайдай әке
мұратына

Абайдай
Соның мұратына

қайғыға салған.
адамшылықадамшылық

күн кешкен»«сандалмамен күн
көксеп, асығып аңсап

тіршілігі болса керек.
мағыналы адамшылықмағыналы
ерте өлгендігі

көп-көп зарды
Оспанның өліміне
көп-көп

Оспанның
болады. Бұл өлім
қалың арманыныңқалың
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Ме	та	фо	ра немесеау	ыс	ты	ру	–сөзмәнінөңдеп,өзгертіпайту.
Суреттеліп отырған затты не құбылысты айқындай, ажарландыра
түсу үшін оларды өздеріне ұқсас өзге затқа не құбылысқа балау,
мағынасынүстеу,мазмұнынтереңдетіп,әсерінкүшейту.
1. Бірнәрсеніжалғаусыз,жұрнақсызекіншінәрсегебалау, салыс-

тыру,ұқсатуарқылыжасалады.Мысалы:
     Ги ма лай – көк тің кін ді гі,
     Ги ма лай – жер дің түн ді гі. (І.Жан сү гі ров)
2. -мын,	-мін,	-бын,	-бін,	-пын,	-пін,	-сын тәріздіжіктікжалғаулары

арқылыжүзегеасады.Мысалы:Мен жа ра лы жол ба рыс пын.
3. Еді,	едім,	едің,	екен,	ем сияқтыкөмекшіетістіктердіңкөмегімен

туындайды.Мысалы:
     Сен жа ра лы жол ба рыс ең,
     Мен киік тің ла ғы ем.
4. Бей	не,	 тең,	 се	кіл	ді	 сөздері арқылыметафоралық теңеу жаса-

лады.Мысалы:
     Қай ғың бо лар шер мен тең,
     Қа ра кө ңі лім жер мен тең. (Абай)

Тұрағұл Қоңыров

«Талаптың мініп тұлпарын» өлеңіндегі метафораларды тауып,
олардыңжасалужолдарынталдапжаз.

ҚоңыровТ.Қазақтеңеулері.–Алматы:Мектеп,1978.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Әбішсолкезеңдегіжақсыоқуорындарындабілімалды.Сенбола-
шақтакімболудыжоспарладың?Онықалайжүзегеасырмақшысың?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

айту.өзгертіп айту.
ажарландыра

құбылысқа балау,
күшейту.

балау, салыс

гі. (І.Жансүгісүгісү ров)
жіктік жалғауларытәрізді

ралы жолралы жолра ба
етістіктердің

рыс ең,

метафоралық
ғы ем.
арқылы метафоралық

мен тең,
лім жермен тең. (Абай)

мініп тұлпарын»
жолдарынжолдарын

үйрен

сол кезеңдегі
болудышақта кім

Кітап – білім

Қоңыров

Кітап
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Әбдірахмантағықандайасылқасиеттеріменерекшеленген?

			«КЕ	ШЕ	ГІ	ӨТ	КЕН	ЕР	ӘБІШ»	ӨЛЕ	ҢІ

«Ке ше гі өт кен ер Әбіш» – Абай дың 
ұлы на ар нап 1895 жы лы жаз ған өлең де-
рі нің бі рі. Кө ле мі 18 жол.

«Әке – ба ла ға сын шы» де мек ші, ақын 
ұлы ның ерек ше тұл ға сын, бі лім алу ға 
құш тар бол ға нын жыр ға қо сып, оны ер ге 
те ңей ді:

Ке ше гі өт кен ер Әбіш
Ел ден бір ас қан ерек-ті.
Жү ре гі – жы лы, бойы – құ рыш,
Ту ысы жан нан бө лек-ті.
Өне рі оның жұрт ас қан,
Ғы лым ға кө ңі лі зе рек-ті.

Ра сын да да, ол за ман да кіш кен тай 
ау ыл дан үл кен мақ сат пен шы ғып, бей-
таныс ел де, бей та ныс қа ла да, ата-ана-
сы нан өте алыс жер де оқу ды үз дік бі ті ру 
үл кен ер лік пен тең.

Ел де гі ке дей-кеп шік тер ге қар жы лай, 
заң са ла сы нан кеңес алғысы келгендерге 
кө мек бе ру ге аян ба ған ұлы ның бей не сін 
ақын бы лай ша бе ре ді:

Аяма ған ға ріп тен
Қол дан кел ген кө мек ті.
Кі сі ге сі дет жүк тет пей,
Ең бек пен тап қан қо рек ті.
Бі реу дің қыл ған қа ры зын
Айт қыз бай ар тық тө леп ті.

Осы лай Әб ді рах ман ның адал ды ғын, 
адам гер ші лі гін те бі ре не жыр лап ке ліп,

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• шығармадағыөзекті
ойдыанықтау,сөз
образдарыныңидеяны
берудегіқызметінашу;

• әдебимәтіндердің
жанрынабайланысты
өзіндікбелгілерін
айқындау.

Ел ден ас қан ерек
Ту ысы жан нан бө лек
Бояма сыз ақ кө ңіл

Тірек	сөздер

Қосымшаақпарат
көздеріненАбаймен
Әбіштіңпікірталасын
тауыпоқы.Қайсысының
айтқаныдұрыс?Неге?
Пікіріңдіжаз.

Зертте

Ерек	–ерекше
Сі	дет	–міндет
Ға	ріп	–бұл жер де:

кедей
Тәб	діл	–бұл жер де:

тағдырғанешара

Сөзмаржан

– Абай
ған өлең

кен ер Әбіш»
лы жазған өлең

мі 18 жол.
шы» демекға сыншы» де

ше тұл сын, бі
нын жырға қо

кен ер Әбіш
қан ерек-ті.

гі өткен ер Әбіш
ден бір асқан ерек-ті.

– жылы, бойы
нан бө

рі оның жұрт ас
ға көлымға кө

Расында да, ол за
ылдан үл

таныс ел
ау
таныс ел
сынан өте алыс жер
үлкен ерүл

заң са
пікірталасын

Қайсысының
Неге?

Ерек – ерекше
міндет
ерекше

Сөзмаржан

Ерек
Сідет
Ғаріп

кедей
ділТәбділ

тағдырға
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Бояма сыз ақкө ңіл,
Кір лет пей кет ті жү рек ті.
Ой ла ма ған өлім нен
Жас қа на мын де мек-ті.
Тағ дыр ға тәб діл бо ла ма,
Са быр лық қыл сақ ке рек-ті, –

деп, сөзінің соңында баласының ешкімнің көңіліне қаяу салмай, 
көзі жұмылғанша адами бейнесімен қалғанын көңілге медет қыла 
отырып, өзін де, өз ге лер ді де са быр ға ша қыр ған, ба су айт қан.

 	Білу

1. Өлең қа шан жа зыл ды?
2. Өлең де Әбіш тің қан дай қа си ет те рі су рет те ле ді?
3. Әбіштің жұрттан асқан қандай өнері болды?
4. Ақын Әбіштің артында қалған жұртқа қандай жұбату 

айтады?

Тү	сі	ну

1. Не се беп ті ақын Әбіш ті «Ту ысы жан нан бө лек-ті» дей ді.
2. Автор «Бояма сыз ақ кө ңіл» де ген сөз ді не үшін қол да-

на ды?
3. Әбіш кімдерге көмек көрсеткен?

Білу

Түсіну

Әбішауылдағыжастарғақандайақыл-кеңесберуімүмкін?Шағынәңгімежаз.

Суретпен	жұмыс

әңгіме жаз.

ңіл,
пей кет
ған өліммаған өлім

мын деЖасқанамын де
Тағдырға тәб

бырлық қыл
деп, сөзінің соңында баласының ешкімнің көңіліне қаяу салмай, 

Сабыр
деп, сөзінің соңында баласының ешкімнің көңіліне қаяу салмай, 
көзі жұмылғанша адами бейнесімен қалғанын көңілге медет қыла 

лерді де салер

шан жаӨлең қа
Өлеңде Әбіш
Әбіштің жұрттан асқан қандай өнері болды?
Ақын Әбіштің артында қалған жұртқа қандай жұбату 
Әбіштің жұрттан асқан қандай өнері болды?
Ақын Әбіштің артында қалған жұртқа қандай жұбату 
айтады?

1.
2. Автор «Бояма



22

Қолдану

1. Өлең де гі өзек ті ой ды анық тап, сөз об раз да ры ның идеяны 
бе ру де гі қыз ме тін ашып, кес те ні тол тыр.

Өлең де гі өзек ті ой
 Сөз об раз да ры ның идеяны 

бе ру де гі қыз ме ті 

2. Шы ғар ма да ғы ау ыс па лы ма ғы на да ғы сөз дер ді топ тас тыр.

Таалдау

1. Топ тық жұ мыс. Хрестоматиядан М.Әуезовтің «Абай 
Құнанбаев» монографиясын оқып, ақынның өмірін, оған 
әсер еткен жайттарды зерделеңдер. 

 «Абай кім?», «Әбіш кім?» де ген та қы рып та жо ба жа сап, 
тал даң дар.

Абай  кім? Әбіш кім?

2. «Ке ше гі өт кен ер Әбіш» өлеңін тал дап, жан ры на бай ла-
ныс ты өзін дік бел гі ле рін ай қын дап, мысалдармен көрсет.

Жинақтау

1. Жұп тық жұ мыс. «FILA тә сі лі мен» зерт теу жұ мы сын жа-
саң дар.

 F / Де рек/ – кей іп кер бей не сін аша тын де рек тер;
 I / Пі кір/ – кей іп кер ту ра лы ой-пі кі рі ле рің;
 L / Сұ рақ/ – кей іп кер тұл ға сын аша тын сұ рақ тар;
 A / Іс-әре кет/ – ав тор дың кей іп кер ді су рет теу де гі қол-

дан ған тә сі лі.

Де рек Пі кір Сұ рақ Іс-әре кет

2. «Ке ше гі өт кен ер Әбіш» өле ңін та ғы бір рет оқып шы ғып, 
жан рын өз гер тіп, әң гі ме жаз.

Бағалау

Өлең нен қа зір гі за ман ға қа жет бо ла тын ма ңыз ды қо ры-
тын ды шы ға ру ға бо ла ма? Бол са, қан дай?

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау

ның идеяны 

ның идеяны 
гі қыз

ді топтасғы сөздерді топ

Талдау

мыс. Хрестоматиядан М.Әуезовтің «Абай 
Құнанбаев» монографиясын оқып, ақынның өмірін, оған 
әсер еткен жайттарды зерделеңдер. 

ген тақырып

леңін талкен ер Әбіш» өлеңін тал
қынлерін ай

мыс. «FILA тәмыс. «FILA тә

іпкер бейіп
іпкер ту– кей

рақ/ – кейіп
A / Іс-әрекет/

лі.ған тә

Дерек

«Кешегі өт
рын өз

2.
жан

Өлең
тын
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Абайдың ақындық дарынын жете таныған, оның профессио-
налдықжолға түсуіне кеңесші болған адамдардың біріӘбдірахман
депбілеміз.СолӘбдірахманменАбайғылыми,философиялықтақы-
рыптарғакөпсөйлесіпотырған.ТіптіАбайоданпікіржарысынкөруді
ұнататынболған.Бұданбізәрмәселедентиянақты,тереңпікірібар
Әбдірахманмен әңгімелесуден Абайдың рухани ләззат, нәр алып
отырғанынаңғарамыз.

Тә кен Әлім құ лов

Эпи	та	фия – дүниеден кеткен әлдебір қадірлі кісі жайлы жоқ-
таунемесе құлпытастарғажазылғанжазу.ҚазақәдебиетіндеАбай,
Жамбыл,ЖұбанМолдағалиев,ЖарасқанӘбдірашев т.б. эпитафия
үлгілерінжасаған.

Әдебиеттану терминдерінің сөздігі

ӨлеңдіЖамбылдыңөзұлытуралы«Алғадайтуралыәрбірой»
өлеңімен салыстырып оқып, «Әке арманы» деген тақырыпта эссе
жаз.

ӘлімқұловТ.Жұмбақжан.–Алматы:Жазушы,1993.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Бүгінгітақырыптаннетәлімалдың?«3таяқша»әдісіменжұмыс
істе.Тақырыпбойынша:

• бірсұраққой;
• біржауапжаз;
• біридеяайт.

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

профессио-
ӘбдірахманӘбдірахман

философиялық тақы
жарысын көруді

пікірі бартерең пікірі
ләззат, нәр алып

кен ӘлімТәкен Әлім

қадірліәлдебір қадірлі
жазу. Қазақ

ӘбдірашевЖарасқан

Әдебиеттану терминдерінің сөздігі

Жамбылдың өз ұлы туралы
оқып, «Әкесалыстырып оқып,

тақырыптан
бойынша:

үйрен

Тақырып
сұрақ қой;
жауап
идея айт.

бір
бір идея

Әлімқұлов

Кітап
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Адамныңәдемілігі–шыншылдығында.(Мақал)

	 «ОРЫН	СЫЗ	ДЫ	АЙТ	ПА	ҒАН»	 
	 ӨЛЕ	ҢІ

Ақын «Орын сыз ды айт па ған» өле-
ңін де Әбіш ті тек ұлы ре тін де ға на емес, 
хал қы ның бір туар тұл ға сы ре тін де де 
жоқ тай ды. Әбіш об ра зын сом дай оты рып, 
ел ді бас қа ра тын на ғыз аза мат осын дай 
бо лу ке рек де ген үгіт-на си хат ай та ды:

Орын сыз ды айт па ған,
Тү зу жол дан қайт па ған;
Жақ сы лық қы лар орын да
Ая нып бой ын тарт па ған.

Қа ла да жас тар ды жол дан тай ды рар 
же лік көп. Алай да Әбіш ата-ана ның 
ба қы ла уынан тыс бол са да, те ріс қы лық-
тар ға бар май, тәр бие лі күй ін сақ та п, тек 
бі лім алу мен ғана ай на лыс қа н. Ақын 
мұны бы лай көр се те ді:

Ор та сын да кә пір дің
Ара мы нан тат па ған.
Өмір бойы тал пы нып,
Ғы лым із деп, жат па ған.

Абай за ма нын да Әбіш тей бі лім ді адам кемде-кем еді. Ол сон да 
да ха лық тан өзін жо ға ры са на ма ға н. Оның тә кап пар бол ма ған-
ды ғын мы на жол дар дан аң ға ра мыз:

Түр ле ніп тө ре бол дым деп,
Есер ле ніп шат па ған.
Жүз мың тең ге кел се де,
Ма хаб ба тын сат па ған.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көркеммәтіннендәйек-
теркелтіреотырып,
образдардыңтұлғалық
ерекшеліктерінжазу/
дәйектепайту;

• көркеммәтіндіжалпы-
адамзаттыққұндылық
тұрғысынанбағалап,
әдебиэссежазу.

Тү зу жол дан қайт пау
Ту ра сөз ді жақ тау

Тірек	сөздер

ған» өледы айтпаған» өле
ті тек ұлы ретінде ға

сы ретуар тұл
разын сом

тын нағыз аза
ген үгіт-наген үгіт-на

ды айтпа
дан қайт

сызды айт
зу жолдан қайт

лық қылар орын
ын тарт

да жаслада жас
лік көп. Алайжелік көп. Алай

бақылауынан тыс бол
ға бармай, тәр

лім алу
тар
білім алу
мұны бы

тасынОрта
Арамы
Өмір бойы тал
Ғылым із

нын
тан өзін жо

Абай зама
лықтан өзін жо

ғын мына жол
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Ке зін де әділ бо лыс, би бол ған Абай дай әке ден өне ге ал ған Әбіш 
те тек әділ дік ті жақ та ған. Ал ды на кел ген дер ді үл кен-кі ші де мей, 
тың дап, ту ра сын айт қан. Ел ішін де гі ке лең сіз жайт тар ға қар сы 
тұр ған. Осы үшін де оның жақ тау шы ла ры көп бол ған.

Ба ла айт са да хақ сөз ді,
Бұ рыл мас тан тоқ та ған.
Өті рік сіз, ту ра шыл,
Еш сө зі жоқ тап па ған.
Сый ла сар лық кі сі ге,
Түк қал май тын сақ та ған.

Өлең жоқ тау сти лі мен 7–8 бу ын ды эпос тық жыр лар үл гі сін де 
ау ыс па лы ұй қас пен жа зыл ған. Ақын қа пы да көз жұм ған жас 
Әбіш ті, ер Әбіш ті, бі лім ді Әбіш ті осы лай жоқ тап, ішін де гі ше рін 
төккен. 

«Абайжолы»роман-эпопеясындаелгедемалысқакелгенӘбіштіңкімдерге
арашаболғанысуреттеледі?

Зертте

QR-codарқылыөлеңдітыңдап,суретпенсалыстыр.Әбіштіңқасиеттерін
сарала.

Суретпен	жұмыс

ған Әбіш 
ші демей, 
ға қарсы тарға қар

ған.

ды эпостық жыр
ған. Ақын қапыда көз жұм

лай жоқтап, ішін

демалысқа

тыңдап, суретпентыңдап,
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 	Білу

1. Өлең қан дай ұй қас пен жа зыл ған?
2. Өлең де Әбіш ке қан дай мі нез де ме бе ріл ген?
3. Әке мен ба ла ара сын да ғы бай ла ныс  қандай?

Тү	сі	ну

1. Әбіштің кі ші пей іл, адам гер ші лі гі мол жан бо лып қа лып-
тасуына қандай жайттар әсер етті?

2. Не лік тен ақын Әб ді рах ман ның өне ге лі өмі рі нен ха бар бе-
ре ді?

3. Ақын Әб ді рах ман ның жа ңа ша си па тын қа лай аш қан?
4. Өлең не лік тен эпос тық жыр лар үл гі сін де жа зыл ған?

Қолдану

1. «Зер де» тә сі лі бой ын ша Әбіш ту ра лы өлең дер дің ма ңы-
зын са ра лап, кес те ні тол тыр.

Бі лім Та қы рып бой ын ша ал ған ақ па рат та рым 

Эмо ция Өлең оқы ған да ғы ме нің кө ңіл күйім

Ба ға Ав тор шы ғар ма шы лы ғы на бе ре тін ба ғам

Сын Ав тор ту ын ды ла ры ның мен үшін ма ңы зы 

Идея
Оқыр ман жә не тың дау шы ре тін де ав тор шы ғар-
ма ла рын на си хат тау ға ұсы на тын идеям

2. Топ тық жұ мыс. «Клас тер» әді сі мен екі топ қа бө лі ніп, 
Әбіш пен Абай дың порт рет те рін жа саң дар.

    1-топ    2-топ

Әбіш портреті Абай портреті

Таалдау

1. Жұп тық жұ мыс. Өлең де гі айт па �ан, қайт па �ан, тарт-
па �ан, жа� та �ан, тат па �ан ұй қас та ры ның Әбіш мі не-
зін ашу да ғы тіл дік қыз ме тін тал даң дар.

2. Абай дың өлең де гі адам зат қа тән мә се ле лер ді ұлт тық 
мүд де тұр ғы сы нан ашу ше бер лі гін тал да.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

гі мол жан болып қалып

нен халі өмірінен ха

лай аштын қа
сінде жа

ша Әбіш туралы өлең
тыр.

ша алған ақ

нің кө

машылымашы

рытор туындыла

ман және тың
рын насихат

Оқырман жә
ларын на

мыс. «Класмыс. «Клас
дың портӘбіш пен Абай

1-топ    

Әбіш портреті

Жұптық жұ1. Жұп
па
зін ашу

2. Абай

26
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Жинақтау

1. Өлең нен дәй ек тер кел ті ре оты рып, Әбіш об ра зы ның тұл-
ға лық ерек ше лі гін жаз.

2. Ақын Әб ді рах ман бой ынан «то лық адам» қал пы на сыя-
тын бар лық қа си ет тер ді кө ре ал ды ма? Пі кі рің ді дә лел-
деп жаз.

Бағалау

Өлең ді жал пыадам зат тық құн ды лық тұр ғы сы нан ба ға-
лап, әде би эс се жаз.

Психолог мамандар жақын адамынан айырылған жанның қай-
ғырупроцесініңбірнешекезеңненөтетінінайтады:қабылдамау,ыза-
лану,көндігу,күйзелужәнемойынсыну.Бұлкезеңдерденөтубелгілі
біруақыттыталапетеді.Бір,біржарым,екіжылғасозылуымүмкін.
Абайдың Әбішке арнаған өлең топтамаларынан көндігу, күйзелу,
мойынсынукөбіреккөрінеді.«КешегіөткенерӘбіш»өлеңі«Сабыр
қылсақ керек-ті», «Талаптың мініп тұлпарын» өлеңі «Мінеки, мен
де өлмедім» деген мойынсынулармен аяқталады. «Жиырма жеті
жасында»туындысындаақынкүйзелісінпашетіп:«Сүйеккетиді,қарт
едім» деп, қайғының сүйегіне дейін өтіп кеткенін, ал «Тұла бойың
ұят-аредіңде»:«Замана,неткентаредің,Солқалқамдықоймаған?!»
ызалануынбілдіреді.

Ақынтексүйіктіұлынанғанаемес,өзінеақыл-кеңесбереалатын
оқыған,мәдениетті,руханижолдасынанайырылды.

Бұл жоқтаулар біріншіден, Әбіш туралы өлеңмен жазылған
естелік ретінде құнды. Екіншіден, Абайдың өз портретін әке және
ақынрөліндедежасауыменмаңызды.

«Абай» энциклопедиясы

Же	ті-се	гіз	 бу	ын	ды	өлең	дер – қазақ поэзиясында ерте кезден
өтежиіқолданылыпкележатқанөлеңөлшемі.Жетібуындытармағы
екі бунақтан (4буын–3буын), сегізбуынды тармағы үшбунақтан
(3буын–2буын–3буын)құралады.Осыекітүрлітармақтаршумақ
ішіндебелгіліретпентоптасады.Мысалы,төрттармақ,алтытармақ,

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

ның тұл

пына сыя
ріңді дәлел

сынан ба

Бағалау

лық тұрғысы

айырылғанадамынан айырылған
өтетінін айтады:

Бұл кезеңдерден
жылға

мойынсыну. Бұл
жарым, екі
топтамаларынан

өткен
мініп тұлпарын»

мойынсынуларменмойынсынулармен
күйзелісінақын күйзелісін

сүйегіне дейін
неткен тар«Замана,

білдіреді.
ұлынан ғана
рухани жолдасынанрухани
біріншіден,жоқтаулар

ретінде құнды.
рөлінде де жасауымен

әліппесі

Жеті-сегіз
қолданылып

Абайтану әліппесі

өте жиі
екі бунақтан
(3 буын
ішінде
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сегіз тармақ болып келеді. Жырда да осы тармақтар қолданылға-
нымен,олареркінараласып,түйдек-түйдекболыптоптасады.Жеті-
сегізбуындыөлеңніңқазақпоэзиясындаАбайданбастап,лирикалық
өлеңдерде (тек қысқа нақыл сөз, мақалдарға ғана емес) орныққан
ырғақтықөрнегібар.Бұлөлеңөлшеміндесегізбуындытармақтарекі
4буындыбунақтантұрады(4буын–4буын).

«Абай» энциклопедиясы

«Орынсызды айтпаған» өлеңі жеті-сегіз буынды болғанымен,
дәстүрліжырданайырмашылығынеде?

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

«Әбіш образының мен үшін маңызы» тақырыбында жоба
жұмысындайындап,тезисін«3-2-1»әдісіарқылыжаз.

3 ФАКТ

2 КӨЗ ҚА РАС

1 ТҰЖЫ РЫМ

Хакімнен	үйрен

Жазып	көр

Кітап	–	білім	бұлағы

Жеті-
лирикалықлирикалық
орныққан

тармақтар екі

«Абай» энциклопедиясы

тақырыбында
арқылы жаз.

«Орынсызды айтпаған»
жырдандәстүрлі жырдан

– білім

Ысқақов
– Алматы:

Кітап
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Міне,сенАбайдыңізгілік,имандылықтуралымәліметберген
шығармаларынантұратынтараудыаяқтадың.

Небілдің?Неүйрендің?Кәне,өзіңдісынапкөр.

	 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР

Қай талау тап сыр ма ла ры

 	Білу

1. Ақын ның Әб ді рах ман ға ар на ған жыр ла ры қа шан жа-
зыл ды?

2. Әб ді рах ман ға ар нал ған жыр лар дың ерек ше лі гін ата.
3. Бұл өлең дер оқыр ман да рын да қан дай се зім ту  дыра ды?

Тү	сі	ну

1. Абай не се беп ті Әб ді рах ман нан көп үміт күт кен?
2. Ақын ның жоқ тау жыр ла ры не лік тен же ті-се гіз бу ын ды 

бо лып ке ле ді?

Қолдану

1. «Тұ ла бой ың ұят-ар едің» өле ңі не гі зін де түй ген ойы ң ды 
та ра тып жа з.

2. Топтық жұмыс. Бар лық өлең дер ден түй ін деп, Әбіш порт-
ре тін жа сап, сызбаны толтырыңдар.

Әб ді рах ман

Білу

Түсіну

Қолдану

берген

ған жырла

лардың ерек
да қандай серында қанда қан

нан көп үміт күт
лары не

ың ұят-ар едің» өлеың ұят-ар едің» өле

Топтық жұмыс. Барлық өлең
сап, сызбаны толтырыңдар.сап, сызбаны толтырыңдар.
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Таалдау

Өлең дер де бе ріл ген көр кем де гіш құ рал дар ды талдап, 
кес те ге тол тыр.

Көр кем де гіш құ рал дар Мы сал дар  Қол да ны лу ерек ше лі гі 

Те ңеу
Эпи тет 
Ме та фо ра

Жинақтау

1. Жұптық жұмыс. Ав тор дың:
   Құй рық ты жұл дыз се кіл ді,
   Ту ды да, көп тұр ма ды, –
 деп ой тол ғау ының мә ні не де? Пі кі рлерің ді деректермен 

дәй ек теңдер.
2. Тө мен де гі өлең жол да ры ақын күйігі нің се бе бі бо ла ма?
  Жа ңа жыл дың бас шы сы – ол,
  Мен ес кі нің ар ты едім... .
 Ойыңды түйіндеп, ойтолғау жаз.

Бағалау

1. Қа зақ хал қын да «Бір ба ла бар – ата сы на же те туа ды. Бір 
ба ла бар – ата сы нан өте туа ды. Бір ба ла бар – ке рі ке те 
туа ды» де ген пі кір бар. Әбіш қан дай ба ла? Ойың ды мы-
сал дар мен дә лел де.

2. Әбіш қазіргі заманда өмір сүргенде қандай мамандықты 
игеруі мүмкін еді? 

 «Информатика» пәнінен алған біліміңе сүйеніп, еліміз-
дегі ғылым, техника және технология жетістіктерін 
меңгеруге дайындайтын мамандықтар туралы 
мәліметтерді кестелік графика түрінде жаса.

3. Әбіш ке ар нал ған өлең дер де гі ке мел адам ға тән тұл ға лық 
қа си ет тер ді са ра лап, «Тұ ла бой ың ұят-ар едің» та қы ры-
бын да аргументті эс се жаз.

Талдау

Жинақтау

Бағалау

ды талдап, 

лу ерекшелігі

Жинақтау

де? Пікірлерің

ры ақын күйігінің серы ақын күйігі
сы – ол,

Ойыңды түйіндеп, ойтолғау жаз.

да «Бір бала бар
нан өте туа

кір бар. Әбіш қан
сынан өте туа

ген пікір бар. Әбіш қан
лелде.

Әбіш қазіргі заманда өмір сүргенде қандай мамандықты Әбіш қазіргі заманда өмір сүргенде қандай мамандықты 
игеруі мүмкін еді? игеруі мүмкін еді? 
«Информатика» пәнінен алған біліміңе сүйеніп, еліміз
дегі ғылым, техника және технология жетістіктерін 
меңгеруге дайындайтын мамандықтар туралы меңгеруге дайындайтын мамандықтар туралы 
мәліметтерді кестелік графика түрінде жаса.

ке ар
терді са

Әбіш
қасиеттер
бында аргументті эс
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Ха лы қа ра лық зерт теу лер фор ма тын да ғы тап сыр ма үл гі ле рі

1. Мә тін ді мұ қи ят оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
Он жол дан ға на тұ ра тын өлең де Әбді рах ман ның си па ты да, 

одан айы рыл ған әке ар ма ны да сон ша лық ты мол қам ты лып 
ай тыл ған. Ақын Әбді рах ман ның си па тын қа зақ тың бұ рын-соң ды 
поэ зия сын да ұшы рас па ған не бір ірі-ірі сөз дер ді түй дек-түй де-
гі мен қиыс ты ра оты рып су рет тей ді.

Абай дың су рет теуін де Әбіш – үл кен тәуе кел ие сі. Бі рақ бұл 
ха лық ау зын да ай ты ла тын: «Тәуе кел ет те, тас жұт», – де ген де гі 
дү лей, тіл сіз күш тен бас қа. Бұл – ой лы лық пен ес ті лік тен, талап-
ты лық тан ту ған тәуе кел, адам ның өз кү ші не өзі се нуі нен ба рып 
туа тын тәуе кел. (А.Н�р �а тов)

1) Мә тін де қай өлең ту ра лы ай тыл ған?
А) «Орын сыз ды айт па ған» өле ңі
В) «Талап тың мі ніп тұл па рын» өле ңі
С) «Тұ ла бой ың ұят-ар едің» өле ңі
D) «Жиыр ма же ті жа сын да» өле ңі

2) «Тұ ла бой ың ұят-ар едің» өле ңін де гі Әбді рах ман ның ин тел-
лек ту ал дық бей не сін би ік тен көр се те тін өлең жо лы:
А) Тәуе кел ге нар едің 
В) Жас қа жас, ой ға кәрі едің 
С) Тұ ла бой ың ұят-ар едің  
D) Ер лік ке де бар едің

2. Өлең ді мұ қи ят оқып, тап сыр ма ны орын да:
...Ғы лым ға бойы тол ған соң.
Көр ген же рін мол айт қан,
Оқып, бі ліп бол ған соң.
Қы рым, Кав каз, Түр кіс тан,
Ре сей, Сі бір қал ма ды.
Ха бар ла нып әр тұс тан,
Көр мей да мыл ал ма ды.

Әбіш қан ша ше тел ге бар ған?
А) 2
В) 3
С) 5
D) 4

рі

ның си ты да, 
ты мол қамтылып 

рын-соңтың бұрын-соң
ді түйдек-түй

сі. Бікел иесі. Бі
кел ет те, тас жұт»,

лық пен естіліклық пен ес
шіне өзі се

ған?

ңі
ған» өлеңі

парын» өле
ың ұят-ар едің» өлеңі

да» өлеңі
ың ұят-ар едің» өле

тен көрсін биіктен көр
ге нар едің 

қа жас, ойға кәрі едің 
ың ұят-ар едің  

ке де бар едің
ың ұят-ар едің  

ке де бар едің

ят оқып, тапят оқып, тап
...Ғы...Ғы
Көрген же
Оқып, бі
Қы
Ре

Әбіш қанша ше
А) 2

Әбіш қан

С)



32

3. Өлең ді оқып, тап сыр ма ны орын да.
Ба ла айт са да хақ сөз ді,
Бұ рыл мас тан тоқ та ған.
Өті рік сіз, ту ра шыл,
Еш сө зі жоқ тап па ған.
Сый ла сар лық кі сі ге,
Түк қал май тын сақ та ған.

4. Өлең үзін ді сі не сай ма қал ды тап.
А) Жақ сы атын мақ тар.
В) Адам ала сы ішін де.
С) Ай ор тақ, күн ор тақ, жақ сы ор тақ.
D) Адам сөй лес кен ше.

5. Мә тін ді оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
Та қы рып жа ғы мен нақ ты лы факт жа ғы нан ал ған да бұл 

өлең дер Абай дың же ке ға на өз ба сы ның үй іші лік қай ғы сы, бас 
ли ри ка сы деу ге бо ла ды. Бі рақ сырт қа лып та ры қа зақ поэ зия сын да 
көп кез де се тін кө ңіл ше рі не, мұң жыр ла ры на, жоқ тау са рын да-
ры на ұқ са са да, дәл осы өлең дер дің өзін де де Абай дың ақын ды ғы 
өз ге ше үл гі ту ды рып, та ғы бір бұ рын шық па ған ше бер лік та ны-
та ды. (М.Әуе зов) 

1) Мә тін қан дай үл гі де жа зыл ған?
А) Ес те лік
В) Әң гі ме 
С) Зерт теу
D) Хат

2) М.Әуе зов пі кі рі мен ке лі се сің дер ме?
Ке лі се мін, се бе бі ... .
Ке ліс пей мін,  се бе бі ... .

3) Мә тінде айтылмаған пікірді көрсет:
А) Ақынның бұл өлеңдері үй ішілік қайғысын көрсетеді
В) Ақынның бұл өлеңдері жеке басының қайғысын біл-

діреді
С) Ақынның бұл өлеңдері шеберлік шыңын танытады
D) Ақынның бұл өлеңдері жоқтау сарынына ұқсамайды

да.
лы факт жа

ның үй іші
лы факт жа

сының үй іші
рақ сырт қалыпта

ла
дің өзін

рын шықғы бір бұрын шық

де жазылгіде жа

зов пікірімен ке
мін, себебі ... .

мін,  сепеймін,  се
тінде айтылмаған пікірді көрсет:
Ақынның бұл өлеңдері үй ішілік қайғысын көрсетеді
Ақынның бұл өлеңдері жеке басының қайғысын біл

А) Ақынның бұл өлеңдері үй ішілік қайғысын көрсетеді
В) Ақынның бұл өлеңдері жеке басының қайғысын біл

діреді
С) Ақынның бұл өлеңдері шеберлік шыңын танытады

Ақынның бұл өлеңдері жоқтау сарынына ұқсамайды
С)
D)
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ІІ	ТАРАУ

ЖАС	ТЫҚ	ТЫҢ	
ОТЫ,	 
ҚАЙ	ДА	СЫҢ?

До сым, сен осы та рау да:
• адам өмі рін де гі жас тық шақ тың қа ді рін же-

те тү сі ну ді;
• қа дір лі уа қыт ты пай да лы іс ке, ең бек ке 

жұм сау жө нін де гі Абай та ғы лы мын та ну ды;
• тұл ға лық қа си ет тер ді да мы тып, ын ты мақ, 

бір лік ке жұ мыл ды ру ды үй ре не сің.

ТАРАУТАРАУ

ТЫҢТЫҚТЫҢ

СЫҢ?ДАСЫҢ?ДА

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

те түсі
қадір•

•
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Жастықшақтыңқандайерекшелігібар?

	 «ЖАС	ТЫҚ	ТЫҢ	ОТЫ,	 
	 ҚАЙ	ДА	СЫҢ?»	ӨЛЕ	ҢІ

Ақын «Жас тық тың оты, қай да сың?» 
ат ты өле ңін 1889 жы лы то лыс қан ке мел 
ша ғын да 44 жа сын да жаз ған. Жас адам 
қай рат ты, ал ғыр, зер де лі, ба тыл бо ла ды.

Жас тық тың оты, қай да сың,
Жү рек ті түр тіп қоз ға май?
Ғы лым ның бі ліп пай да сын,
Дү ние нің көр кін бол жа май? –

деп бас тала тын өлең нің «Жа сым да ғы лым 
бар деп ес кер ме дім» туындысымен үн дес 
еке ні се зі ле ді. Ақын жас бол сам, қай ра-
тым ды ғы лым ға жұм сар едім дей ді.

Адам ның тау ып ай ла сын,
Кі сі лік ті ой ла май.
Қа ру ын кө ңіл сай ла сын,
Қол ға ол түс пес бой ла май, –

де ген жол дар мен адам ның сан қыр лы 
мі не зі нің іш кі қа бат та ры на бой лау дың 
оңай емес ті гін аң ғар та ды. Өз ге лер мен 
қа рым-қа ты нас құ ру үшін де ақыл, па ра-
сат ты лық, кі сі лік ке рек ті гін мең зей ді. 
Өмір дің тек қы зық пен қу аныш тан ға на 
емес, уай ым-қай ғы мен де ара лас ке ле-
ті нін ес кер тіп өте ді. Жас тық тың көр кі – 
сон дай-ақ ма хаб бат пен адал дос тық. 
Бұ лар дың да қа ді рін бі лу ке рек дей ді:

Ма хаб бат, қы зық кім кө рер,
Оның да дә мін тат па са?
Бір жо ла бас ты кім бе рер,
Жа ны ңа қай ғы бат па са.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көркеммәтіндіпайым-
дап,мәнерлеп(оқыр-
мандықұстанымын
білдіре)оқу;

• шығармалардыкомпо-
зициялыққұрылымына
талдайотырып,негізгі
тұжырымынжинақтау.

Жас тық
Кі сі лік
Ма хаб бат
Өнер

Тірек	сөздер

Абайдыңғылым-бі-
лімдінасихаттайтын
өлеңдерінтоптастырып,
ғылымғаберілудің,
ғалымболудыңжол-
дарынзерттеп,кестеқұр.

Зертте

Сал	дық	–серілік,
мырзалық,кербездік

Сөзмаржан

тың оты, қайдатың оты, қай
лы то қан ке

ған. Жас адам да жаз
ғыр, зер лі, ба

тың оты, қайтың оты, қай
тіп қозға

ліп пай
кін бол

ның бі
нің көркін бол

тын өлең
медім» туындысымен үн

зіледі. Ақын жас бол
лымды ғылым

Адамның тау
Кісілік

руҚару
Қол

деген жолде
мі
оңай емес

насихаттайтын
топтастырып,

берілудің,
жол-

берілудің,
болудың жол
зерттеп, кесте

дық
Сөзмаржан

Салдық
мырзалық,

34



35

Ая май жа нын дос ерер,
Жол дас тық ты ақ та са.
Ал ды ңа ай дап кім ке лер,
Ерін бей жү ріп бақ па са.

Ақын жас тар ға ар нал ған жыр ла ры ның бар лы ғын да дер лік, 
уа қыт ты зая өт кіз бей, ең бек ету, кә сіп ие сі бо лу, өнер паз дық 
мә се ле ле рін қоз ғай ды.

Мал бақ пақ тық ша руа боп,
Адал тау ып асық пай.
Құр ай ғай мен әу ре боп,
Өнер дің жай ын ба са ұқ пай.

Ал бырт жас тық тың көз ді ашып-жұм ған ша өтіп ке те ті нін өз 
сти лі не тән әжуа мен өле ңі нің со ңын да бы лай түй ін де ген:

Ен ді не ні іс тей міз,
Бә рі нен де бос қал дық?
«Ау ыз ға ке ліп түс» дей міз,
Қы лып жү ріп құр сал дық.

Ақынқолыбосуақыттаөзініңжәнеауылыныңбалаларынжинап,кітап
оқыпберудідағдыеткен.Осылайшаолбалалардыжастайынанбос
уақытынпайдалыістергежұмсауғаәрікітапоқуғабаулыған.Суретке
қарап,«Байланыстырушы»әдісіменсуретпентақырыпарасындағы
2не3байланыстыанықта.

Суретпен	жұмыс

да дерлығында дер
лу, өнерпаз

пай.

ді ашып-жұмғанша өтіп ке
да былай түйңында бы

міз,
дық?

ліп түс» дей
ріп құр салріп құр сал

өзінің және
Осылайша

уақытта өзінің
еткен. Осылайша
істерге жұмсауға

«Байланыстырушы» әдісімен
анықта.байланысты
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Ақын өз за ма нын да ғы жас тар ды осы лай ша қай рап, уа қы тын 
бос сел тең мен, мақ сат сыз әр ау ыл ға қы ды рып, кү ліп-ой нау ға жұм-
са май, дү ние нің бір ке ті гі не қа ла ну ға ша қы ра ды.

 	Білу

1. Өлең нің та қы ры бы қан дай?
2. Жас тық шақ та адам қан дай бо ла ды?
3. Өлең ақын ның қай шы ғар ма ла ры мен үн дес?

Тү	сі	ну

1. Ақын не се беп ті «Жас тық тың оты, қай да сың?» дей ді?
2. Ғы лым адамзатқа неліктен пай далы?
3. Дү ние нің көр кі не бо луы мүм кін? Не себепті?

Қолдану

1. Өлең ді пай ым дап, оқыр ман дық ұс та ны мын біл ді ре оты-
рып, мә нер леп оқы.

2. Өлең де гі Абай дың сын шыл дық си пат та ғы ақыл-ке ңес 
мән ді ой ла рын те ріп жаз.

3. Интернеттен https://100janaesim.ruh.kz/ сілтемесі арқы лы 
еліміздің дамуына елеулі үлес қосқан адамдар тари хымен 
таныс. Өзіңді қызықтырған сала мен тұлға туралы жоба 
жаса.

Таалдау

1. Топ тық жұ мыс. Жас адам қан дай бо лу ке рек? «Тал дап бі-
лу» әді сі мен өлең жол да рын ке зек пен, бі рің нен соң бі рің 
да уыс тап оқың дар. Бір-бі рі ңнің оқы лым да ры ңа қыс қа ша 
си пат та ма бе ріп, талдаңдар.

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

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

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

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

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

2. Өлең ді ком по зи ция лық құ ры лы мы на тал да.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

тын 
ға жұм

мен үндес?

Түсіну

тың оты, қай сың?» дей
далы?

кін? Не себепті?кін? Не себепті?

тамандық ұста

дық си

Интернеттен https://100janaesim.ruh.kz/ сілтемесі арқыИнтернеттен https://100janaesim.ruh.kz/ сілтемесі арқы
еліміздің дамуына елеулі үлес қосқан адамдар тариеліміздің дамуына елеулі үлес қосқан адамдар тари
таныс. Өзіңді қызықтырған сала мен тұлға туралы жоба 

мыс. Жас адам қанмыс. Жас адам қан
өлең жолмен өлең жол

тап оқыңдар. Бір-бі
ма беріп, талдаңдар.

Талқылаушы

гілеуБел

Байланыс

Топ ше

Қо

2.
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Жинақтау

1. Жас тық шақ тың ғы лым ды иге ру ге ти гі зер ық па лы бар 
ма? Өз пі кі рің ді дә лел де.

2. Өлең нен ал ған әсе рің ді зер де леп, за ман дас та ры ңа хат 
жаз. Оларға жастық шақты мағыналы өткізуге кеңес 
ұсын.

3. «Жас тық тың оты, қай да сың?» өле ңі нің өмір шең ді гін 
көр се те тін пре зен та ция жа са.

Бағалау

1. Өлең идея сы ның ұлт тық мүд де ні қор ғау да ала тын ор-
ны на ба ға бе ріп сыз ба, кес те тү рін де ұсын.

2. Еліміздің экономикасын дамыту үшін жастар қандай 
салаларға көңіл бөліп, қандай мамандықтар таңдағаны 
жөн? 

Абай шалыс ұйқасты қазақ поэзиясына алып келіп, жеті-сегіз
буынды өлең түріндегі өрнектерін ескере білген. Өз өлеңдерінде
қайтажасапжаңғырту арқылы8буынды, 2 бунақты, яғни алғашқы
бунағы кілең 5 буыннан, соңғы бунағы да солай үнемі 3 буынмен
келетіншалысұйқастың:

   Жастықтыңоты//қайдасың, 5 3а
   Жүректітүртіп//қозғамай?  5 3б
   Ғылымныңбіліп//пайдасын, 5 3а
   Дүниеніңкөркін//болжамай 5 3б

деп,осықалыптакелетінтүрінқалыптастырып,заңдастырған.
Дәурен Мұхамадиев

АхметовЗ.Абайдыңақындықәлемі.–Алматы:Анатілі,1995.

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

Жаскүніңдібекерөткізбеуүшіналдыңамақсатқойдыңба?Бола-
шағыңдықалайелестетесің?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

палы бар 

тарыңа хат 
жаз. Оларға жастық шақты мағыналы өткізуге кеңес 

нің өміршең

ғауда ала

Бағалау

ні қор
де ұсын.

Еліміздің экономикасын дамыту үшін жастар қандай 
салаларға көңіл бөліп, қандай мамандықтар таңдағаны салаларға көңіл бөліп, қандай мамандықтар таңдағаны 

поэзиясына
өрнектерін ескере

буынды,8 буынды,
бунағысоңғы бунағы

ұйқастың:
// қайдасың,
қозғамай?

Жастықтың оты
түртіп // қозғамай?

Ғылымның біліп // пайдасын,
көркін //көркін

келетінқалыпта

күніңді

Хакімнен үйрен

Жас күніңді
шағыңды қалай

Кітап

Ахметов
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Жасдәуреннесіменқызық?

	 «БІР	ДӘУ	РЕН	КЕМ	ДІ	КҮН	ГЕ	–	 
	 БОЗ	БА	ЛА	ЛЫҚ»	ӨЛЕ	ҢІ

Абай жас тық шақ ты мән-ма ғы на лы, 
пай да лы түр де өт кі зу мә се ле сін «Бір дәу-
рен кем ді күн ге – боз ба ла лық» өле ңін де 
де қоз ғай ды.

Бұл өлең ді оқып отыр ған оқыр-
ман ның көзіне сол за ман да ғы жас тар дың 
өмі рі то лық елес тей ді. Бү гін гі күн тұр ғы-
сы нан қа ра ған да ра сын да да, мақ сат сыз, 
жос пар сыз өмір ді елес те ту өте қи ын.

Бір дәу рен кем ді күн ге – боз ба ла лық,
Қар тай мас тай көр ме лік, ой ла на лық.
Жас тық та кө кі рек зор, уай ым жоқ,
Дей міз бе еш нәр се ден құр қа ла лық.

Да на ақын әр бір жас қа ер жет ке сін, көр-
се қы зар лық қа са лын бай, таң да ған жа ры на 
үй ле ніп, әрі қа рай ең бек ету қа жет ті гін 
ай та ды. Күн де са  у ық-ду ман құ ру ды, қыл-
жақ тап жү ру ді « диуана лық қа» те ңей ді.

Бар ойы – өлең ай тып, ән са ла лық,
Бі реу ді қал жың қы лып қол ға ала лық.
Қыз ды ау ыл ға қы рын дап үй ір бол са –
Кө ңі лі не зор қу аныш бір ба да лық.

Де мең дер өн бес іс ке жұ ба на лық,
Ақыл тап сақ, мал тап сақ, қу ана лық.
Қыз ды сүй сең, бір ді-ақ сүй, таң дап тау ып,
Көр се қы зар, күн де асық – диуана лық.

Ав тор күл кі нің өзін қым бат қа – бір 
қа ра ға ба ға лай ды, яғ ни ар зан ой ын-күл кі 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• шығармадағыөзекті
ойдыанықтау,сөз
образдарыныңидеяны
берудегіқызметінашу;

• көркемшығармадағы
автордыңсуреттеутілін
талдау,өзіндікерекше-
ліктерінайқындау;

• шығармадағытұлғалық
қасиеттердіавтордың
өзгешығармаларымен
салыстырып,ұлттық
жәнетарихиқұндылы-
ғынабағаберу.

Боз ба ла лық
Өнер із деу
Сөз ді ұғу

Тірек	сөздер

Ба	да	лық	–қуаныш,
алданыш

Жал	таң	көз	дік	–біреу-
гетәуелдіболушылық

Шал	дуар	лық	–мі-
нездегішәлкем-шалыс-
тық,жүгенсіздік

Сөзмаржан

Абайқайөлеңінде
күлкініқымбатдейді?
Бүгінгітақырыппен
үндестігібарма?

Зертте

ты мән-мағыты мән-ма
зу мәселесін «Бір дәу

лық» өле– бозба

ді оқып отыр
ның көзіне сол заман

тейді. Бү
да расын

ді елес
ғанда ра

сыз өмірді елес

ді күн
мастай көр

та көтықта кө
міз бе ешДейміз бе еш

Дана ақын әр
зарсеқызар

үй ніп, әрі қа
айтаай
жақ

қуаныш,

көздік – біреу
болушылық

лық – мі
шәлкем-шалыс
дуарлық
шәлкем-шалыс

жүгенсіздік

Зертте

Абай қай
күлкіні қымбат

тақырыппен

Зертте

Бүгінгі тақырыппен
үндестігі
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жі гіт тің сә ні емес. Оны есі бар адам тү сі не ді. Жі гіт ке өнер мен 
ай на лы сып, ең бек ету ке рек. Той-то ма лақ қа бар жыл ты рын ки іп 
ба рып, ау да рыс пақ ой нап қай ту ға бо ла ды. Алай да бұл да мәң гі 
емес, «ат арық тай ды», «тон то за ды»:

Жас тық та бір күл ге нің – бір қа ра лық,
Күл кі бақ қан бір кө рер би ша ра лық.
Әу елі өнер із де лік қол дан кел се,
Ең бол ма са, ең бек пен мал та ба лық.

Той бол са, тон кие лік, жүр, ба ра лық,
Бі рі міз ді бі рі міз ау да ра лық.
Ат арық тар, тон то зар, қа дір ке тер,
Күл кі ні он ша күй леп, шу ла ма лық.

Ақыл сыз ға на ер тең гі кү нін ой ла май ды, сон дық тан ав тор 
«уай ым – ер қор ға ны» дей ді. «Уай ым» сө зін ақын «мақсат» ма ғы-
на сында қол дан ған. Өмір сү ру ге құш тар, есі бар адам құ мар лық қа 
са лын бай, бо ла ша ғын ой лап, «бес күн дік» май дан да же ңіп шы ға-
ды. Өмір ді май дан ға те ңей ді. Ике мі жоқ тар жар лы, «жа лы-
ныш ты», «жал таң көз» бо ла ды.

Уай ым – ер қор ға ны, есі бар лық,
Қи ыны бұл дү ние нің – қо лы тар лық.

QR-cod-тағыөлеңдітыңда.Ақынзаманындағыжастардыңсауық-думаны
менқазіргіжастардыңкөңілкөтеруіндегіұқсастықпенерекшелікнеде?

Суретпен	жұмыс

мен 
рын киіп 

да бұл да мәңгі да бұл да мәң

лық,

лық.

лық,лік, жүр, баралық,

дір кетер,
леп, шуламалық.

майды, сон
зін ақын «мақсат» ма

нін ой
ді. «Уайым» сөзін ақын «мақсат» ма

ге құштар, есі бар адам құ
дік» май

ді. Ике
ды.

– ер қорғаны, есі бар
ыны бұл дүниеніңыны бұл дү

тыңда. Ақынтыңда.
көңіл

өлеңді
жастардың
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«Еһе-еһе ге» елір ме, боз ба ла лар,
Бұл бес күн дік бір май дан ер сы нар лық.

Са лын ба, қыл саң да ғы сан құ мар лық,
Ал дың да уай ым көп шо шы нар лық:
Жар лы лық, жа лы ныш ты жал таң көз дік,
Сүй кі мі, ике мі жоқ шал дуар лық.

Әр нәр се нің өз уа қы ты бар, еш кім өле-өл ген ше сал дық пен 
ай на лыс пай ды, тоқ тай тын мез гі лі бо ла ды. Қо лы нан еш те ңе кел-
мейт ін дер ұр лық жа сай ды, бі реу ге тәу ел ді бо ла ды, ба ла-ша ға сын 
асы рай ал май ды. Дер ке зін де тәр бие бе ре тін әке, жөн сөз ай та тын 
ағай ын та был ма са, кей ін зар дап ше ге ді.

Әсем сал дық өл ген ше кім қы лар лық,
Оған да мез гіл бо лар тоқ талар лық.
Ұр лық қы лар, тен ті реп та мақ асы рар,
Бол ма ған соң жұ мыс қып мал та бар лық.

Ба сын да әке айт па са ақыл жар лық,
Ағай ын та был ма са ой са лар лық,
Қал жың бас сып өт кіз ген қай ран дәу рен,
Тү бін де тарт қыз бай ма ол бір зар лық?

Ақын өле ңі нің со ңын да осын дай ке ле лі ке ңес ті тың дай тын дар, 
сөз ді ұғар лық жан дар аз еке ні не, «қай ран дәу рен ді» тек ке өт кіз-
ген дер ге қын жы лады. 

Осы ел де боз ба ла жоқ сөз ді ұғар лық,
Үзіл мес үміт пе нен бос қуар дық.
Әйт еу ір ақ са қал дар айт па ды деп,
Жүр ме сін деп аз ға на сөз шы ғар дық.

Өлең шұ бы рт па лы ұй қас пен, 11 бу ын мен жа зыл ған. 10 шу мақ 
өлең нің бә рі бір ұй қас қа ба ғын ды рыл ған. Ал ғаш рет 1909 жы лы 
Сан кт-Пе тер бург те жа рық көр ген «Қа зақ ақы ны Иб ра һим Құ нан-
бай ұлы ның өле ңі» ат ты жи нақ та жа рия лан ды.

 	Білу

1. Өлең кім  туралы?

Білу

дік,

ше салгенше сал
лынан еш

ды, бала-шаді болады, ба
тін әке, жөн сөз ай

ше кім қыларлық,
таларлық.

мақ асы
лар тоқталар

реп тамақ асы
мыс қып мал та

са ақыл жар
са ой саса ой са

ген қайсып өткіз
де тартқызбай ма ол бір зар

да осындай кеңында осын
дар аз екені

Осы елде боз
Үзілмес үміт

ір ақӘйтеу
Жүрмесін деп аз ға

ртпаӨлең шұбырт
нің бәрі бір ұй

кт-Петербург
ның өле

кт-Пе
байұлының өле

1.
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2. Ақын өзін кім нің рө лін де кө ре ді?
3. Балаға кімдер ақыл айтқаны жөн?

Тү	сі	ну

1. Ақын өле ңін де жас тар ға не лік тен ай рық ша на зар ау дар-
ған?

2. Ав тор «Тү бін де тарт қыз бай ма, ол бір зар лық?» де ген ді не 
үшін ай та ды?

Қолдану

1. Өлең де гі өзі ңе ма ғы на сы бей та ныс  сөз дер ді  қа зақ ті лі-
нің тү сін дір ме сөз ді гі нен тау ып, олар дың ма ғы на сын 
дәптеріңе жаз.

2. Өлең де гі өзек ті ой ды, қо ғам дық мә се ле лер ді анық та.
3. Шы ғар ма да ғы өмір ден бе зі нер лік қы лық тар ды су рет теп, 

сөз об раз да ры ның идеяны бе ру де гі қыз ме тін көрсет.

Таалдау

1. Топтық жұмыс. «Кубизм» әдісімен 6 топқа бөлініп, 
өлеңдегі көтерілген мәселелердің әлеуметтік рөлі мен 
эстетикалық құндылығын тал даңдар.

2. Өлең де гі ав тор дың су рет теу ті лін тал дап, өзін дік ерек ше-
лік те рін ай қын да.

 «Ақын ті лі нің сөз ді гін» құ рас ты рып, кес те ні тол тыр.

Тіл дік ерек ше лік те рі Мы сал да ры 

3. Өлең ді «Ұқсастық пен даралық» тәсілі арқылы «Жас-
тық тың оты, қай да сың?» ту ын ды сы мен са лыс тыр.

Ұқсастық Даралық

Жинақтау

1. «3–2–1» әді сі бой ын ша кес те ні тол тыр.

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

зар аудар

Түсіну

лық?» деген

дерді

Қолдану

ныс сөз
ып, олардың ма

дық мәселелер
лік қылық

гі қызның идеяны беруде

Топтық жұмыс. «Кубизм» әдісімен 6 топқа бөлініп, 
өлеңдегі көтерілген мәселелердің әлеуметтік рөлі мен 
эстетикалық құндылығын талэстетикалық құндылығын тал

теу тідың суреттеу ті
да.

дігін» құнің сөзді

дік ерекше тері

Өлеңді «Ұқсастық пен даралық» тәсілі арқылы «Жас
тың оты, қайтық
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Өлең ту ра лы
3 де рек 

Өлең бой ын ша
2 сұ рақ 

Қы зы ғу шы лық 
та ныт қан

1 нәр се

2. Ақын ның «Ат арық тар, тон то зар, қа дір ке тер» де ген бей-
не лі сө зі не әде би эс се жаз.

Бағалау

1. Өлең нен ал ған әсе рің және ақын өмір сүр ген ке зең ту-
ра лы ақын мен сыр ла сып, хат жаз.

2. «Бір дәу рен кем ді күн ге – боз ба ла лық» өлеңіндегі тұл-
ға лық қа си ет тер ді «Ке ше гі өт кен ер Әбіш» өле ңі ндегі 
кейіпкер бейнесімен са лыс ты рып, екі өлеңнің ұлт тық 
жә не та ри хи құн ды лы ғы на ба ға бер.

«Бір дәурен кемді күнге – бозбалалық» өлеңі 

Ұлттық құндылығы Тарихи құндылығы

«Кешегі өткен ер Әбіш» өлеңі

Ұлттық құндылығы Тарихи құндылығы

...Дәл осы өлең тұрғысынан, ашығырақ баяндасақ, бозбалалық
кімдеболмайды,бәрініңбасынанөтеді.Әңгімеөткеніндеемес, кім
бұлкезеңді қалайөткізгенінде.Айтпасадабелгілі, қайбуынбозба-
лалығынқалайөткізсе,оныңкелеркүндері(салдары)солайболмақ,
өмірісолайкөмкеріліп,адамдығысолайөрбімек.Демек,кейіндеол
солкезеңнендағдысындақалғанжолыменжарқұшып,балатудырып,
онытәрбиелемекдегенсөз.

Алайдаөлеңдеайтылғанқателіктердідеркезіндежазбаса,аза-
маттаруақытылыарылмаса,кемшілікұрпақтарсабақтастығынаұла-
суы,ұлтоданжуықарадаарылаалмауымүмкінеді.Бұлдерттенбіз
бүгіндеқұлантазаарылып,адаланақойғанымызшамалы.

Бағалау

Білгенге	маржан

тер» деген бейдір кетер» де

Бағалау

рің және ақын өмір сүр

Бағалау

сып, хат жаз.
балалық» өлеңіндегі тұл
кен ер Әбіш» өле

рып, екі өлеңнің ұлт
гі өткен ер Әбіш» өле

лыстырып, екі өлеңнің ұлт
на баға бер.

Бір дәурен кемді күнге

Кешегі өткен ер Әбіш

Ұлттық құндылығыҰлттық құндылығы

өлең тұрғысынан,
болмайды, бәрінің

өткізгенінде.кезеңді қалай
қалай өткізсе,

көмкеріліп,
дағдысында

солай
кезеңнен дағдысында
тәрбиелемек
Алайда өлеңде

уақытылы
Алайда

маттар
суы, ұлт
бүгіндебүгінде
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...Шынмәніндебұлөлеңніңәрекіжолы–бірафоризм.Расында
да,ақынсөзжинақылығы,ойсонылығынөлеңқұнарына,ойқабат-
тарыменмазмұнкүрделілігінеқалайадалқызмететтіреді.

Ораз бек Са пар хан

Перифраз	 – бір нәрсені не құбылысты, іс-әрекетті олардың
бірбелгісін,бірқасиетінкөрсетіп,өзсөзіменсуреттепайту.Абайда
перифраздардың жалпыхалықтық тілде қалыптасқандары да, өзі
жасағанавторлықтүрлерідебар.Мысалы,Абайда«өмір»,«тіршілік»
дегенге«сұмжалған»,«сұмдүние»т.б.перифраздарыкездеседі.

Абайдың сөз өрнегі

Бозбала қандай болуы керек? Қыз бала қандай болуы керек?
Пікіріңдікестегетолтыр.«Қызғақырықүйдентыйым»қағидасықазір
сақталама?

Бозбала қандай болуы керек? Қыз бала қандай болуы керек?

1. АсыловҰ.Абайдыоқуәліппесі.–Алматы:Рауан,1994.
2. МұхамадиевД.Б.Абайтанушы.Монография.–Алматы:Evo

Press,2013.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Сенкүлкініқалайбағалайсың?Ақын:«Уайым–ерқорғаны»,–
деген.Алсеніңқорғаныңне?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

Расында
қабат-

бек Са хан

олардыңіс-әрекетті
суреттеп айту.

қалыптасқандарықалыптасқандары
Абайда «өмір

перифраздары
Абайдың сөз өрнегіАбайдың сөз өрнегі

Қыз бала
қырық

Бозбала қандай болуы керек?

күлкіні қалай бағалайсың?
сенің қорғаның

үйрен

білім бұлағы

Асылов1. Асылов
2. Мұхамадиев

2013.

Кітап – білім

Press,
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Абайдыңқарасөздерініңмаңызынеде?

	 ОН	ТӨР	ТІН	ШІ	ҚА	РА	СӨЗ

Абай – «жү рек» сө зін көп қол дан ған 
ақын. Оның «Он төр тін ші қа ра сө зі» де 
«Ті рі адам ның жү рек тен аяу лы же рі бо ла 
ма?» деп бас тала ды. Ра сын да да, жү рек – 
адам ның тір ші лі гін біл ді ре тін бас ты ағ за-
лар дың бірі. Қай тыс бол ған адам ту ра лы 
«Жү ре гі нің со ғу ын тоқ тат ты» деп жа та ды.

Ақын «жү рек» сө зін тек ба тыр лық, 
ер жү рек тік пен бай ла ныс ты ру ды қол да-
май ды: «Ра қым ды лық, мей ір бан ды лық, 
әр түр лі іс те адам ба ла сын өз бауы рым 
деп, өзі не ой ла ған дай олар ға да бол са игі 
еді, де мек, бұ лар – жү рек ісі. Асық тық 
та – жү рек тің ісі. Тіл жү рек тің айт қа ны на 
көн се, жал ған шық пай ды», – дей ке ле, 
«Амал дың ті лін ал са, жү рек ұмыт қа ла-
ды» де ген бай ла уын ай та ды («амал» – бұл 
жер де қу лық, ай ла кер лік ма ғы на сын да). 
Сол се беп ті ақын қа зақ тың жай «жү рек-
ті сі мен» ке ліс пей ді: «Қа зақ тың «жү рек-
ті сі» мақ тау ға сый май ды. Айт қан ға көн-

гіш, уағ да да тұр ғыш, бой ын жа ман шы лық тан тез жиып ал ғыш, 
көш тің со ңы нан ит ше ере бер мей, адас қан көп тен аты ның ба сын 
бұ рып алу ға жа ра ған, әді лет ті ақыл мой ын да ған нәр се ге, қи ын да 
бол са, мой ын дау, әді лет ті ақыл мо йын да ма ған нәр се ге, оңай да 
бол са, мой ын да мау – ер лік, ба тыр лық осы бол ма са, қа зақ тың айт-
қан ба ты ры – ән шей ін жү рек ті емес, қас қыр жү рек ті де ген сөз».

Ақын ның пай ым дау ын ша, қа зақ тың «жү рек ті сі» ожар, қа ра 
күш тің ие сі бол ған дық тан, «ақыл сыз ды ғы нан аз бай ды, ақыл дың 
сө зін ұғып алар лық жү рек те жі гер, қай рат, бай лау лы лық тың жоқ-
ты ғы нан аза ды. Бі лім ді біл се де, ар сыз, қай рат сыз ды ғы нан ес кер мей, 
ұс та май ке те ді. Жа ман шы лық қа бір елі гіп кет кен соң, бой ын жиып 
алып ке тер лік қай рат қа зақ та кем бо ла ды». Осы тұс та әл-Фа ра би дің: 
«Тәр бие сіз бе ріл ген бі лім – адам зат тың қас жауы» де ге ні ес ке тү се ді.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• тілдікбірліктердің
семантикалықмәнін
түсініп,мәтінніңішкі
бірлігіндегіқызметін
айқындау,образдық
қызметінашу;

• шығармадағыкөркем-
дегішқұралдардың
қолданысынталдау,
мәтіндегікөркемдік
қызметінанықтау;

• шығармапоэтикасын-
дағыавтордыңайшықты
қолтаңбасынабағаберу.

Жү рек
Жі гер
Қай рат
Ақыл

Тірек	сөздер

зін көп қол
расө

зін көп қол
тінші қара

тен аяулы же
сында да, жүды. Расын

гін біл ретін бас
тыс болған адам ту

ғуын тоқтат
рек» сөзін тек ба

пен байла
лық, мей

пен бай
ды: «Рақымдылық, мей

те адам ба
ған

мек, бұ
тің ісі. Тіл жүректің ісі. Тіл жү

се, жалған шықкөнсе, жал
«Амалдың ті
ды» деген бай

де қу
ды» де
жерде қу
Сол себеп
тісімен» кеті
ті

да тұрғыш, бой
нан итше ере бер

ған, әдіға жара
ындау, әді

дамау
– әншей

са, мойын
ры – ән

Ақынның пай
тің иесі бол

зін ұғып алар
тің ие

зін ұғып алар
тығынан аза

май кеұс
алып кетер
«Тәр
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Абай қо ғам да ғы адам гер ші лік мә се ле сін кө те рген. Ол: «Осы 
жұрт тың кө бі нің ай тып жүр ген «мық ты жі гіт», «ер жі гіт», «пы-
сық жі гіт» деп ат қой ып жүр ген кі сі ле рі нің бә рі – пә ле ге, жа ман-
шы лық қа елірт пек үшін, бі рін-бі рі «ай да, ба тыр лап!» қыз ды рып 
ала тынына қынжылады. «...Әйт пе се Құ дай ға те ріс тік тен не ар 
мен ұят қа те ріс тік тен сіл кі ніп, бой ын жиып ала ал ма ған кі сі, 
үне мі жа ман шы лық қа, мақ тан ға са лы нып, өз бой ын өзі бір тек-

сер мей кет кен кі сі, тәу ір жі гіт тү гіл, 
әу елі адам ба өзі?». Осы лай ша, ақын егер 
адам зат жү ре гін де гі ба тыл дық пен 
өжет тік, тіп ті оқы ған ның өзі ар-ұят қа, 
мә де ни ет ке ба ғын ба са, оны адам деу ге 
бо ла ма дей ді. Өйт ке ні Абай өз за ма нын да 
оқы ған ды да, на дан ды да, да на ны да, 
жо ма рт ты да, са раң ды да, бай, ке дей ді де 
көп көр ген. Бұ лар дың қай-қай сы сы ның 
да тек жү рек әмі рі не ба ғы нып әре кет 
жа сай ты ны на кө зі әб ден жет кен.

«Он төр тін ші қа ра сөз» ал ғаш рет 
ақын ның 1933 жы лы жа рық көр ген 
то лық жи на ғын да жа рия лан ды.

 	Білу

1. Жү рек қан дай қыз мет ат қа ра ды?
2. Абай дың «Он төр тін ші қа ра сө зін де» не ту ра лы ай тыл ған?
3. Ақын жү рек ту ра лы не ай та ды?

Жүректаразысынданебасымтұрукерек?Өзпікіріңдідәлелде.

Суретпен	жұмыс

Асық	тық	–ғашық-
тық,құмарлық

Байлаулылық	–
табандылық

Сөзмаржан

Қосымшаақпарат
көздерінпайдаланып,
«Жүрек»сөзікездесетін
қарасөздерінжинақтап,
мағынасынзертте.

Зертте

Білу

селесін кө
ты жі

нің бә
ген «мық
ген кісілерінің бә

рі «айда, ба
се Құ

ніп, бой
ға сатанға са

мей кетсермей кет
әуелі адам ба өзі?». Осы
адамзат жү

тік, тіп
адам
өжет

де
бола ма дей

Сөзмаржан

зертте.

тық – ғашық-
құмарлық

Байлаулылық

Сөзмаржан

құмарлық
Байлаулылық

табандылықтабандылық

1. Жү
2.
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Тү	сі	ну

1. Ақын бұл қа ра сө зін не үшін жаз ған?
2. Не се беп ті «Қа зақ тың «жү рек ті сі» мақ тау ға сый май ды»?
3. «Жү рек ті кі сі» де ген ді қа лай тү сі не сің?

Қолдану

1. Та қы рып қа бай ла ныс ты ой ың ды «Түр тіп алу кес те сі не» 
жаз.

V – «бі ле мін»
– «мен үшін 
тү сі нік сіз»

+ «мен үшін 
жа ңа ақ па рат»

! «ме ні таң-
ғал ды ра ды»

2. «Жү рек» сө зі нің се ман ти ка лық мә нін тү сі ніп, мә тін нің іш-
кі бір лі гін де гі қыз ме тін ай қын дап, об раз дық қыз ме тін аш.

«Жү рек» сө зі нің 
се ман ти ка лық мә ні 

Мә тін нің іш кі  
бір лі гін де гі қыз ме ті 

Об раз дық қыз ме ті 

Таалдау

1. Қа ра сөз де гі көр кем де гіш құ рал дар дың қол да ны сын тал-
дап, мә тін де гі көр кем дік қыз ме тін анық та.

Көркемдегіш құралдар Қызметі

2. Хрестоматиядан Зәки Ахметовтің «Абайдың ақындық 
әлемі» зерттеуін оқы. Автордың ақын ту ра лы мына пі кі-
рін ұлт тық мүд де тұр ғы сы нан ашып, тал да:

Түсіну

Қолдану

Талдау

ды»?майды»?

тіп алу кес

Қолдану

тіп алу кес

! «ме+ «мен үшін 
ңа ақпарат»

лық мәнін тү
дап, об

тіннің іш
гі қыз

Мәтіннің іш
дегі қызбірлі

дегі көркем
дегі көрдап, мәтін

Көркемдегіш құралдар

2. Хрестоматиядан Зәки Ахметовтің «Абайдың ақындық 
әлемі» зерттеуін оқы. Автордың ақын ту
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 «Абай есі мі – қа зақ хал қы ның ұлт тық са на сы ның оянуы 
мен ру ха ни қай та жаң ғы ру ының қо ғам ның озық күш те-
рі нің өр ке ни ет ті лік ке ұм ты лы сы мен әлеу мет тік әділ дік-
тің сим во лы».

Жинақтау

1. «Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының» 
қолдауымен Қазақстан Президентінің телерадио кешені 
«Абайдың қарасөздері» кино жобасын түсіруде. Сен «Он 
төр тін ші қа ра сө з» бойынша қандай сценарий ұсынар 
едің?

2. Топ тық жұ мыс. «Он төр тін ші қа ра сөз» бой ын ша ав тор 
бей не сі не қа тыс ты се беп тер мен дә лел дер тау ып қор ғаң-
дар.

 1-топ: Ав тор – оп ти мист.
 2-топ: Ав тор – реа лист.  
 3-топ: Ав тор – пат риот. 
3. Өз жү ре гің ді қа лай тәр бие лей сің? QR-cod-тағы 

материалды тыңда. Хакім өсиетін қалай жүзеге 
асырасың? «Адам дық – ақыл да, сұ лу лық – жү-
рек те» де ген та қы рып та эс се жаз.

Бағалау

«Қа зақ та адам ба ла сы ғой, кө бі ақыл сыз ды ғы нан аз-
бай ды, ақыл дың сө зін ұғып алар лық жү рек те жі гер, қай рат, 
бай лау лы лық тың жоқ ты ғы нан аза ды» де ген ақын сөзіне ба-
ға бер.

Абайшығармашылығы,Абайдәуірі,Абайортасыақынөмірден
озғансәттенбастап,ойеңбегіменайналысқанқазақоқығандарына
руханиазық,ғылыми-зерттеудебағытболғаныбелгілі.АлайдаАбай
болмысын қаншалықты терең зерделеген сайын, әлі де бізге бей-
мәлім тұлғалық қырлары мен тағылымдық тұстары көрініс беруде.
ӘрзаманныңбуыныхакімАбайғаөзінше,жаңакөзқараспенқарары
сөзсіз.Себебітұлғатанубағытынаәртұлғағақойылатынметодоло-
гиялық ұстанымдар мен әдістер, көзқарастар замана лебіне қарай
өзгеріскеұшырапотырады.

Ер кін Рах ме тул лин

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

ның оянуы 
ның озық күште

тік әділдік-тік әділ

Жинақтау

«Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының» 
қолдауымен Қазақстан Президентінің телерадио кешені 
«Абайдың қарасөздері» кино жобасын түсіруде. Сен «Он 
қолдауымен Қазақстан Президентінің телерадио кешені 
«Абайдың қарасөздері» кино жобасын түсіруде. Сен «Он 

 бойынша қандай сценарий ұсынар 

ра » бой
тер мен дәлелдер тау

биелейсің? QR-cod-тағы 
материалды тыңда. Хакім өсиетін қалай жүзеге 

– ақыл
се жаз.та эс

зақ та адам баласы ғой, кө
зін ұғып алар

зақ та адам ба
дың сөзін ұғып алар

тың жоқты

шығармашылығы,

маржан

шығармашылығы,
сәттен бастап,
азық, ғылыми-зерттеуде

қаншалықты
рухани азық,
болмысын қаншалықты
мәлім тұлғалық

заманның
Себебі

Әр заманның
сөзсіз.
гиялық
өзгеріске
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Абай қарасөздерін арнайы зерттеген X.Сүйіншәлиев оларды
көркем прозаға жатқызбай, жай прозаға жатқызады да, «прозаның
шағыналтытүріне»топтайды.

Публицистикалықжанрдадептапқандары–1,2,3,14,24,26,29,
33,41,42-сөздеріжәне«Біразсөзқазақтыңқайданшыққанытуралы»
дегеншығармасы.Қалғандарыпрозаныңөсиетғақлия,нақыл,тұспал
сөз,кеңес,әңгіме,көркемпрозаэлементтерібартүрлерінежатады
депбөледі.Бірақавторталдайкеле:«Абайпрозасындапублицистика
сарыныбасым»,–дептүйеді.

Абайдың сөз өрнегі

Қарасөздегіавтордыңайшықтықолтаңбасыменөзектілігінебаға
бер.

МырхазметовМ.Абайтанутарихы.–Алматы:Анатілі,1994.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

«Жомарт жүрек» – еліміздегі қайырымдылық саласындағы
маңыздықызметтіжүзегеасыратынұйымдардыанықтау,танужәне
көтермелеуүшінөткізілетінжылсайынғықайырымдылықсыйлығы.
https://ruh.kz/kz/page/zhomart-zhrek сілтемесі арқылыосы қайырым-
дылық саласының жұмысымен толығырақ таныс. Сенің «жомарт
жүрегің»оғанқандайүлесқосқысыкеледі?Өзжобаңдыжаса.

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

олардыоларды
«прозаның

26, 29,14, 24, 26,
шыққаны туралы»

нақыл, тұспал
жатады

ғақлия, нақыл,
түрлеріне

прозасында публицистика

Абайдың сөз өрнегі

қолтаңбасықолтаңбасы

еліміздегі
асыратын

сайынғы
жүзеге асыратын

өткізілетін жыл
https://ruh.kz/kz/page/zhomart-zhrek

жұмысыменжұмысымен
үлесқандай

Мырхазметов

білім бұлағы

Мырхазметов
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Қандайөнеріңбар?Онықалайдамытасың?

	 ОТЫЗ	ҮШІН	ШІ	ҚАРАСӨЗ

Абай 1895 жылы жазған «Отыз үшін ші 
сө зін де» қолөнерді тілге тиек етеді.

«Егер де мал ке рек бол са, қо лө нер 
үй рен бек ке рек. Мал жұ тай ды, өнер жұ та-
май ды. Ал дау қос пай, адал ең бе гін сат қан 
қо лө нер лі – қа зақ тың әулие сі сол» деп, 
қан дай ша ру аға бол ма сын ике мі, бей імі 
бар кә сіп қой адам ды әулие са най ды. Абай 
за ма нын да дү ние-мү лік мал мен өл шен ген-
дік тен, «Егер де мал ке рек бол са» де ген сөз ді 
«ақ ша ке рек бол са» деп ұғы ну ке рек. «Мал 
жұ тай ды, өнер жұ та май ды» де ген сөз дің 
ас та рын да үл кен ма ғы на бар. Ата-ба ба дан 
қал ған мал да, қа ра жат та, бай лық та уа қыт 
өте ке ле тау сы луы мүм кін. Ал бел гі лі бір 
кә сіп пен шұ ғыл да нып, өнер үй рен ген адам 
еш уа қыт та тар шы лық көр мей ді.

Ақын осы қа ра сөз де қо лө нер ше бер лі-
гі не зи ян кел ті ріп, ке рі әсер ете тін талап-
сыз дық, ерін шек тік, та мыр шыл дық 
ке сел дер ді талдайды.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• қарасөздердегі
автордыңтүйіндіойын
(түрлінысанды:мен-
тальдікарта,сызба
қолданаотырып)дә-
йектеу;

• шығарманыңкөркемдік-
идеялыққұндылығын
талдап,шығарма,әдеби
эссе,блог,әңгімежазу.

Өнер
Ең бек ету
Талап

Тірек	сөздер

«Әкекөрген–оқжонар,анакөрген–тонпішер»дегенқағидағасәйкес
мамандықтаңдайсыңба?Әлдебасқабағытұстайсыңба?

Суретпен	жұмыс

Абай 1895 жылы жазған «Отыз үшін
де» қолөнерді тілге тиек етеді.

Абай 1895 жылы жазған «Отыз үшін
де» қолөнерді тілге тиек етеді.

«Егер де мал керек болса, қо
тайды, өнер жұрек. Мал жұ

пай, адал ең
зақтың әулие

аға болма
қой адамды әулие са

ние-мү
тен, «Егер де мал ке

да дүние-мү
тен, «Егер де мал ке

рек болса» деп ұғы
ды, өнер жұ

рында үл
ған мал да, қаған мал да, қа

ле тауөте келе тау
кәсіппен шұ
еш уақыт

Ақын осы қа
еш уа

Ақын осы қа
не зи

сыз

оқ жонар,

жұмыс

көрген
мамандық таңдайсың
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Мәселен, хакім: «Әу елі – бұл ісім ді ол ісім нен асы рай ын деп, 
ар тық іс мер лер із деп жү ріп, кө ріп, бі раз іс тес бо лып, өнер арт-
ты рай ын деп, түз ден өнер із де мей ді. Осы қо лын да ғы аз-мұ зы на 
мақ та нып, осы да бо ла ды деп, бая ғы қа зақ тың талап сыз ды ғы на 
тар тып, жа тып ала ды» – деп, ең ал ды мен, талап сыз дық ты, бой-
күйез дік ті сы най ды.

«Екін ші – ерін бей іс тей бе ру ке рек қой. Бір-екі қа ра тап са, 
мал ға бө ге қал ған кі сім сіп, «ма ған мал жоқ па?» де ген дей қы лып, 
ерін шек тік, сал дау-сал ғырт тық қа, кер без дік ке са лы на ды». Хакім 
азын-ау лақ та бы сы на мәз бо лып, жан-тә ні мен бе рі ліп жұ мыс 
іс те мейт ін, ал ға ұм тыл май тын, ке ле ше гін ой ла май тын дү бә ра, 
ерін шек адам ды сы най ды.

«Бір-екі қа ра тап са» де ге ні – бі рер си ыры бол са де ген сөз. 
Де мек, азын-ау лақ та быс қа мастан бай, ерін бей ең бек етіп, кә сі бін 
же тіл ді ріп, әрі қа рай жан дан ды ру ды тү сін ді ре ді.

«Үшін ші – «дар қан сың ғой, өнер лі сің 
ғой, шы ра ғым» не ме се «ағе ке, нең ке те ді, 
осы ға нам ды іс теп бер!» де ген де «ма ған да 
бі реу жа лы нар лық қа жет кен екен мін» 
деп дан дай сып, пай да сыз, қу тіл ге 
ал да нып, өзі нің уа қы тын өт кі зе ді. Жә не 
ана ған дү ние нің қы зы ғы ал дау ды біл ген 
де гі зіп, кө ңі лін де мақ тан ды рып ке те ді». 
Бұл жер де Абай еш кім ге қа рас пай, же ке 
өз пай даң ды ға на біл деп тұр ған жоқ. 
Абай ше бер ді ала яқ тан сақ тан ды рып тұр. 
Мұн да ше бер дің мақ тан шақ ты ғы нан гө рі 
ал дау шы ның есі руі, іш тей ма сат та нуы 
одан да зи ян бо ла тын ды ғын аң ғар та ды. 
Өйт ке ні «дү ние нің қы зы ғы – ал дау» деп 
түй сін ген ала яқ та ғы да бі реу ге сол әре-
кет ті жа сау ға ты ры са ды. Сон дық тан 
«пай да сыз ал дау ға» түс пеу үшін Абай 
ай тып кет кен ой ке се лі нен де, сөз ке се-
лі нен де ке ле тін зи ян ды іс ке жо ла мау 
ке рек.

«Төр тін ші – та мыр шыл дау ке ле-
ді. Ба ға на ғы ал дам шы шай тан та мыр 
бо ла лық деп, бір бо лым сыз нәр се ні бер-
ген бо лып, ар ты нан үйте мін-бүйте мін, 
қа рық қы ла мын де ген ге мәз бо лып, 

Әулие	–«уәли»–
арабсөзініңкөпше
түрі,қазақша«қасиетті»
дегенмағынада.Бұл 
жер де:адал,руханита-
заадам

Та	мыр	шыл	дау	–
досшылдау,көпшілдеу
(кекесінмағынасында)

Сөзмаржан

Абайосысөзінде
өнерарқылытабыс
табукеректігінайтады.
Интернеттенеліміздің
атақтыкәсіпкерлерінің
кеңестерінтауып
оқы.«Отызүшінші
қарасөзге»және
аталмышкәсіпкерлердің
кеңестерінесүйеніп,
өзіңежақынөнерді
игеріп,қалайдамытаты-
ныңдыжоспарла.

Зертте

ын деп, 
лып, өнер арт

зына ғы аз-мұ
сыздығына 

дықты, бой

рек қой. Бір-екі қара тап
дей қы
ды». Хакім 

ған мал жоқ па?» деген
ке салынады». Хакім 
мен бе ліп жұ

майтын дүгін ойла

ыры бол
бей еңбай, ерінбей ең

сіндіреді.
– «дарқан

ме
ші – «дар
ғым» неме
ды істеп бер!» де

нарлық
деп дандай

нып, өзінің уанып, өзі
ниеанаған дү

дегізіп, кө
Бұл жерде Абай еш
өз пайдаң
Бұл жер
өз пай
Абай ше
МұнМұн
ал
одан да зи

сөзінде
табыс

керектігін айтады.
еліміздің

кәсіпкерлерінің
Интернеттен

кәсіпкерлерінің
кеңестерін тауып

«Отыз үшінші
қарасөзге» және

кәсіпкерлердің
қарасөзге»
аталмыш
кеңестеріне
өзіңе жақын

қалайигеріп, қалай
ныңды жоспарла.
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«та мы рым», «до сым» де се, мен де ке рек ті нің бі рі бо лып қа лып пын 
ғой деп жә не жа сы нан іс іс теп, үй ден шық па ған дық қы лып, жоқ-
бар ға ты ры сып, ал да ған ды біл мей, де реу оның жет пе ге нін жет кі-
зе мін деп, тіп ті жет пе се, өзі нен қо сып, қы лып бер де ге ні нің бә рін 
қы лып бе ріп, кү ні өтіп, ең бек қы лар уа қы ты нан ай ыры лып, «жо-
ға ры шық қа» қа рық бо лып, та мақ, ки ім, бо рыш есі нен шы ғып 
ке тіп, ен ді олар қыс қан кү ні бі реу дің ма лын бұл дап, қа рыз ға 
ала ды. Оны қы лып бе рей ін, мұ ны қы лып бе рей ін деп, со ны ме нен 
та быс құ рал май, бо ры шы асып, дау ға ай на лып, адам шы лық тан 
ай ыры лып, қор бо лып ке те ді. Осы не сі екен?». Ақын жұ мы сын 
іс те тіп алу үшін уа қыт ша дос, та мыр бол ған әр кім нің сө зі не се ніп, 
ғұ мы ры ның со ңын да қай ыр шы лық қа ду шар бол ған өнер ие сі нің 
қор бол ған өмі рін осылай су рет тей ді. «Қа зақ тың ба ла сы ның 
өзі ал да ғыш бо ла тұ рып жә не өзі бі реу ге ал дат қыш бо ла тұ ғы ны 
қа лай?», – де ген сұ рақ ты Абай те гін қой ып тұр ған жоқ. Қа ра-
сөз дің бү кіл маз мұ нын осы сұ рақ қа сый ды рып, адам ды өмір ге 
бай ып пен қа рап, ой ла нып іс жа сау ға же тек теп отыр.

Қа зақ та «Өнер лі өр ге жү зер» де ген ма қал бар. Мі не, сол өнер ді 
өмі рі нің со ңы на дей ін ұс та нып, өне рін арт тыр ған адам ды Абай 
әулие ге те ңей ді. Мей лі етік ші, мей лі ті гін ші, мей лі ас паз, мей лі 
бап кер, мей лі ем ші бол сын, сол ай на лыс қан кә сі бін же тіл ді ріп, 
за ман ға іле се біл ген адам – Абай үшін әу лие. Қан дай да бір өнер ді 
мең ге ріп, қо лы нан іс ке ле тін адам әруа қыт та қа дір лі, көп ші лік ке 
ке рек. Әрі еш уа қыт та тар шы лық көр мей ді, өйт ке ні жан қа ла-
уы мен тап қан өне рі бар. Ал «өнер жұ та май ды». Абай дың не гіз гі 
айт пақ ойы осы ған саяды.

Де се де, Абай ға тән сын шыл дық көз қа ра сы мұн да да ай қын кө рі-
не ді. Сы най оты рып, сақ тан ды ра ды. Сы най оты рып, жол сіл тей ді.

 	Білу

1. Ақын қа ра сө зін де не ні тіл ге тиек ет ті?
2. Абай «Отыз үшін ші сө зін де» кім дер ді сы на ған?
3. Қандай нәр се лер кә сіп ке зи яны тигізеді?
4. Ав тор үшін әулие кім?

Тү	сі	ну

1. Не лік тен «Мал жұ тай ды, өнер жұ та май ды»?
2. Абай қо лө нер ші ні не се беп ті сы най ды?
3. Не ге та мыр шыл бол мау ке рек?
4. «Өнер лі өр ге жү зер» де генді қалай түсіндіресің?

Білу

Түсіну

пын 
лып, жоқ-
нін жеткі-

рін 
нін жет

нінің бәрін 
ырылып, «жо

нен шырыш есінен шы
лын бұлдап, қа

ін деп, со
шы

ін деп, со
лып, адам

сі екен?». Ақын жұ
кімнің сөған әркім

шар болған өнер ие
ді. «Қазақтың ба

реуге алдат
гін қойып тұр
қа сыйды

тек
раққа сый
сауға жетек

зер» деген мақал бар. Мі
рін арт

ші, мей
сын, сол айсын, сол ай

– Абай үшін әу– Абай үшін әу
летін адам әруа

та таршылық көр
рі бар. Ал «өнер жұ

та тар
рі бар. Ал «өнер жұ

ған саяды.
ға тән сыншылға тән сын

рып, сақрып, сақ

Ақын қарасө
Абай «Отыз үшін
Қандай нәр
Абай «Отыз үшін
Қандай нәр

4. Автор үшін әулие кім?

1.
2. Абай қо
3.
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Қолдану

1. Қарасөз мазмұнына сүйеніп, кес те ні тол тыр.

Ке сел түр ле рі Ме нің пі кі рім 

   

2. https://atameken.kz/kk/pages/39-missiya-palaty 
сілтемесіндегі материалмен танысып, еліміздегі кәсіп-
керлердің мүддесі мен құқықтары кәсіби түрде қорға ла-
тындығы туралы презентация жаса.

Таалдау

1. Қа ра сөз дің көр кем дік-идея лық құн ды лы ғын тал да.
2. Топ тық жұ мыс. «Қа зақ тың ба ла сы ның өзі ал да ғыш бо ла 

тұ рып жә не өзі бі реу ге ал дат қыш бо ла тұ ғы ны қа лай?» 
де ген Абай сұ ра ғын «Жо лау шы ның қой ын дәп те рі» әді сі 
бой ын ша өмір шын ды ғы мен бай ла ныс ты тал даң дар.
1) Қа ра сөз ден сұ рақ қа жау ап бе ре тін үзін ді лер ді жа зып 

алу.
2) Осы үзін ді лер дің түр лі кә сіп тер ге әсе рі тө ңі ре гін де 

топ ішін де тал қы лау.
3) Өз әсер ле рін жа зу.
4) Ав тор орын ды ғын да жаз ған пі кір ді оқу.

Жинақтау

1. Жұп тық жұ мыс. Қа ра сөз де гі ав тор дың түй ін ді ой ын (түр лі 
ны сан ды: мен таль ді кар та, сыз ба қол да на оты рып) дәй ек те.

2. Қа ра сөз дің көр кем дік-идея лық құн ды лы ғы ту ра лы шы-
ғар ма, әде би эс се, блог, әң гі ме нің бі рін жаз.

Бағалау

1. Абай айт қан ке сел дер қа зір гі өмір де кө рі ніс та ба  ма?
2. Қа лай ой лай сың, өнер жұ та мау үшін не іс теу ке рек?

Джордж Кеннан – патшалық Ресейде жер аударылған қайрат-
керлердікөзбенкөріп,материалжинап,кітапжазбақболғантәуелсіз
журналист-жазушы.Ол1864–1890жылдарыРесейдіңазиялықжәне
сібірлікаймақтарына4–5ретсаяхатжасайды.Осындайсапарының

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

рім

https://atameken.kz/kk/pages/39-missiya-palaty 
сілтемесіндегі материалмен танысып, еліміздегі кәсіп
керлердің мүддесі мен құқықтары кәсіби түрде қорға
сілтемесіндегі материалмен танысып, еліміздегі кәсіп
керлердің мүддесі мен құқықтары кәсіби түрде қорға

Талдау

дылығын тал
ның өзі алласының өзі ал

қыш бола
ның қой

ныс
шының қой

мен байланыс
ап беретін үзін

лі кә
лау.

зу.
ғында жаз

мыс. Қа сөз
ді картальді кар

кемдің көр
ма, әдеби эссе, блог, әң

Абай айтқан ке
лай ойлайҚалай ой

Джордж

Білгенге маржан

Джордж
керлерді
журналист-жазушы.журналист-жазушы.
сібірлік
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біріндеТюмень,Омбы,Новосибирск қалаларындаболып,Семейге
келеді. Одан Өскемен, Алтай, Шемонайха, Шыңғыстау, Марқакөл
т.б.жерлердіаралап,қазақауылдарыныңтұрмыс-тіршілігімен,әдет-
ғұрпымен,салт-санасыментанысады.ОлАбайменкездесуітуралы
былай жазады: «Кешқұрым біз қалаға (Семейге) қайтып келдік те,
Леонтьевтіңүйінебардық.Бұлүйгекөптегенбейтанысадамжиналған
екен.Бәрідежерауғанжандар.ЛеонтьевтіңүйіндеСпенсердіңсуреті
ілулітұрды.Басқажиһазжоқ.Қонақсаныонбесадамболды.Көңілді,
қызықты, еркін әңгіме біздерді бір-бірімізге тез таныстырды. Менің
кейбір сұрақтарыма жауап бере отырып, Леонтьев маған Семей
қаласыкітапханасыныңқалайжұмысістейбастағанын,кітапхананың
жер аударылып келгенмұңдықтарға ғана уанышемес екенін, қала
халқыныңдаой-өрісінкеңейтерлікруханиазығынаайналғанынайтып
өтті.Леонтьев:«МенИбраһимҚұнанбаевдегенқартқазақтыбілемін.
Ол–кітапхананыңбайырғыоқырманы.Тіпті,олМилль,Бокль,Дрэпер
сындыавторлардыоқиды»,–деді».

Тұрсын Жұртбай

Ирония–сөздітурамағынасындаайтылғандайқолданаотырып,
оғанқарама-қайшымағынаберу,ойдыжеңіләзіл-қалжыңмен,зілсіз
кекесінменкерісіншеайту.Ирония–тектілдікқұбылысқанаемес,ол
белгілібірдәрежедеділмен,ұлттықхарактермен,даралықтемпера-
ментпенжәнебасқафакторларғадабайланыстыболады.Иронияның
сипаты автордың жеке тұлғасына, оның әлеуметтік мәртебесіне,
эстетикалықкөзқарасына,этикалықтүсініктерінетәуелдіболады.

Абайдың қарасөздерінің идеялық-мазмұндық сипаты оның
өлеңдерімен сабақтас. Ақын өлеңдерінде көтерген мәселелерді
оқырманынамейліншеұғынықтыетумақсатынкөздеген.Солсебепті
ақынқарасөздеріндегіирониядүниетанымдыққызметатқарады.

https://emirsaba.org/

Қарасөздегіирониянытауып,ойыңдыдәлелдепжаз.

Абайтілісөздігі.–Алматы:Өнер,2011.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Кітап	–	білім	бұлағы

Семейге
Марқакөл

әдет-тұрмыс-тіршілігімен, әдет-
кездесуі туралы

келдік те,
жиналғанадам жиналған

Спенсердің суреті
болды.

таныстырды.
адам болды.
таныстырды.

Леонтьев маған
бастағанын, кітапхананыңбастағанын,
уаныш емес

азығына айналғанын
Құнанбаев деген қарт

Тіпті, олМилль,

мағынасындамағынасында
ойдымағына беру,

айту. Ирония
ділмен, ұлттық
факторларға
ділмен,
факторларға
жеке тұлғасына,

көзқарасына, этикалықкөзқарасына,
қарасөздерініңқарасөздерінің
сабақтас.
мейлінше

қарасөздеріндегіқарасөздеріндегі

көр

Қарасөздегі

Жазып көр

Кітап

Абай
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Ата-бабадәстүрінқалайсақтапқалуғаболады?

		ОТЫЗ	ТО	ҒЫ	ЗЫН	ШЫ	ҚА	РА	СӨЗ

Абай  «Отыз то ғы зын шы қа ра сө зін» 
1897 жылы жазған. Ақын ата-ба ба ла ры-
мыз дың және жа ңа за ман өкіл де рі нің 
мі не зі н си пат таған. 

«Рас, бұ рын ғы біз дің ата-ба ба ла ры-
мыз дың бұл за ман да ғы лар дан бі лі мі, 
кү ті мі, сы па й ылы ғы, та за лы ғы тө мен 
бол ған. Бі рақ бұл за ман да ғы лар дан ар тық 
екі мі не зі бар екен. Ен ді гі жұрт ата-ба ба-
ла ры мыз дың мін ді ісін бір-бір леп тас тап 
ке ле міз, әл гі екі ға на тәу ір ісін бір жо ла 
жо ғал тып ал дық. Осы күн гі лер өз ге мі нез ге 
осы өр ме леп іл ге рі ба ра жат қа ны на қа рай 
сол атала ры мыз дың екі ға на тәу ір мі не зін 
жо ға лт пай тұр сақ, біз де ел қа та ры на кі рер 
едік. Сол екі мі нез жоқ бол ған соң, әл гі 
үй рен ген өне рі міз дің бә рі де адам шы лық қа 
ұқ са май ды, шай тан дық қа тар тып ба ра ды. 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көркеммәтіндіжалпы-
адамзаттыққұндылық
тұрғысынанбағалап,
әдебиэссежазу;

• көркеммәтіннендәйек-
теркелтіреотырып,
образдардыңтұлғалық
ерекшеліктерінжазу,
тұжырыпайту.

Ел қа та ры на кі ру
На мыс қой лық
Ар лы лық
Та бан ды лық

Тірек	сөздер

Суреттеқандайдәстүрбейнеленген?ОныQR-codарқылыберілген
мәтінменбайланыстырып,пікіріңдібілдір.

Суретпен	жұмыс

шы қара
1897 жылы жазған. Ақын ата-баба

зыншы қа
1897 жылы жазған. Ақын ата-ба

ңа заман өкіл

ғы біздің ата-ба
мандағыдағыда лар

ылығы, та
рақ бұл заманда

зі бар екен. Ен
ді ісін бір-бір

зі бар екен. Ен
дың мінді ісін бір-бір

міз, әлгі екі ға
дық. Осы күн

леп іл
рымызсол аталары

пай тұржоғалтпай тұр
едік. Сол екі мі

ренген өне
май

үйрен
ұқсамай

бейнеленген?дәстүр
байланыстырып,
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 Жұрт тық тан ке тіп ба ра жат қа ны мыз дың бір үл кен се бе бі сол 
кө рі не ді.Ол екі мі не зі қай сы де сең, әу елі – ол за ман да ел ба сы, топ 
ба сы де ген кі сі лер бо ла ды екен. Көш-қон ды бол са, дау-жан жал ды 
бол са, би лік со лар да бо ла ды екен. Өз ге қа ра жұрт жақ сы-жа ман 
өз де рі нің ша ру асы мен жү ре бе ре ді екен. Ол ел ба сы мен топ ба сы-
ла ры қа лай қала са, қа лай бі тір се, ха лық та оны сы на мақ, бір ден 
бір ге жүр гіз бек бол май ды екен. «Қой асы ғын қо лы ңа ал, қо лай ыңа 
жақ са, са қа қой», «Бас-ба сы ңа би бол са, ма нар тау ға сый мас сың, 
ба сал қа ңыз бар бол са, жан ған от қа күй мес сің»,– деп ма қал ай тып, 
ті леу қы лып, екі тіз гін, бір шыл быр ды бер дік са ған, бер ген соң, 
қай тып бұ зыл мақ тү гіл, жет пе ге нің ді же тіл те мін деп, жа ман-
ды ғын жа сы рып, жақ сы лы ғын асы ра мын деп ты ры са ды екен. 
Оны әулие тұ тып, онан соң жақ сы ла ры да көп аз бай ды екен. Бә рі 
өз бауы ры, бә рі өз ма лы бол ған соң, шы ны ме нен же те сін де жоқ 
бол ма са, со лар дың қа мын же мей қай те ді? Екін ші мі не зі – на мыс-
қор лық екен. Ат ата лып, аруақ ша қы рыл ған жер де ағай ын ға 
өк пе, араз дық қа қа ра май ды екен, жа нын са лы са ды екен. «Өзі не 
ар тұт қан жат тан зар тұ та ды» деп, «Аз араз дық ты қу ған көп пай-
да сын ке ті рер» деп, «Ағай ын ның аза ры бол са да, бе зе рі бол-
май ды», «Ал тау ала бол са, ау ыз да ғы ке те ді, төр теу тү гел бол са, 
тө бе де гі ке ле ді» де сіп, «Жол қу ған қа зы на ға жо лы ғар, дау қу ған 
пә ле ге жо лы ғар» де сіп. Кә не ки, ен ді осы екі мі нез қай да бар? 
Бұ лар да ар лы лық, на мыс ты лық, та бан ды лық тан ке ле ді. 
Бұ лар дан ай ырыл дық». Ақын әрі қарай: «Ен ді гі лер дің дос ты ғы – 

пей іл емес, ал дау, дұш пан ды ғы – кейіс 
емес, не күн дес тік, не ты ныш оты ра ал ма-
ған дық», – деп пәл са фа лық ой түйеді. 
Мұн да қа зақ тың ежел ден бой ына сің ген 
екі түр лі мі не зі нің жо ға лып кет ке ні не 
қын жы ла ды. Оның бі рі – «Қой асы ғын 
қо лы ңа ал, қо лай ыңа жақ са, са қа қой» 
де ген на қыл сөз де гідей жа сы кі ші бол са 
да, ақы лы ас қан адам ды құр мет теп, сө зін 
тың дауы, айт қан уәжі не бас июі, мой ын-
дауы; екін ші сі – ар лы лық, на мыс ты лық, 
та бан ды лық. «Ат тың жа лын да, түйе нің 
қо мын да» өс кен қа зақ тың «Ат ата лып, 
аруақ ша қы рыл ған жер де» ағай ын ара-
сын да ғы өк пе, араз дық қа қа ра май, бір 
кі сі дей жа нын са луы, жұм ған жұ ды-
рық тай бо лып, на мыс үшін жи на ла 

Абайзаманынадейін
халқымыздыңтарихта
атықалғанқандайел
басы,топбасылары
болған?

Зертте

Пей	іл	–ниет,ықы-
лас,көңіл

Кейіс	–реніш,күйі-
ніш,қапа

Сөзмаржан

бі сол 
да ел басы, топ 

жалды са, дау-жанжал
ра жұрт жақсы-жаман 

сы мен топ басы
мақ, бірта оны сынамақ, бір

ңа ал, қолай
ға сый

қал ай
нар тау

сің»,– деп мақал ай
дік саған, бер

мін деп, жаді жетіл
мын деп ты

ры да көп азбай
ған соң, шыныме

ді? Екін
рыл

нын са
лып, аруақ шақы

ды екен, жанын са
ды» деп, «Аз араз

ның азары бол
ызда

ған қасіп, «Жол қуған қа
ки, енсіп. Кәнеки, ен

намысты
дық». Ақын әрі қарай: «Ен

іл емес, ал
дық». Ақын әрі қарай: «Ен

пейіл емес, ал
емес, не күн
ған

ықы-

реніш, күйі

заманына

Зертте

Абай
халқымыздың
аты қалған
басы, топ
болған?
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қа луы». Абай ен ді гі лер дің дос ты ғы на се кем де не қа рай ды: «Ол – 
шын пей іл емес, ал дау, дұш пан ды ғы – кейіс емес не күн дес тік, не 
ты ныш оты ра ал ма ған дық», – дей ді.

 	Білу

1. «Отыз то ғы зын шы қа ра сөз де» не туралы айтылған?
2. Қа зақ хал қы ның қан дай қа си ет те рі ақын ға ұнай ды?

Тү	сі	ну

1. Абай дың өмір сүр ген ке зе ңін де қо ғам да ғы сая си-әлеу-
мет тік жағ дай лар қан дай еді? Не себепті?

2. Не лік тен ақын бұ рын ғы ата-ба ба ла ры мыз дың жақ сы мі-
не зін аң сай ды?

Қолдану

1. Топ тық жұ мыс. «Топ тық тер геу» әді сі бой ын ша топ тар ға 
бө лі ніп, жұ мыс іс тең дер.
1) «Ба ян дап бе ру ші лер» то бы – қа ра сөз дің маз мұ нын ба-

ян дай ды.
2) «Зерт теу ші лер» то бы – қа ра сөз де гі не гіз гі ой ды зерт-

тей ді.
3) «Сұ рақ құ рас ты ру шы лар» то бы – кей іп кер лер дің об-

раз дық тұл ға сын аша тын сұ рақ тар дай ын дай ды.
4) «Жа зу шы лар» то бы – «Ата-ба ба дәс тү рі» та қы ры бы на 

ша ғын эс се жа за ды.
5) «Дә не кер ші лер» то бы – қа ра сөз де гі ай тыл ған кі сі мі-

не зін бү гін гі күн мен бай ла ныс ты ра ды.
2. Жұп тық жұ мыс. «Тү сін дір ме күн де лік ті» тол ты рың дар.

Шы ғар ма ның жан ры 
мен та қы ры бы

 Түй іні Оқу шы пі кі рі 

3. https://egemen.kz/article/244790-qasym-zhomart-toqaev-
abay-%E2%80%93-rukhani-reformator сілтемесіндегі ма-
териалмен таныс. Бүгінгі тақырыппен байланыстырып, 
жоба жаса.

Білу

Түсіну

Қолдану

– 
тік, не 

 не туралы айтылған?
ға ұнайды?рі ақынға ұнай

ғы сая

Түсіну

ғамда
дай еді? Не себепті?

рымыздың жақ

геу» әдісі бойтық тергеу» әді

– қа

– қарабы – қа

тырушылар» то
сын ашатын сұ

– «Ата-ба
ғасын аша

лар» тобы
се жазады.

лер» толер» то
гі күнзін бүгін

тық жұмыс. «Тү

ның жан
бы

ғар
мен тақырыбы

https://egemen.kz/article/244790-qasym-zhomart-toqaev-3. https://egemen.kz/article/244790-qasym-zhomart-toqaev-
abay-%E2%80%93-rukhani-reformator сілтемесіндегі ма
териалмен таныс. Бүгінгі тақырыппен байланыстырып, 
жоба жаса.
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Таалдау

Қа ра сөз де гі 3 не гіз гі ой ды тал дап, кес те ні тол тыр. Қа-
ра сөз ден дәй ек тер кел ті ре оты рып, об раз дар дың тұл ға лық 
ерек ше лік те рін тұжырып айт.

Адам қан дай 
бо луы ти іс?

Бұ рын ғы ның  
адам да ры қан дай еді?

Абай за ман дас та-
ры ның кем ші лі гі

Жинақтау

1. Топтық жұмыс. «Соң ғы сөз ді мен ай тай ын» әді сі бо  йын-
 ша қа ра сөз дегі автор идеясын өмір шындығымен бай ла-
ныс ты рып көр сетіңдер.

2. Қа ра сөз ді жал пыадам зат тық құн ды лық тұр ғы сы нан ба-
ға лап, әде би эс се жаз.

3. «SWOT-тал дау» әді сі мен ата-ба ба мі нез де рін сипаттап, 
кестеге толтырып, қорытындыла. 

 Күш ті жақ та ры Әл сіз жақ та ры

Мүм кін дік тер Қау іп тер 

 Хакім дәл қа зір ор та мыз да бол са, адам дар дың мінез-
құлқына қан дай ба ға бе руі мүм кін еді?

Абайойынакелгеннәрселерінеркінайтуүшін,өзіарнайыжанр
ойлаптапқан.Ол–сөзжанры.Ақынныңқарасөздері–нағызеркін
ойдыңжанры.Мұндаешқандайбірдәстүрге, тәсілгебағынушылық
жоқ.Ойеркінайтылған,мазмұнөзінелайықтыформатапқан.Көп-
теген философтар ойларын формаға бағындырып немесе жүйе
құрыпәуреболғанынбілеміз.Абайболса,ондайістерменайналыс-
паған, өзінің айтқысы келген ойларын еркін білдірген. Абай ашқан
«сөз»жанры,өкінішкеорай,қазақмәдениетіндеөрісалмады.Сірә,

Талдау

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

тыр. Қа
лық дың тұл

мандасАбай за
ның кемші

Жинақтау

ді мен айтайын» әді
дегі автор идеясын өмір шындығымен бай

тық құндылық тұр

ба мімен ата-баба мі
кестеге толтырып, қорытындыла. 

тер

зір орзір ор
дай баға беқұлқына қандай ба

маржан

ойына келген
тапқан.
жанры.
тапқан.

ойдың жанры.
жоқ. Ой еркін
теген философтар

уре
теген
құрып
паған,
«сөз»
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оғанкінәлі,Шәкәрімтіліменайтсақ,«нақтылыойдың»заманыболса
керек. Адам өз ойындағысын айтқаны үшін кінәлі болған заманда,
әрине, сөз жанрының өрістеуі, Абай дәстүрін жалғастыруы мүмкін
емеседі.Абайдәстүрі,яғнисөзжанрыбүгіндежаңғырып,жалғасуы
керек,оғаналғышартбар.Қазіргіплюрализмдепжүргеніміз–кезінде
Абайқолданғанойлаутәсілі.

Ға ри фол ла Есім

Ди	дак	ти	ка	лық	әде	би	ет–әдебижанр.Ғылыми,философиялық,
моральдық,діниидеялардыжәнеуағыз,ғибраттыойлардыбілдіретін
шығармалар.Ондакөркемсуретпенбейнелеуденгөрібайлам,пікір,
тұжырым, өсиет, уағыз, насихат басымболады.Дидактикалық көр-
кемсөздемақал-мәтелдің,ақыл-нақылдардың,ертегі-эпостыңәсері
күшті. Қазақ әдебиетінде Абайдың қарасөздері мен поэмалары –
шығыстықдидактикалықшығармалардыңдәстүрліжалғасы.

«Абай» энциклопедиясы

 «Отызтоғызыншықарасөз»қандайбағыттағытуынды?Пікіріңді
дәлелменжаз.

СоветханқызыР.Абайдыңқарасөздері–білімментәрбиеніңқай-
нарбұлағы//Ел.№40.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

«Ата-бабадәстүрі–әдептіліктіңбелгісі»дегенпікірменкелісесің
бе?Сенқандайдәстүрдіқұрметтұтасың?.

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

заманда,
мүмкінмүмкін

жалғасуы
кезінде

фолла Есімфолла Есімфол

Ғылыми, философиялық,
ғибратты ойларды

гөрібейнелеуден гөрі
болады. Дидактикалық

ақыл-нақылдардың, ертегі-эпостың
қарасөздері

ақыл-нақылдардың,
қарасөздері

шығармалардың дәстүрлі
«Абай» энциклопедиясы

қарасөз» қандайқарасөз»

дәстүрі
дәстүрдіқандай дәстүрді

бұлағы

Советханқызы
бұлағы //

Кітап білім бұлағы

Советханқызы
нар бұлағы
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Міне,сен«Жастықтыңоты,қайдасың»депаталатынекінші
тараудыаяқтадың.

Небілдің?Неүйрендің?Кәне,өзіңдісынапкөр.

	 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР!

Қай талау тап сыр ма ла ры

 	Білу

1. Абай қа ра сөз де рін қай жыл дар ара лы ғын да жаз ды?
2. Ақын ның жал пы қа ра сөз дер ді жа зу да ғы мақ са ты не?
3. Қа зақ әде бие тін де оның дәс тү рі мен қа ра сөз жаз ған қа-

лам гер бар ма?

Тү	сі	ну

1. Ұс таз өнер адам да рын қан дай ке дер гі лер ден сақ тан ды-
ра ды? Не себепті?

2. Абай не ге жас тар ға үл кен талап қоя ды?
3. Ақын ның «жұрт тық тан ке тіп ба ра мыз, шай тан дық қа са-

лы на бас та дық» де ген сө зі қай қа ра сөз ден алын ды? Ав тор 
оны не лік тен жаз ды?

Қолдану

1. «Екі жақ ты тү сін дір ме күн де лік ті» тол тыр.

«Он төртінші қа ра сөз де гі» 
қат ты әсер ет кен тұс тар 

  Осы үзін ді лер жай лы  
пі кірің

«Отыз үшінші қа ра сөз  де гі» 
қат ты әсер ет кен тұстар

Осы үзін ді лер жай лы  
пі кірің

«Отыз тоғызыншы қа ра сөз -

де гі» қат ты әсер ет кен тұстар

Осы үзін ді лер жай лы  
пі кірің

Білу

Түсіну

Қолдану

екінші

дар аралығын
ді жазудағы мақ

мен қаде оның дәстүрі

рын қан

кен талап қояға үлкен талап қоя
ның «жұрттықтан ке

ген сөзі қай қадық» де
тен жазды?

ты түсінты тү

Он төртінші қа
ты әсер етқат

Отыз үшінші қа«Отыз үшінші қа
қатты әсер ет
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2. Жұптық жұмыс. Та рау бой ын ша Абай шы ғар ма ла рын-
да ғы «жү рек», «боз ба ла» сөз де рі нің дер бес жә не мән мә-
тін де гі қыз ме тін тү сін ді ріп жазыңдар.

 «Жүрек» сөзінің  
дербес мәні

«Бозбала» сөзінің дербес мәні

«Жүрек» сөзінің 
мәнмәтіндегі қызметі

«Бозбала» сөзінің 
мәнмәтіндегі қызметі 

Таалдау

Топтық жұмыс. «Тыңдайтын үшбұрыштар» әдісімен үш 
адамнан (спикер, сұхбат алушы, хатшы) тұратын шағын 
топтарда жұмыс істеңдер. Спикер мұғалімнің нұсқаулы-
 ғы бойынша «Жас тық тың оты, қай да сың» тарауындағы 
шығармалардың тарихи және көркемдік құндылығы 
туралы өз ойымен бөліседі. Сұхбат алушы мұқият 
тыңдайды және егжей-тегжейін анықтау үшін сұрақтар 
қояды. Хатшы оларды бақылайды және спикерге де, 
сұхбат алушыға да кері байланыс береді.

Жас тық та бір күл ге нің – бір қа ра лық,
Күл кі бақ қан бір кө рер би ша ра лық.
Әу елі өнер із де лік қол дан кел се,
Ең бол ма са, ең бек пен мал та ба лық, –

де ген өлең жол да ры арқылы қорытындылай оты рып, не гіз гі 
тұ жы рым ға ан но та ция жазыңдар.

Жинақтау

Адам өмі рін де гі жас тық шақ тың қа ді рін же те тү сі ніп, 
қа дір лі уа қыт ты пай да лы іс ке, ең бек ке жұм сау жө нін де гі 
Абай та ғы лы мын та ну, тұл ға лық қа си ет тер ді да мы тып, ын-
ты мақ, бір лік ке жұ мыл ды ру жө нін де гі ой ың ды түй ін деп, 
ар гу мент ті эс се жаз.

Бағалау

Ав тор дың осы тараудағы не гіз гі ой ын қа зір гі ке зең мен 
са лыс ты ра ба ға ла . 

Сәй кес ті гі қан дай? 
Айырмашылығы бар ма?

Талдау

Жинақтау

Бағалау

рын-
не мәнмә

«Бозбала» сөзінің дербес мәні

«Бозбала» сөзінің 
мәнмәтіндегі қызметі

«Бозбала» сөзінің 
мәнмәтіндегі қызметі

Топтық жұмыс. «Тыңдайтын үшбұрыштар» әдісімен үш 

Талдау

Топтық жұмыс. «Тыңдайтын үшбұрыштар» әдісімен үш 
адамнан (спикер, сұхбат алушы, хатшы) тұратын шағын 
топтарда жұмыс істеңдер. Спикер мұғалімнің нұсқаулы

да
топтарда жұмыс істеңдер. Спикер мұғалімнің нұсқаулы

тың оты, қай
шығармалардың тарихи және көркемдік құндылығы 
туралы өз ойымен бөліседі. Сұхбат алушы мұқият 
тыңдайды және егжей-тегжейін анықтау үшін сұрақтар 
қояды. Хатшы оларды бақылайды және спикерге де, қояды. Хатшы оларды бақылайды және спикерге де, 
сұхбат алушыға да кері байланыс береді.сұхбат алушыға да кері байланыс береді.

та бір күлгенің
қан бір көрер би

лік қол
қан бір кө

елі өнер ізделік қол
маса, еңбек

ры арқылы қорытындылай отыры арқылы қорытындылай оты
тация жазыңдар.ға анно

ріндегі жасАдам өмірін
лі уақытты пай

лы
лік

Абай та
мақ, бірлік
гументті эс

Ав
лыс

Сәй
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Ха лы қа ра лық зерт теу лер фор ма тын да ғы тап сыр ма үл гі ле рі

1. Өлең ді мұ қи ят оқып, тө мен де гі тап сыр ма лар ды орын да.
Жас тық тың оты, қай да сың,
Жү рек ті түр тіп қоз ға май?
Ғы лым ның бі ліп пай да сын,
Дү ние нің көр кін бол жа май?

1) Үзін ді идея сы не ту ра лы?
А) Ғы лым ту ра лы
В) Жү рек ту ра лы
С) Жас тық ту ра лы
D) Ақын ту ра лы

2) Ау ыс па лы ма ғы на да тұр ма ған өлең жо лын тап:
А) Жас тық тың оты, қай да сың,
В) Жү рек ті түр тіп қоз ға май?
С) Ғы лым ның бі ліп пай да сын,
D) Дү ние нің көр кін бол жа май?

2. Өлең ді оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
Жас тық та бір күл ге нің – бір қа ра лық,
Күл кі бақ қан бір кө рер би ша ра лық.
Әу елі өнер із де лік қол дан кел се,
Ең бол ма са, ең бек пен мал та ба лық.

1) Үзін ді идея сы на сай ма қал-мә тел ді тап.
А) Өнер лі нің қо лы ал тын.
В) Ба ла күл кі ге той мас,
 Бол быр ұй қы ға той мас.
С) Күл кі – ашыл ған гүл.
D) Кө ңіл ді ге күн ашық.

2) «Бір қа ра лық» сө зі нің ма ғы на сы:
А) Тү сі қа ра
В) Қа рау етіс ті гі
С) Қым бат
D) Қалың мал

3. Мә тін ді оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
Қа зақ тың «жү рек ті сі» мақ тау ға сый май ды. Айт қан ға көн-

гіш, уағ да да тұр ғыш, бой ын жа ман шы лық тан тез жиып ал ғыш, 
көш тің со ңы нан ит ше ере бер мей, адас қан көп тен аты ның ба сын 

рі

ды орында.

ған өлең жолын тап:

май?
дасын,

май?

ды орын
та бір күлта бір күл

қан бір көкі баққан бір кө
елі өнер ізделік қол

маса, еңЕң болма

сына сай ма
нің қолы алнің қолы ал

кіге тойла күл
быр ұйқыбыр ұй

Күлкі – ашыл
діге күн ашық.Көңіл

«Бір қаралық» сө
Түсі қа

рау етіс
А)
В) Қарау етіс
С) Қым
D) Қалың мал

3. Мә
Қазақ

гіш, уағ
көш
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бұ рып алу ға жа ра ған, әді лет ті ақыл мой ын да ған нәр се ге, қи ын да 
бол са, мой ын дау, әді лет ті ақыл мой ын да ма ған нәр се ге, оңай да 
бол са, мой ын да мау – ер лік, ба тыр лық осы бол ма са, қа зақ тың айт-
қан ба ты ры – ән шей ін жү рек ті емес, қас қыр жү рек ті де ген сөз.

1) «Қа зақ тың жү рек ті сі» қан дай?
А) Көш тің со ңы нан ер гіш
В) Адас қан көп пен бір ге 
С) Уағ да да тұр ғыш
D) Ақыл ды мой ын да ма ған

2) Мә тін ге сүйе ніп, «қо ян жү рек тің» си пат та ма сын жаз.

4. Мә тін ді оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
...Үшін ші – «дар қан сың ғой, өнер лі сің ғой, шы ра ғым» не ме се 

«ағе ке, нең ке те ді, осы ға нам ды іс теп бер!» де ген де «ма ған да бі реу 
жа лы нар лық қа жет кен екен мін» деп дан дай сып, пай да сыз, қу 
тіл ге ал да нып, өзі нің уа қы тын өт кі зе ді. Жә не ана ған дү ние нің 
қы зы ғы ал дау ды біл ген де гі зіп, кө ңі лін де мақ тан ды рып ке те ді.

1) Үзін ді идея сы не ту ра лы?
А) Аң ғал адам ту ра лы
В) Дар қан адам ту ра лы 
С) Өнер паз ту ра лы
D) Аға ту ра лы

2) Үзін ді идея сын та ны тып тұр ған көр кем дік тә сіл:
А) Иро ния
В) Сар казм 
С) Са ти ра
D) Кей іп теу

3) Мәтін қандай үлгіде жазылған?
А) Баяндау
В) Кеңес 
С) Естелік
D) Өсиет

4) Мәтінде айтылмаған сөзді белгіле:
А) Өнерлісің
В) Дархансың 
С) Шеберсің
D) Шырағым

ын да 
ге, оңай да 

тың айт-тың айт
ген сөз.

масын жаз.патта

сің ғой, шысің ғой, шы
теп бер!» дегенде «ма

мін» деп дандай
ді. Жә

мін» деп дан
кізеді. Жә

ңілін де мақ

ралы 
лы

тып тұрсын танытып тұр

теуіптеу
Мәтін қандай үлгіде жазылған?

БаяндауБаяндау
Кеңес 
Естелік
Өсиет
Естелік

D) Өсиет
Мәтінде айтылмаған сөзді белгіле:
А) Өнерлісің

Дархансың 
А)
В)
С)
D)
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ІІІ	ТАРАУ

БІ	РІҢ	ДІ,	ҚА	ЗАҚ,	
БІ	РІҢ	ДОС,	
КӨРМЕ	СЕҢ,	ІС	ТІҢ	
БӘРІ	БОС

До сым, сен осы та рау да: 
• адам мі не зін де гі түр лі қа си ет тер дің жа-

ман ды ғы мен жақ сы лы ғын ой та ра зы сы на 
тү сі ру ді;

• адам шы лық бол мыс ар қы лы та ным-тү сі ні-
гін ке ңей ту ді үй ре не сің.

ТАРАУТАРАУ

ҚАЗАҚ,ҚА
ДОС,ДОС,ДОС,
СЕҢ,КӨРМЕСЕҢ,КӨРМЕ

БӘРІ БОС

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

манды
түсі
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АқынДүтбайғанегеөлеңарнаған?Олкімболғанекен?

		 «ДҮТ	БАЙ	ҒА»	ӨЛЕ	ҢІ

Абай 13 жа сы нан бас тап, әке сі не 
кө мек ші бол ды. Ал 21 жа сын да бо лыс 
бо лып сай лан ды. Осы кез де ол бо лыс-
тар дың кө бі нің па ра қор, әді лет сіз еке ні не 
кө зі жет ті, өйт ке ні олар бо лыс тық қа, ел 
бас қа ру ға бай лы ғы ның ар қа сын да сай-
лан ған. Он дай бо лыс тар ау қат ты лар дың, 
ұры лар дың, ба рым та шы лар дың сө зін 
сөй леп, әл сіз дер ге күш көр сет кен. Со ның 
ке сі рі нен ел ді жем қор лық жай лап, 
қо ғам дық дерт ке ұлас ты. Абай өз шы ғар-
ма ла рын да осын дай екі жүз ді бо лыс тар ды 
ащы тіл мен ая май сы на ған. Ақын 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• тілдікбірліктердің
семантикалықмәнін
түсініп,мәтінніңішкі
бірлігіндегіқызметін
айқындау,образдық
қызметінашу;

• шығармалардыкомпо-
зициялыққұрылымына
талдайотырып,негізгі
тұжырымынжинақтау;

• шығармапоэтикасын-
дағыавтордыңайшықты
қолтаңбасынабағаберу.

Екі жүз ді лік
Жем қор лық 

Тірек	сөздер

«Абайжолы»
роман-эпопеясынан
АбайдыңДүтбайсияқты
болыстарменқақты-
ғысытуралымәтіндер
жинақтап,тақырыппен
байланыстыбаянда.

Зертте

Суреттекімдербейнеленген?QR-cod-тағы
өлеңдітыңдап,кейіпкерпортретінжаз.

Суретпен	жұмыс

Құйт	ың	ету	–құй-
тыңдау,құйтыңқағу

Түк	сі	гін	са	лу	–ыз-
барлану,жаратпаған
пішінкөрсету

Дөң	ай	нал	мау	–көп-
кебармау,ұзамау

Сөзмаржан

тап, әке
да бо

нан бастап, әке
ды. Ал 21 жасында бо

ды. Осы кезде ол бо
қор, әділетрақор, әді

ні олар бо
ның ар

дай болыстар ау
дың, барымташы

ге күш көр
ді жем

сіздерге күш көр
нен елді жем
дық дертке ұлас

да осындай екі
ащы тілмен ая

Суретпен

Суретте
өлеңді тыңдап,

Суретпен

өлеңді

сияқты
қақты-
мәтіндер

тақырыппен
баянда.

Сөзмаржан

құйҚұйтың ету –
құйтың қағу

салу

Сөзмаржан

тыңдау,
Түксігін

барлану,
пішін көрсету

айДөң ай
ке бармау,
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әді лет сіз дік пен әлі жет кен ше кү ре сіп, ұры-қа ры лар ды аяу сыз 
жа за ла ды.

«Дүт бай ға» өле ңі де осын дай па ра қор бол ған бо лыс Дүт бай 
Уан ды құ лы на ар на лып, 1899 жы лы жа зыл ған. Дүт бай дың екі-
жүз ді лігін, мың құ бы лу ын бы лай ша су рет тей ді:

 
Жы луы жоқ бой ының,
Жыл ми ға ны нет ке ні?
Құ бы луы ой ының –
Кет пей құйт ың ет ке ні.

На ғыз бо лыс ха лық тың қа мын жеп, жағ дай ын жа сау ға ұм ты-
ла ды. Алай да ақын ның кей іп ке рі жұрт тың ал дын да бі ре се мұң-
ды, бі ре се кө ңіл ді бо лып, түр лі күй ге тү се ді.

Мұң ды, жыл маң пі ші нін
Ке зек ки іп, ел жиып,
Бо лыс бол са, тү сі нің
Түк сі гін са лар тыр сиып.

Әдет те, ел бас қа ру ға өмір де көр ген-түй ге ні мол, бай сал ды, 
ақыл ды жан дар ұсы ны ла ды. Дүт бай си яқ ты лар ға мұн дай асыл 
қа си ет тер жат. Олар өз де рі не ке рек кез де көл гір сіп,  «бір көр-
ме ге» ға на жақ сы бо ла қа ла ды: қа зан ас ты рып, се нен еш те ңе 
ая май, ас ты-үс ті ңе тү сіп кү тіп, қал баң дай ды. Бір «дөң ай нал май» 
жа тып, ар тың нан бық сы ған сөз ай та ды:

Бір көр ме ге тәп-тәт ті
Қа за ны мен қал ба ңы.
Дөң ай нал май, ант ат ты,
Бүк сіп, бық сып ар жа ғы.

Се нен аяр тү гі жоқ,
Бү гін сый лас кө рі ніп,
Бү гін жа лын, ер тең шоқ,
Сө зі мен өзі бө лі ніп.

Қа зақ қа тән жақ сы қа си ет тер дің бі рі – айт қан уә де сін де тұ ру, 
екі сөй ле меу еді. Ақын за ма нын да ғы ел аға сы бо лып жүр ген дер дің 
ар-ұят ты бел ден бас қан, «жын сы қыл ды бұ зыл ған», «тұр ла уы 
жоқ құ был ған» қы лық та рын дерт ке те ңеген. 

сыз 

лыс Дүтбай 
дың екі

лыс Дүт
байдың екі

мын жеп, жағ ын жа
тың алдын

ге түседі.

нінмаң пі
іп, ел жиып,

сінің
сиып.

де көрға өмірде көр
ды. Дүтбай силады. Дүт

тер жат. Олар өздеріне ке
ла қалады: қа

тіп, қал
ла қа

ңе түсіп күтіп, қал
нан бықсыған сөз ай

Бір көрБір көр
Қазаны мен қал
Дөң ай
Бүк

қа тән жақҚазақ
екі сөй
ар-ұятты белар-ұят
жоқ құ
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Әлі үміт, әлі серт,
Жын сы қыл ды бұ зы лып.
Қу лық емес, бұл – бір дерт,
Тұр ла уы жоқ құ бы лып.

Бұл дерт – тек бо лыс тар дың ға на емес, қо ғам ның да дер ті. 
Ақын осын дай  жандар дың пси хо ло гия лық порт ре тін жа сай оты-
рып, қатты сынайды. Ғалым З.Ахметов: «Ақын сөз болып отырған 
адамды нақты сипаттау, қимыл-қозғалыс, іс-әрекеттерін бей-
нелеу арқылы кейіпкердің тұрақсыздығын, екіжүзділігін ашып 
көрсетеді», – деп баға береді.

 	Білу

1. Өлең қа шан жа зыл ды?
2. Кім ге ар нал ған?
3. Өлең нің бас ты идея сы қан дай?
4. Пси хо ло гия лық порт рет де ген не?

Тү	сі	ну

1. Не се беп ті ақын осындай өлең жазған?
2. Не лік тен ав тор Дүт бай дың пси хо ло гия лық порт ретін 

кекесінмен жа саған?
3. Не ге бо лыс тың жы луы жоқ?
4. «Дөң ай нал май, ант ат ты» деп ақын не үшін ай та ды?

Қолдану

1. Жұп тық жұ мыс. Өлең де Дүт бай бей не сін ашу да ақын 
қол дан ған тіл дік бір лік тер дің ара сын да ғы бай ла ныс ты 
анық таң дар.

2. Өлең де кө рі ніс тап қан за ма на шын ды ғын бө лік тер ге бө-
ліп, кес те ге тол тыр. 

Таалдау

1. Топтық жұмыс. Өлең де қол да ныл ған тіл дік бір лік тер дің 
се ман ти ка лық мә нін тү сі ніп, мә тін нің іш кі бір лі гін де гі 
қыз ме тін тал дап, об раз дық қыз ме тін ашыңдар.

2. Өлең нің ком по зи ция лық құ ры лы мы на тал дау жа сап, не-
гіз гі тұ жы рым ды жүй еле.

Жинақтау

1. «Төрт сөй лем» тә сі лі мен кей іп кер бей не сін аш.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

ның да дерның да дер
тін жасай оты

Ақын сөз болып отырған 
адамды нақты сипаттау, қимыл-қозғалыс, іс-әрекеттерін бей

Ақын сөз болып отырған 
адамды нақты сипаттау, қимыл-қозғалыс, іс-әрекеттерін бей
нелеу арқылы кейіпкердің тұрақсыздығын, екіжүзділігін ашып 

дай?
ген не?

ті ақын осындай өлең жазған?
дың псибайдың пси

саған?
тың жылуы жоқ?
май, ант атты» деп ақын не үшін аймай, ант ат

мыс. Өлеңмыс. Өлең
дік бірған тіл

таңдар.
де көрініс тап

ге толліп, кесте

Топтық жұмыс. ӨлеңТоптық жұмыс. Өлең
семантика
қызметін тал
Өлеңнің ком
қыз

2. Өлең
гіз

1.
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Пі кір. Өлең де гі кей іп кер ту ра лы өз пі кі рің ді жаз.
Дә лел. Өз ой ыңды ар гу мент пен дә лел де.
Мы сал. Пі кір ді өмір мен бай ла ныс ты ры п, мы сал кел тір.
Қо ры тын ды. Өзін дік қо ры тын ды шы ғар.

2. Өлең де гі әлеу мет тік мә се ле ту ра лы әде би эс се жаз.
3. Кей іп кер об ра зын аша тын жа ғым сыз қа си ет тер ді си пат та.

Бағалау

1. Ел бас қа ру шы ның бой ын да ғы со ра қы қа си ет тер адам 
өмі рін де қан дай рөл ат қа ра ды?

2. Шы ғар ма поэти ка сын да ғы ав тор дың ай шық ты қол таң ба-
сы на ба ға бер.

ДүтбайУандықұлы(1850–1915)Тобықты ішіндегіКөкшеруынан
шыққан.Ақынөззаманындағыайлакердежемқорелпысықтарының
ортақбейнесінжасаған.ДүтбайәуеліАбайдыңқызыКүлбадандыінісі
Дүйсекегеалыпбередіде,Дүйсеке қайтысболғансоң,Күлбаданға
әмеңгерлік жолмен өзі үйленеді. Күлбаданнан Дүтбайдың: Мүкен,
Мұхтар, Мүштар, Мәкен, Қадиша деген балалары туған. Дүтбай
Мұқырболысынабірнешеретболысболыпсайланған.Дүтбайтуралы
АбайдыңСемейдегіәдеби-мемориалдықмузейіндесақталғанмәлі-
меттерішіндеоныңақынменсөзқақтығыстарыдасақтаулы.

«Абай» энциклопедиясы

Пси	хо	ло	гия	лық	 порт	рет – көркем әдебиеттегі кейіпкерлердің
мінез-құлқын,жүріс-тұрысын,сана-сезімін,ой-өрісінсуреттеу.

Қазақ әдебиеті. Анықтамалық

Ақынның«Дүтбайға»өлеңіндегікейіпкердіңішкіайласын,құбыл-
малы мінез-құлқын, қимыл-әрекетін толық бейнелеп шыққанына
мысалдаркелтір.

ҒабдуллинН.Абайтағылымы.–Алматы:Жазушы,1986.

Бағалау

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Кітап	–	білім	бұлағы

тір.сал кел

се жаз.
ді сипатеттерді си

ет

Бағалау

қы қасиет

шықты қолдың ай

Тобықты ішіндегі
жемқор

Тобықты
айлакер де жемқор
әуелі Абайдың

қайтыс
үйленеді. Күлбаданнан

дегенҚадиша
болыс болыпрет болыс

әдеби-мемориалдық
ақынмен сөз қақтығыстарыақынмен

гиялық порт
мінез-құлқын, жүріс-тұрысын,

әліппесі

көр

Ақынның «Дүтбайға»
малы мінез-құлқын,
мысалдар

Жазып

малы
мысалдар

Кітап
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Ақынболуоңайма?

		 «МЕН	БО	ЛА	МЫН	 
		 ДЕ	МЕҢ	ДЕР»	ӨЛЕ	ҢІ

Абай бар-жо ғы екі-ақ шу мақ тан 
тұ ра тын «Мен бо ла мын де мең дер» өле ңі не 
көп ма ғы на ны сый ғыз ған. Бай лық қа, 
би лік ке ие бол ған дар дың дан дай сып, елі-
ріп ке те тін дік те рін сы на ған. Бас қа 
жұрт ты өзі нен тө мен са нап, мен мен сіп, 
мен сін бе ген дер ге ақын са ти ра лық өлең де-
рі мен қар сы тұ ра ды. Өйт ке ні ха лық 
«Ұлық бол саң, кі шік бол» де ген қа ғи да ны 
ұс тан ған. Қа ра қыл ды қақ жар ған әділ 
би лік ке ға на мой ын сұн ған. 

 Мен бо ла мын де мең дер,
 Аяқ ты ал шаң бас қан ға.
 Екі кө зің ала рып,
 Құр қа рай сың ас пан ға.

   

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• шығармадағыөзекті
ойдыанықтау,сөз
образдарыныңидеяны
берудегіқызметінашу;

• көркемшығармадағы
образсомдаушыбірлік-
тердіжинақтау.

Мен мен дік
Қу ыс кеу де

Тірек	сөздер

QR-cod-тағымәтіндітыңдап,онысуретпенбайланыстырып,пікіріңдіайт.

Суретпен	жұмыс

ғы екі-ақ шуғы екі-ақ шу
мын демеңдер» өле

ған. Байны сыйғыз
дардың дан
рін сына

нен төмен са
ге ақын са

рады. Өйт
шік бол» де

сы тұра
саң, кішік бол» де

ған. Қара қыл
на мойын

Мен боМен бо
ты алАяқ

Екі кө
Құр қа

тыңдап, оны
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Уа қыт ша бол са да, қол да ғы би лік ті 
пай да ла нып, ха лық қа ті зе сін ба тыр-
ған дар – ғы лым нан, мә де ни ет тен ада, 
қу ыс кеу де жан дар. Олар тек жең ұшы-
нан жал ға сып, те зі рек бай ып, жұрт қа 
үс тем дік жа сау ды ға на мақ сат ете ді. 

 Бір ғы лым нан бас қа ның,
 Бә рі де ке сел ас қан ға.
 Өйт кен адам жо лы ғар
 Ке шік пей-ақ тос қан ға.

Алай да адам қан дай жағ дай да да пен-
де лік ке са лын бай, кі сі лік қа си ет те рін 
жо ға лт пауы ти іс. Өйт ке ні «Мың ас қан ға 
бір тос қан». Іс те ген жақ сы лы ғы да, 
жа ман ды ғы да ал ды нан шы ғуы заң-
ды лық еке нін еш кім де ұмыт пауы ке рек.

 	Білу

Қан дай адам ая ғын ал шаң ба сып жү ре ді?

Тү	сі	ну

1. Ақын идеяны ашу да қан дай сөз об раз да рын пай да лан-
ған?

2. Не лік тен ақын ғы лым нан бас қа жол дың бә рін ке сел 
дей ді?

Қолдану

1. Өлең ді мұ қи ят оқып, он да ғы өзек ті ой ды анық та.
2. «Тү сін ме ні» әді сі бой ын ша өлең де гі ас тар лы ой ды анық-

тай тын сөз дер ді дәп тер ге жа зып, ақын ның кім нің бей не-
сін бер ге нін жұм бақ пен көр сет.

Таалдау

1. Топтық жұмыс. Өлең дегі сөз об раз да ры ның идеяны 
ашудағы қыз ме тін көрсетіп, жа ғым сыз кей іп кер дің бей-
не сін топ тас тырыңдар. 

2. Шы ғар ма да ғы за ман кө рі ні сі мен қа зір гі за ман кө рі ні сін 
са лыс тыр.

Қосымшаәдебиет-
терденАбайдыңқандай
болысболғандығы
туралымәліметіздеп,
оныңпортретінжаса.

Зертте

Аяқ	ты	ал	шаң	ба	су	–
кеудекөтеру,кердеңдеу

Тос	қан	–бөгет,ке-
дергі

Сөзмаржан

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

лікті 
сін батыр

тен ада, 
дар. Олар тек жең ұшы

еттен ада, 
дар. Олар тек жең ұшы

ып, жұрт
ді. на мақсат ете

ның,нан басқаның,
қанға.

кен адам жолығар
қанға.пей-ақ тос

да адам қандай жағ
бай, кісілынбай, кі

пауы тиіс. Өйтке
қан». Істеген жақ

ғы да ал
қан». Іс

дығы да ал
лық екенін ешкім де ұмыт

шаң бағын алшаң ба

да қанАқын идеяны ашуда қан

тен ақын ғытен ақын ғы

ді мұқият оқып, онӨлеңді мұ
«Түсін мені» әді

тын сөз
генін жұм

тай
сін бер

Топтық жұмыс. Өлең1.

не
2.
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Жинақтау

1. Өлең де гі не гіз гі ше шім ді ті рек сыз ба ар қы лы түй ін де.
2. Өлең де гі об раз сом дау шы бір лік тер ді жи нақ тап, «Клас-

тер» әді сі мен бі лім ді, елін ойлаған азамат ту ра лы тұ жы-
рым ды ой ың ды қо ры тын ды ла.

Бағалау

Бү гін гі кү ні ақын ой ла ры өзек ті ме? Ой ың ды жаз ба ша 
біл дір.

АбайтанушыҚ.МұхаметхановпенӘ.Ысқақұлы1940жылы«Мен
боламындемеңдер»өлеңінКөкбайдыңбаласыАхметқалиданжазып
алған.Алғашретақынның1945жылыжарықкөргентолықжинағында
жарияланды.Басылымдарындаөзгерістеркөздеспейді.

«Абай» энциклопедиясы

Са	ти	ра –өзі суреттепотырғаноқиғаны, құбылыстынемесе ке-
йіпкердіөткірсынғаалып,әжуағаайналдыратынкөркемдікбейнелеу
тәсілі.Абай сатирасыныңекінші саласынажататынбұлөлеңдерде
сатиралықпортреттіксуреттемелербасым.

«Абай» энциклопедиясы

Ақынға еліктеп, БАҚ беттерінде сыналып жүрген әкімдердің
бейнесінсипаттапжаз.

ЫсқақовӘ.Абайдыңөміржолы //Жүрегімніңтүбінетереңбой-
ла.–Алматы:Жазушы,1995.

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Тақырыптанқандайтәлімалдың?Оныөзөміріңдеқалайқолда-
насың?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

де.
тап, «Клас-тап, «Клас

лы тұжы

ды жаз

Бағалау

ті ме? Ойыңды жаз

Ә.Ысқақұлы 1940
Ахметқалиданбаласы Ахметқалидан

жарық көрген толық
көздеспейді.
«Абай» энциклопедиясы

өзгерістер көздеспейді.
«Абай» энциклопедиясы

оқиғаны,отырған оқиғаны,
айналдыратынәжуаға айналдыратын

екінші саласына
суреттемелерсуреттемелер

еліктеп, БАҚ
сипаттап жаз.

Тақырыптан қандай

үйрен

Тақырыптан
насың?

Ысқақов

Кітап

ла. – Алматы:
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Іскерадамқандайболады?

		 ТӨР	ТІН	ШІ	ҚА	РА	СӨЗ

Ер те ңін, бо ла ша ғын ой ла ған жан 
тір ші лік жа сап, ба ла-ша ға сын өз ең бе-
гі мен асы рай ды. Абай осын дай адам-
дар ды үл гі етіп, «Төр тін ші қа ра сө зін де» 
бей қам, сал ғырт жүр ген дер ді сы най ды. 
«Әр бір уай ым-қай ғы ой ла ғыш кі сі не 
дү ние ша ру асы на, не ахи рет ша ру асы на 
өз ге ден жи на қы рақ бол са ке рек. Әр бір 
жи на қы лық тың тү бі кә ніш бол са ке рек». 
Ақын ның уай ым-қай ғы де ге ні – са ры 
уай ым ға са лы ну емес, ке ле ше гін ой лау 
де ген ді айт пақ бол ға ны, қа зір гі тіл ге 
ау дар сақ, мар ке тин гі лік ст ра те гия – 
кә сіп ті да мы ту дың бас жос па ры. 

Хакім: «Ен ді олай бол ған да, үне мі 
уай ым-қай ғы ме нен жү ре ала мыз ба? 
Үне мі күл мей жү ру ге жан шы дай ма 
екен? Жоқ, мен үне мі уай ым-қай ғы ме нен 

бол де мей мін. Уай ым-қай ғы сыз ды ғы ңа уай ым-қай ғы қыл да ғы, 
сол уай ым-қай ғы сыз дық тан құ ты лар лық орын ды ха ре кет та бу 
ке рек һәм қы лу ке рек. Әр бір орын ды ха ре кет өзі де уай ым-қай-
ғы ны азай та ды, орын сыз күл кі ме нен аз айт па, орын ды ха ре кет пен 
аз айт !», – деп, өзі не кә сіп тау ып, әре кет жа сау ды уа ғыз дай ды. 
Де ген мен ол: «Шы ғар есі гін та ба ал май, уай ым-қай ғы ның іші не 
кі ріп алып, қа ма лып қал мақ, ол өзі де – бір ан тұр ған дық», – деп, 
орын сыз күй зе ліс ке тү сіп кет пеу ден де сақ тан ды ра ды. 

Жа ман қы лық тан қа лай жи ре ну ді де үй ре те ді: «Жә не әр бір 
жа ман кі сі нің қы лы ғы на күл сең, оған ра хат та нып күл ме, ыза бол-
ға ның нан күл, ыза лы күл кі – ол өзі де қай ғы. Он дай күл кі ге үне мі 
өзің де са лын бас сың, әр бір жақ сы адам ның жақ сы лық тап қа ны на 
ра хат та нып күл сең, оның жақ сы лық ты жақ сы лы ғы нан тап қан-
ды ғын ғиб рат кө ріп күл». Осылайша жақ сы адам мен бір ге қу ана 
біл, ол адам нан ғиб рат – үл гі ал дей ді. «Әр бір ғиб рат ал мақ тың өзі 
де мас тық қа жі бер мей, уа қы ты мен тоқ та та ды».

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көркеммәтіндіпайым-
дап,мәнерлеп(оқыр-
мандықұстанымын
білдіре)оқу;

• көркемшығармадағы
автордыңсуреттеутілін
талдау,өзіндікерекше-
ліктерінайқындау;

• шығарманыңкөркемдік-
идеялыққұндылығын
талдап,шығарма,әдеби
эссе,блог,әңгімежазу;

Жи на қы лық
Жақ сы лық
Ең бек ету

Тірек	сөздер

ғын ойла
сын өз ең

ғын ой
ла-шағасын өз ең

ды. Абай осын
тінші қагі етіп, «Төртін

ғырт жүргендер
ым-қайғы ой
асына, не ахи

қырақ бол
тың түбі кә

ым-қай
лықтың тү

ның уайым-қай
ға салыну емес, ке

пақ бол
сақ, мар

мыті дамы
Хакім: «ЕнХакім: «Ен

уайым-қай
Үнемі күл
екен? Жоқ, мен үне
Үне
екен? Жоқ, мен үне

ым-қайғы
дықтан құдық

рек. Әрлу керек. Әр
ды, орынсыз күл

– деп, өзіне кә
мен ол: «Шығар есімен ол: «Шы

ріп алып, қамалып қал
сыз күйзеліс

ман қылық
сыз күй

ман қы
ман кісінің қы

ныңнан күл, ыза
өзің де салын

ның
өзің де са
рахатта

ғын ғибды
біл, ол адам
де мас
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«Жі гіт тер, ой ын ар зан, күл кі қым-
бат» де ген өле ңі мен күл кі нің рө лін көр-
сет кен ақын осы қа ра сө зін де де күл кі нің 
өзін жік тей ді. «Көп күл кі нің бә рін де 
мақ та ға ным жоқ, оның ішін де бір күл кі 
бар-ау, Құ дай жа рат қан ор ны ме нен 
іш тен, кө кі рек тен, жү рек тен кел мей ді, 
қол дан жа сап, сыр ты ме нен бет-ау зын 
тү зеп, бай-бай күл кі нің әнін сән деп, әде-
мі ші лік үшін кү ле тін бояма күл кі».

Сө зі нің со ңын өнер лі нің, ең бек қор дың 
ең бе гін ма дақ тап, жал қау лық қа қар сы 
қою мен аяқ тай ды: «Қу лық сау мақ, көз 
сү зіп, ті ле ніп, адам сау мақ – өнер сіз ит тің 
ісі. Әу елі Құ дай ға сиы нып, екін ші өз қай-
ра ты ңа сүй еніп, ең бе гің ді сау, ең бек қыл-
саң, қа ра жер де бе ре ді, құр тас та май ды». 

Өнер сіз ді адам дар ға тел мі ріп, кө зін сү зіп, сүй ек дә ме тіп жүр ген 
ит ке те ңеу – ақын ның жан ай қайы, қат ты ашы нуы. 

«Төр тін ші қа ра сөз» ал ғаш рет ақын ның 1933 жы лы  жа рық 
көр ген то лық жи на ғын да жа рия лан ды.

 	Білу

1. «Төр тін ші қа ра сөз» ал ғаш рет қа шан жа рия лан ды?
2. Ақын пай ым дау ын да ғы уай ым-қай ғы де ген не?
3. Қа ра сөз де күл кі нің қан дай түр ле рі айтыла ды?

QR-cod-тағымәтіндітыңдап,суретпенбайланыстыр.БүгінгіАбайұрпағы
қандайдәрежегежетті?Пікіріңдіайт.

Суретпен	жұмыс

Қосымшадереккөз-
дердіпайдаланып,
«Күлкіденқорыққан–
шындықтысүймейді»
тақырыбындапрезен-
тациядайында.

Зертте

Кә	ніш	(парсыша
гәнж) –кеніш,қазына,
байлық

Ха	ре	кет	–әрекет,
қозғалыс

Ға	фил	–хабарсыз,
бейқам,ғапіл

Сөзмаржан

Білу

ұрпағы

ын ар
мен күл

тер, ой
ген өлеңімен күл

кен ақын осы қа
ді. «Көп күл

ным жоқ, оның ішін
бар-ау, Құдай жабар-ау, Құ

кітен, кө
қолдан жа

зеп, бай-бай күл
лік үшін кү

түзеп, бай-бай күл
мішілік үшін кү

Сөзі
еңбеең
қою
сү

әрекет,

хабарсыз,

ді адамдар
– ақын

ді адам
ңеу – ақын

«Төртінші қа
ген толық жиген то

1. «Төр
2. Ақын пай
3.
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Тү	сі	ну

1. Не се беп ті ақын адам ға уай ым-қай ғы ке рек дей ді?
2. Не лік тен ақын ха ре кет ке мән бе ре ді?
3. Ақын шы ғар ма ла рын да «ыза лы күл кі» ту ра лы не ге жиі 

ай та ды?

Қолдану

1. Қа ра сөз ді пай ым дап, оқыр ман дық ұс та ны мын біл ді ре 
мә нер леп оқы.

2. Қа ра сөз де гі күл кі нің түр ле рін жүй еле.

Таалдау

1. Ав тор дың қа ра сөз де гі су рет теу ті лін тал дап, өзін дік ерек-
ше лік те рін ай қын да.

2. Жұп тық жұ мыс. «Қу лық сау мақ», «адам сау мақ» сөз 
тіркесте рін де гі « сауу» сө зі нің қол да ны сын тал даң дар.

Жинақтау

1. Қа ра сөз дің маз мұ ны бой ын ша кес те ні тол тыр.

Қа ра сөз ден қан дай қо ғам дық 
әлеу мет тік мә се ле лер ді бай қа дым?

Оны қан дай мы сал дар мен 
дә лел дей ала мын?

2. Топ тық жұ мыс. Қа ра сөз дің көр кем дік-идея лық құн-
ды лы ғын анық тап, «Топ пен жа зу» әді сі мен «Уай ымы 
жоқ тық аз ды рар адам ба ла сын» та қы ры бын да әдеби эс се 
жа зың дар. 

 3 топ қа бөлінгеннен кейін топтардағы әрбір 1-ба ла мә тін 
идея сы бой ын ша та қы рып тық сөй лемді, 2-ба ла не тал-
қы лай ты нын жа за ды, 3-ба ла дә лел кел ті ре ді, 4-ба ла қо-
ры тып, бар лы ғын бай ла ныс ты ра ды. Со ңы нан топ тар өз 
эс се ле рі мен бө лі сіп, дау ыс тап оқып шы ға ды.

Бағалау

1. Ақын ның «Төр тін ші қа ра сөз де» кө тер ген мә се ле сі бү гін гі 
кү ні өзек ті ме?

2. Жазушы Әбіш Ке кіл ба ев тың: «Күл кі – ша бу ын біл ме-
сең, өз тір се гің ді өзің қи ып тү сі ре тін нар кес кен қы лыш 
си яқ ты қа тер лі қа ру», – де ге нін бү гін гі та қы рып пен бай-
ла ныс ты ба ға ла.

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау

ді?

ге жиі лы неге жиі 

мын біл

Қолдану

таны

еле.

Талдау

лін талдап, өзін

мақ», «адам сау
нің қолданің қолнің қол

ша кес

дық
дым?

ғамдық
қадым?лерді бай

рамыс. Қара
ғын анықтап, «Топ

рар адам барар адам ба
дар. 

қа бөлінгеннен кейін топтардағы әрбір 1-ба
сы бой ша та

нын жалайты
тып, барлы

лерімен бөэссе

1. Ақын
ні өзек

1.

2.
сең, өз тір
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Абайқандайболсын,адалеңбекетудіқолдаған.Біркәсіптібас-
тауүшіналдыменидеякерек.

Идеяойлаптабу–табыстыбизнестіқұрудағыалғашқықадам,бұл–
жаңаидеялардықұрупроцесі,жаңашылдық(білімберу,қалыптастыру,
шығармалар,туындылар,жобалар,өнімдер).Еңқызықты,еңтартымды
кезең–идеяныойлаптабукезеңі.Бұлкезеңдеадамқиялынаеркіндік
беріп,ойындағыкезкелгенидеялардышығарып,жазаалады.

Идеяларды көбірек ойлап табуыңыз керек және олар күлкілі
болуы мүмкін. Идеяның ақылға қонымсыздығынан қорықпау керек,
өйткенікөпнәрселербіркездеріақылғақонымсызболыпкөрінген.

«Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» оқулығынан

Монолог –сөзөнеріндекейіпкердіңішкіжай-күйін,толғаныс-тебі-
ренісінбейнелеумақсатындақолданылатынтәсіл.

Монологтіңерекшелігі–бірадамныңойы,сөзікөріністабуында.
Сахналықмонологтекейіпкерөзімен-өзісырласқандайболып,тың-
даушы көрерменнен жауап күтпейді. Монологте кейіпкердің ой-тұ-
жырымдары айтылып, оның жай-күйі айқын аңғарылады. Мәтінде
монологдиалогүлгісіндеде,диалогпенараласыптакелебереді.

Абай кейде екі адамды не адаммүшелерін сөйлестіріп, кеңес-
тіреді.Кейдеөзіәңгіме-дүкенқұрып,тыңдаушысыменнеөзімен-өзі
кеңесіп отырады. Біреуге сұрау қойып, жауап күтеді, не өзі екінші
кісініңрөліндетолғанады.Жауабыөзінен-өзібелгілісұрақтарқояды.

Әдебиеттану терминдерінің сөздігі

«Төртіншіқарасөздегі»монологқандайүлігіменжазылған?Жауа-
быңдымысалмендәлелдепжаз.

Абайтілісөздігі.–Алматы:Өнер,2011.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Өзіңболашақтанеменайналысқыңкеледі?Осықарасөздібола-
шағыңүшінқалайпайдаланаредің?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

бас-

қадам, –
қалыптастыру,

тартымдыең тартымды
қиялына еркіндік

күлкілі
алады.

және олар
қонымсыздығынан қорықпау

болып көрінген.қонымсыз болып
«Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» оқулығынан

жай-күйін,
тәсіл.

кейіпкердің ішкі жай-күйін,
қолданылатын тәсіл.
адамның ойы,

сырласқандай
күтпейді.
жай-күйіжай-күйі
диалогпенде, диалогпен

адамды не адам
әңгіме-дүкен құрып,әңгіме-дүкен
Біреуге сұрау

толғанады. Жауабы

қарасөздегі»

көр

«Төртінші қарасөздегі»
мысалмен дәлелдеп

үйрен

Өзің болашақта
үшін

Хакімнен үйрен

Өзің
шағың

КітапКітап
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Бірлікнеүшінқажет?Масылдықдегенне?

	 АЛ	ТЫН	ШЫ	ҚА	РА	СӨЗ

Абай өнер мен ай на лы су ды көп на си-
хат тай ды. Өзі ән ші лер ді, му зы ка нт тар ды 
та ғы да бас қа өнер ге бей ім тала нт ты жан-
дар ды жа нын да ұс та ған.

Бі рақ өнер ге қа лай ке лу ке рек? Ол да 
бір маңызды мә се ле. 

Ақын «Ал тын шы қа ра сө зін де» 
қа зақ тың бір ма қа лын сы най ды: «Өнер 
ал ды – бір лік, ырыс ал ды – тір лік». Өйт-
ке ні осы ма қал дың ма ғы на сын тү сін ген 
жан бар ма? «Бір лік қан дай ел де бо ла ды, 
қайт се – та ту бо ла ды – біл мей ді. Қа зақ 
ой лай ды: бір лік – ат ор тақ, ас ор тақ, ки ім 
ор тақ, дәу лет ор тақ бол са екен дей ді. Олай 
бол ған да бай лық тан не пай да, ке дей лік тен 
не за лал? Ағай ын құ ры май, мал із деп не 
ке рек?» Мә се лен, ағай ын ның іші нен шық-
қан бір өнер лі бар лы ғын асы рау ға ти іс 
емес. Әйт пе се ма сыл дар, жал қау лар 
кө бейеді. Ал дың ғы «Төр тін ші сөз де» 
ай тыл ған «адам сау мақ – өнер сіз ит тің ісі» 
де ген ой мұн да жал ға сын та бады.

«Жоқ, бір лік – ақыл ға бір лік, мал ға 
бір лік емес. Ма лың ды бе ріп отыр саң, 
ата сы бас қа, ді ні бас қа, кү ні бас қа лар да 
жал да нып, бір лік қы ла ды! Бір лік мал ға 
са тыл са, ан тұр ған дық тың ба сы – осы. 
Ағай ын ал май, бір лік қыл са ке рек, сон да 
әр кім не сі бе сін Құ дай дан ті лей ді, әйт-

пе се Құ дай дан ті ле мей ді, ша руа із де мей ді. Әу елі бі рі нен-бі рі пә ле 
із дей ді. Не тү сін, не ажа рын, не өк пе сін бұл дап, ол бол ма са, бір 
пә ле са лып, қор ға ла тып, әйт еу ір бі рін-бі рі ал дау дың ама лын із де-
се ді. Мұ ның қай же рі нен бір лік шық ты?». Иә, бұл – бір лік емес, 
бі реу дің ең бе гін қа нау бо ла ды. 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• шығармадағыкөркем-
дегішқұралдардың
қолданысынталдау,
мәтіндегікөркемдік
қызметінанықтау;

• шығарманыңкөркемдік-
идеялыққұндылығын
талдап,шығарма,әдеби
эссежазу.

Бір лік
Ырыс 

Тірек	сөздер

Ант	ұру	–сөзінде
тұрмау

За	лал	–зиян,кесел
Бұл	дау	–міндетқы-

лу,бәлсіну

Сөзмаржан

Абайтағықандай
мақал-мәтелдерді
сынады?Несебепті?

Зертте

ды көп на
ка

лысу
лерді, музы

ге бейім тала
таған.

ге қалай келу ке
ле. 

Ақын «Алтыншы қа
тың бір мақалын сы

лік, ырыс ал
дың ма

лік, ырыс ал
ні осы мақалдың ма

жан бар ма? «Бірлік қан
ту бо

ды: бір
лет ортақ, дәу

да байболғанда бай
не залал? Ағай
керек?» Мә
қан бір өнер
ке
қан бір өнер
емес. Әйт
көбейеді. Ал

сөзінде

Сөзмаржан

– сөзінде

зиян, кесел
міндет

дайдан ті

лал
дау – міндет

бәлсіну

песе Құ
іздейді. Не тү

ле салып, қор
седі. Мұ
біреу
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Ақын ның осы ой ла ры – қа зір гі за ман да ғы от ба сы лық не ме се 
кез кел ген бас қа да биз нес ұй ым дас ты ру шы лар ға қа жет ті ке ңес тер. 
Кә сіп кер ал ды мен ко ман да құ рып, мін дет тер ді қыз мет кер лер дің 
ара сын да бө ліп бе ре ді. 

Ақын ма қал дың екін ші жар ты сын да тал дай ды: «Ырыс ал ды – 
тір лік» дей ді, ол қай тір лік? Ол осы жан кеу де ден шық па ған дық 
па? Жоқ, он дай тір лік ит те де бар. Он дай тір лік ті қым бат кө ріп, 
бұл да ған адам өлім ді жау кө ріп, ахи рет ке дұш пан бо ла ды». 

Со ны мен, ақын пай ым дау ын да ғы тір лік де ген не? «Жа нын 
қор ға ла тып, жау дан қа шып, қор қақ ата нып, ең бек қы лу дан, 
қыз мет қы лу дан қа шып, ерін шек ата нып, ез ата нып, дү ние де 
әл гі ай тыл ған ырыс қа дұш пан бо ла ды. Ол айт қан тір лік – олар 
емес. Кө кі ре гі, кө ңі лі ті рі бол са, со ны ай та ды», яғ ни бі лім алу, 
ал ған бі лі мін кә де ге жа ра ту. Се бе бі ақын айт қан дай: «Өзің ті рі 
бол саң да, кө кі ре гің өлі бол са, ақыл та бу ға сөз ұға ал май сың. 
Адал ең бек пен ерін бей жү ріп, мал та бу ға жі гер қы ла ал май сың». 
Жі гер сіз, ерін шек адам ке ле-ке ле бі реу ге ма сыл бо ла ды не ме се 
күн кө ру үшін ұр лық жа сайды. Ал ақын өзі бо лыс бол ған да ұры-
лар ды аяу сыз жа за ла ған. Жал қау, іші лас адам ның ба ры нан жо ғы 
де ген бай лам жа сай ды. 

«Ке сел ді жал қау, қыл жақ бас, 
Әзір та мақ, әзір ас. 

Суреткеқарап,белгілібірістікомандаарқылыжүзегеасырукеректігінтүсіндір.

Суретпен	жұмыс

се 
ңестер. 

дің керлер

ды: «Ырыс алды
ғандық ден шықпа

ті қымбат кө
ды». 

ген не? «Жа
пан бо

лік деген не? «Жа
нып, еңбек қы

нып, ез атанып, дүнып, ез ата
ды. Ол айтқан тір

тады», яғ
бі ақын айтқан

са, ақыл табуға сөз ұға ал
ға жігер қы

ге ма
ріп, мал табу

ле біреуге ма
сайды. Ал ақын өзі бо

қау, іші лас адам

қау, қылжаққау, қыл
мақ, әзір ас. 

бір істі команда
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Сыр тың – пы сық, ішің – нас, 
Ар тын ой лап ұял мас, – 

бо лып жү ріп, ті рі мін де ме, онан да Ал ла жі бер ген ақ бұй рық ты 
өлім нің өзі ар тық». Осы лай ша Абай ел де гі қыр сыз дық, ең бек-
сіз дік, на дан дық, та ғы бас қа жа ғым сыз іс тер ді сы нап, памф лет 
жан рын қа зақ әде бие ті не әкел ді. 

 	Білу

1. Қа ра сөз де қан дай ма қал сөз бо ла ды?
2. Бір лік де ген не?
3. Тір лік де ген не?

Тү	сі	ну

1. Не лік тен ақын «бір лік» де ген ұғым ды тал дай ды?
2. Не се беп ті ав тор «тір лік ит те де бар» дей ді?

Қолдану

1. Қа ра сөз де кө те ріл ген мә се ле ні анық тап, ПОПС фор му ла-
сын тол ты р.

 Ме нің ой ым ша, ... .
 Се бе бі мен оны бы лай тү сін ді ре мін ... .
 Оны мен мы на мы сал дар мен, фак ті лер мен дә лел дей ала-

мын ... .
 Осы ған бай ла ныс ты, мен мы на дай ше шім ге кел дім... .
2. Қа ра сөз ді оқып оты рып, ақын ар ман да ған қа зақ жі гі ті-

нің әде би порт ре тін жа са.
3. Топтық жұмыс. «Елші» әдісімен топқа бөлініп, әр топтан 

бір елші сайлаңдар. «Алтыншы қарасөздің» мазмұнына 
сүйеніп, әр топ кәсіпті ашу үшін идея қарастырады. 
Елшілер басқалардың идеяларын анықтау үшін басқа 
топқа жіберіледі. Елшілер топтарына оралған соң, 
топтардың идеяларын талқылап, соңынан оларды 
біріктіреді.

Таалдау

1. Бе ріл ген қа ра сөз де гі ақын ұс та ны мы на өз көз қа ра сың 
бой ын ша тал дау жа са.

Абай ұс та ны мы Ме нің көз қа ра сым 

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

рықты 
бек

ген ақ бұйрық
дық, еңбек

нап, памфлет 

БілуБілу

ген ұғымды тал
те де бар» дейте де бар» дейте де бар» дей

ні анық

сінлай түсін
на мысалдармен, фак

ты, мен мыланысты, мен мы
ді оқып отырып, ақын ар

ретін жаре
Топтық жұмыс. «Елші» әдісімен топқа бөлініп, әр топтан Топтық жұмыс. «Елші» әдісімен топқа бөлініп, әр топтан 
бір елші сайлаңдар. «Алтыншы қарасөздің» мазмұнына 
сүйеніп, әр топ кәсіпті ашу үшін идея қарастырады. 
Елшілер басқалардың идеяларын анықтау үшін басқа Елшілер басқалардың идеяларын анықтау үшін басқа 
топқа жіберіледі. Елшілер топтарына оралған соң, 
топтардың идеяларын талқылап, соңынан оларды 
біріктіреді.
топтардың идеяларын талқылап, соңынан оларды 
біріктіреді.

Беріл1.
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2. Қа ра сөз де гі көр кем де гіш құ рал дар дың қол да ны сын тал-
дап, мә тін де гі көр кем дік қыз ме тін анық та.

Жинақтау

1. Жұп тық жұ мыс. «Дұ рыс адам бо лам де се ңіз» не іс теу ке-
рек? «Жо лау шы ның қой ын дәп те рі» әді сі мен қа ра сөз ді 
өмір шын ды ғы мен бай ла ныс ты тал дап кө рің дер.
1) Қа ра сөз мә ті ні бой ын ша сұ рақ тар құ рас ты рыңдар. 
2) Мә тін нен сұ рақ қа жау ап бе ре тін үзін ді лер ді жа зып 

алыңдар.
3) Осы үзін ді лер дің түр лі кә сіп ке әсе рін топ ішін де тал-

қы лаңдар.
4) Өз әсер ле ріңді жа зыңдар.
5) Ав тор орын ды ғын да жаз ған пі кі рлеріңді оқыңдар.

2. Хрестоматиядан Зәки Ахметовтің «Абайдың ақындық 
әлемі» зерттеуі үзіндісін мұ қи ят оқып шы қ. Абай за-
манында орын алған әлеуметтік мәселелерді түйіндеп, 
«Ска нер леп оқу» әді сі мен жи на қы мә тін жаз.

3. Ырыс, бір лік ту ра лы қан дай ма қал-мә тел дер бі ле сің? 
Олар дың осы қа ра сөз де ай ты ла тын ма қал-мә тел дер ден 
ай ыр ма шы лы ғы бар ма?

Бағалау

1. Қай кез де өнер ал ды бір лік бо ла ды?
2. Шы ғар ма ның та ри хи жә не көр кем дік құн ды лы ғы не де? 

Ой ың ды әдеби эс се мен жет кіз.

Абай–қандастарының,бауырларының,жалпыайтқанда,елінің
адамгершілікқасиеттеріменұятымолболғанынарманеткенадам.
Абайосысөзінде«Өнералды–бірлік,ырысалды–тірлік»аттықазақ
мақалыныңкөлеңкеліжағынақаттышүйіледі.

Бұл сөзде адамдардың рухани бірлікке шақырар ортақ азығы
болуқажеттілігіанықталады.Көкірегітірі,көңіліояубопөмірсүруді
уағыздайды.

Абай тағы бір сөзінде: «Күллі адам баласын қор қылатын үш
нәрсебар.Надандық…Еріншектік…Залымдық»,–дейді.Ақынбілім-
ғылымныңжоқтығыадамдардынаданетеді,қоретедідейкеліп,оны
хайуандыққатеңейді.

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

сын тал-

ңіз» не істеу ке
расөз

Жинақтау

мен қара
дер.

рыңдар. 
ді жа

расты
тін үзінділерді жа

рін топ ішінке әсерін топ ішін

рлеріңді оқыңдар.ған пікірлеріңді оқыңдар.
Хрестоматиядан Зәки Ахметовтің «Абайдың ақындық 

ят оқып шы
манында орын алған әлеуметтік мәселелерді түйіндеп, 
әлемі» зерттеуі үзіндісін мұқият оқып шы
манында орын алған әлеуметтік мәселелерді түйіндеп, 

мен жинақы мә
дай ма

де айты
ғы бар ма?

ды бірлік бо
хи жә

де өнер алды бір
ның тарихи жә

ды әдеби эссемен жет

қандастарының,
қасиеттеріадамгершілік қасиеттері

сөзінде «Өнер
көлеңкелі

адамдардың
мақалының

Бұл сөзде
болу қажеттілігі
уағыздайды.

тағы
уағыздайды.

Абай
нәрсе
ғылымның
хайуандыққа

78



79

«Еріншектік – күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық,
жігерсіздік,ұятсыздық,кедейлік–бәріосыданшығады.Залымдық–
адамбаласыныңдұшпаны».

Сай ын На зар бе кұлы

Гротеск – кейіпкерлердің тоғысуынан тұратын, жақсы мен
жаманды,қайғыменкүлкініт.б.шендестіругеқұрылатын,әжуа,күлкіге
ерекшемәнберілетінкөркемдікбейнелеутәсілі.

Памф	лет–адамшылыққажатқылықтардымұқату,халықтыоған
қарсы қою, жақсылыққа шақыру мақсатын көздейтін публицистика.
Памфлеттеирониялыкүлкінің,сатираныңэлементтерібасымболады.

Абай қазақтың әділетсіз болыс, билерін келеке етті, елдегі
қырсыздық, еңбексіздік, надандық тағы басқа жағымсыз істерді
сынайсөйлеп,«Алтыншы»,«Онбірінші»,«Онтөртінші»,«Жиырма
екінші», «Жиырма тоғызыншы», «Қырық бірінші сөздерінде»
публицистиканың сын-сатира эссе, очерк, мақала, памфлет жанр-
ларынәдебиеткеәкелді.

Ханғали Сүйіншәлиев

1. «Алтыншықарасөздің»гротескстиліменжазылғанындәлелдеп,
мысалдаркелтір.

2. Авторстиліндеөзқұрбыларыңарасындакездесіпқалатынкелең-
сіздіктергеарнап,памфлетжанрындамәтінжаз.

ЫсмағұловЖ.Абай:Даналықдәрістері.–Алматы,2008.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Сеніңқандайқылықтарыңпамфлеткеарқауболуымүмкін?Одан
қалайарылғыңкеледі?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

Талапсыздық,
Залымдық –

зар кұлы

жақсытұратын, жақсы
құрылатын, әжуа,

тәсілі.
қылықтарды мұқату,

көздейтін
элементтерісатираның элементтері

билерін келеке
басқа
Он

тағы
бірінші» «Он

«Қырық
очерк,

қарасөздің гротеск

өз құрбыларыңстилінде
сіздіктерге арнап, памфлет

қандай

Хакімнен үйрен

Сенің қандай
қалай арылғың

Кітап

Ысмағұлов
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Қандайжайтүшінмақтануғаболады?

					ОТЫ	ЗЫН	ШЫ	ҚА	РА	СӨЗ

Мақ тан шақ тық ты жек кө ре тін Абай 
«Оты зын шы қа ра сө зін де» (1895 ж.) мақ-
тан ның та ғы бір тү рін та ба ды. Се бе бі 
«Жи ыр ма бі рін ші қа ра сө зін де» ол: «Аз 
ба, көп пе, адам ба ла сы бір түр лі мақ-
тан нан аман бол ма ғы – қи ын іс. Сол мақ-
тан де ген нәр се нің мен екі түр лі сін бай-
қа дым: бі реуі нің атын үл кен дік деп 
атай мын, бі реуін мақ тан шақ тық дей-
мін», – деп, «үл кен дік» пен «мақ тан-
шақ тық» ту ра лы си пат тап жазған еді.  
Ал мұн да бұ ған «қырт мақ тан ды» қо са-
ды. Мы са лы: «Қыр қын мін се, қыр ар тыл-
майтұ ғын осы бір «қырт мақ тан» де ген 
бір мақ тан бар, сол не ге ке рек, не ге 
жа рай ды?», – деп сұ рақ қойып, өзі жау ап 
бе рген.

«Ол ар, ес ті біл мей ді, на мыс ты біл мей ді, кең тол ғау, үл кен ой 
жоқ не ба лу ан ды ғы жоқ, не ба тыр лы ғы жоқ, не адам ды ғы жоқ, 
не ақыл ды лы ғы, ар лы лы ғы жоқ. Мой ынын бұ рып қой ып: «Өй, 
тә ңі рі-ай, қой шы әрі, кім нен кім ар тық дей сің, кім нің ба сы кім-
нің қан жы ға сын да жүр, ол ме нің қа за ны ма ас са лып бе ріп жүр 
ме, мен онан сау ын сау ып отыр мын ба?» – деп бұл ғақ тап не ме се: 
«ая ға ным жа ным ба? Өй, ене сін ұрай ын, өліп кет пей, не ге ке рек? 
Азар бол са, аты лып, я осы үшін ай да лып кет сем де, көн ге нім-ақ! 
Әйт еу ір бір өлім бар ма?» – деп қал шылд айтұ ғын кі сі көп қой». 
Осын дай мақ тан үшін жал ған ба тыр, жал ған мәрт бо ла тын дар ды 
әш кер лей ді. 

«Өз де рің кө ріп жүр сің дер, осы айт қан сөз бой ына лай ық қа зақ 
көр дің дер ме? Өлім ге шыд айтұ ғын қа зақ көр ге нім жоқ, өлім ге 
шы да май мын де ген де қа зақ көр ге нім жоқ, ке ңір де гін ға на көр-
се те ді-ау: «қиы лып қа на қа лай ын» деп». Осын дай ере сек ба сы мен 
жас ба ла дай өті рік ант-су іш кен дер ге, же ме-жем ге кел ген де 
сө зі нен тай қып ке те тін дер ге Абай таң қа ла ды. 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көркемшығармадағы
автордыңсуреттеутілін
талдау,өзіндікерекше-
ліктерінайқындау;

• шығармабойынша
жазылғанәдебисын-пі-
кірлергесүйенеотырып,
өзіндіксынипікіржазу.

Мақ тан шақ тық
Ант бе ру
Ар-на мыс

Тірек	сөздер

ретін Абай 
де» (1895 ж.) мақ

ты жеккө
де» (1895 ж.) мақ

рін та ды. Се
зінде» ол: «Аз ші қара

ба, көп пе, адам баласы бір түр
ғы – қиын іс. Сол мақ

нің мен екі түрсенің мен екі түр
нің атын үл

реуін мақ
кен

мын, біреуін мақ
– деп, «үлкен

тық» туралы си
ған «қырт мақ

салы: «Қыр
ғын осы бір «қырт мақғын осы бір «қырт мақ

тан бар, сол небір мақтан бар, сол не
жарайды?»,

рген.
мысты біл

берген.
мейді, намыс

ғы жоқ, не ба
лығы жоқ. Мойлы

шы әрі, кімшы әрі, кім
сында жүр, ол ме

ме, мен онан сауын сауып отыр
ным ба? Өй, ененым жаным ба? Өй, ене

са, атылып, я осы үшін ай
ір бір өлім бар ма?»

тан үшін жал
ір бір өлім бар ма?»

дай мақтан үшін жал
керлейді. 
«Өздерің кө

дер ме? Өлім
«Өзде

көрдіңдер ме? Өлім
шыдамай

ді-ау: «қиысе
жас бала
сөзінен тай
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«Егер осы сөз бой ына лай ық кі сі кө рін се, ақы лы жоқ бол са 
да, қай ра ты ме нен-ақ кі сі ай дын ды ра тұ ғын адам бол ға ны ғой! 
Егер шын ай ғай ды көр ген де, кі рер же рін та ба алм айтұ ғын да ра-
қы, жұрт ты осы сө зі мен ай дын ды ра мын, «мы на кә пір ден кі сі 
шо ши тұ ғын екен» де гі зіп, ай дын ды рай ын деп ай тып отыр ған 

құр дом быт па сы бо лып, бос қа қо қи ып 
отыр са, со ны не дей міз? Ай, Құ дай-ай! 
Жан ға мыр за лық қы ла тұ ғын, ер дің 
жа да ғай да-ақ серт ке тұр ғыш ты ғы, 
мал ға мыр за лы ғы, дү ние ні бір ти ын 
есеп көр мейтұ ғын жо ма рт ты ғы – 
әр түр лі бел гі сі бой ын ша тұр мас па еді? 
«Ұял мас бет ке тал мас жақ бе ре ді» деп, 
көп был жы ра ған ар сыз, ұят сыз дың бі рі-
да ғы». 

Абай да ра қы лық қа, орын сыз мақ-
тан ға бой ал дыр мау ке рек ті гін үй ре тіп, 
өзі оған жиір ке не қа рай ды. Он дай адам ды 
«ар сыз, ұят сыз» деп есеп теп, оған бір 
сөз бен «қырт мақ тан» де ген си пат та ма 
бе ре ді. «Ұял мас бет ке тал мас жақ бе ре ді» 
де ген – ау ыр cөз. 

Суреттітақырыппенбайланыстырып,кейіпкербейнесінсипатта.

Суретпен	жұмыс

Қырт	–мылжың,
мән-мағынасызкөп
сөйлеу

Жа	да	ғай	да	–әнше-
йінде,жайшылықта

Ай	дын	ды	ру	–сес-
кендіру,имендіру,қай-
мықтыру

Сөзмаржан

Қосымшаақпарат
көздеріненмақтаншақ-
тықтыңадамғазиянды-
ғындәлелдейтінмәлімет
іздеп,тақырыппен
байланыстырыпжаз.

Зертте

ық кі
дыдын

рер жегенде, кірер же
мен айдын

зіп, айдын
құр дом

ғын екен» дегізіп, ай
құр дом
отыр
Жан

мақтаншақ-
зиянды-

дәлелдейтін мәлімет

Сөзмаржан

байланыстырып жаз.

мылжың,Қырт мылжың,
мән-мағынасыз

ғай

Сөзмаржан

сөйлеу
Жада

йінде,
Айдын

кендіру,
мықтыру
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 	Білу

1. Мақ тан шақ тық де ген не?
2. Абай «Қырт мақ тан» деп қан дай жан дар ды ай та ды?
3. Мақ тан шақ тық ту ра лы Абай дың бас қа қай шы ғар ма-

сын да кез де се ді?

Тү	сі	ну

1. Ақын не лік тен мақ тан шақ тық қа қар сы?
2. Қа ра сөз де гі «қырт мақ тан» де ген сөз дің ма ғы на сын тү-

сін дір.

Қолдану 

1. Қарасөздегі дисфемизмдерді тауып, қызметін анықта.
2. «Мақтаншақ» сөзінің синонимдерін жаз. Олармен сөйлем 

құрап, мағыналарын ауызша түсіндір.

Таалдау

1. Қа ра сөз де гі ав тор дың су рет теу ті лін тал дап, өзін дік ерек-
ше лік те рін ай қын дап, кес те ні тол тыр.

Ав тор дың су рет теу ті лі Ерек ше лік те рі 

2. Топ тық жұ мыс. Үш топ қа бө лі ніп, ав тор дың қа зақ елі нің 
да му ына зор үлес қо су шы ре тін де гі рө лін ай қын даң дар.
1-топ: Пос тер қор ғай ды.
2-топ: Кө рі ніс қоя ды.
3-топ: Де бат ұй ым дас ты ра ды.

Жинақтау

1. Жұп тық жұ мыс. «Тал қы лау кар та сы» әді сі бой ын ша жұ-
бың мен ақыл да сып, кес те ні тол ты рың дар.

Өмір де гі мақ та ну ға 
бо ла тын жайт тар

 Бос мақ тан шақ тық

2. Топтық жұмыс. «Он сұ рақ» әді сі ар қы лы ал ған бі лім де-
рі ңе сүй ене оты рып, ой ла рың ды түй ін дең дер. Мұ ға лім бір 
оқу шы ны таң дап ала ды жә не оған не гіз гі сөз жа зыл ған 
сти кер ді бе ре ді. Қа ты су шы сы нып қа 10 сұ рақ қоя ала ды, 

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

ды?
қа қай шығарма

на

Түсіну

дің мағына

Қолдану

Қарасөздегі дисфемизмдерді тауып, қызметін анықта.
«Мақтаншақ» сөзінің синонимдерін жаз. Олармен сөйлем 

Қолдану

«Мақтаншақ» сөзінің синонимдерін жаз. Олармен сөйлем 
құрап, мағыналарын ауызша түсіндір.

теу тілін тал
ні тол

мыс. Үш топқа бө
шы ре

мыс. Үш топ
ына зор үлес қосушы ре

тер қорғайды.
ніс қояды.ніс қоя

ымбат ұй

тық жұмыс. «Талтық жұ
мен ақылда

ӨмірдеӨмір
бола

2. Топтық жұмыс. «Он сұ
ріңе сүй
оқу
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оған жау ап не «ИӘ», не «ЖОҚ» деп бе рі ле ді. Оқу шы сол 
ар қы лы бү гін гі са бақ қа қа тыс ты ұғым ды та ба ды.

Бағалау

Қо сым ша ақ па рат көз де рі нен қа ра сөз ге жа зыл ған әде би 
сын-пі кір лер ді оқып, өзін дік сы ни пі кір жаз.

«Отызыншықарасөз»орыс,ағылшын,француз,неміс,португал,
латыш, қытай, корей,поляк, тәжік, түрік, әзірбайжан,өзбек,моңғол
жәнеөзгедеәлемтілдерінеаударылды.

«Абай» энциклопедиясы

Шешендік	 толғау – қоғам, заманға байланысты тағылым-тәр-
биелік мәні баршығармалар. Абайдың кейбір қарасөздері мінезсіз
адамдардың (кербез, мақтаншақ) бейнесін суреттеуге құрылған.
Оларкейтұстаөткірмысқылмендеқабысады.Кейбіреулерітазадиа-
логтіәңгіме.Ендібіразы–автордыңтереңтолғаныстары,монологі,
ақылайтып,кеңесжасау,толғанасөйлеуретіндегімонолог.Бәріде
сюжетсіз,белгілібіройдығанабілдірерлікшебер,шешентуындылар.

Ханғали Сүйіншәлиев

Абайша толғанып, өз құрбыларың бойындағы  мақтаншақтық
мінез-құлықтуралыжазыпкөр.

ӘлімқұловТ.Жұмбақжан.–Алматы:Жазушы,1993.

Бағалау

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Өзіңмақтаншақтықпенқалайкүресесің?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

шы сол 

зылған әде

Бағалау

француз, неміс,
әзірбайжан, өзбек,әзірбайжан,

«Абай» энциклопедиясы

заманға байланысты
Абайдың кейбір

мақтаншақ)
қабысады.мысқылмен де қабысады.

автордың– автордың
жасау, толғана

ғана білдірерлікойды

толғанып,
туралы жазыпмінез-құлық туралы

үйрен

Өзің мақтаншақтықпен

Хакімнен үйрен

Кітап
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Міне,сен«Біріңді,қазақ,біріңдос,көрмесең,істіңбәрібос»
депаталатынүшіншітараудыаяқтадың.

Небілдің?Неүйрендің?Кәне,өзіңдісынапкөр.

		 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР

Қай талау тап сыр ма ла ры

 	Білу

1. Үшінші тарауда берілген шығармаларда ақын сын ына 
кім дер ілік кен?

2. Абай қа ра сөз де рін де жа ғым сыз мі нез-құ лық ту ра лы қан-
дай ой тол ғай ды?

Тү	сі	ну

1. Абай қа ра сөз де рі нің қан дай ма ңы зы бар?
2. Ақын қа ра сөз де рі нің құн ды лы ғы не де?
3. Не се беп ті ақын қа ра сөз де рін де қа зақ тың ма қал-мә тел де-

рін сы най тал дай ды?

Қолдану

1. Жұптық жұмыс. Тарау бойынша «ББҮ» кес те сін тол ты-
рып, адами қа си ет те р ту ра лы қо ры тын ды жа са.

Бі ле мін Біл гім ке ле ді Үй рен дім

2. Абай қа ра сөз де рін де гі жа ғым сыз мі нез-құ лық тар ды са-
лыс тырып, пост жаз.

Таалдау

1. Қа ра сөз дер де гі көр кем де гіш құ рал дар дың қол да ны лу 
ерек ше лі гін тал да.

2. «Төрт сөй лем» тә сі лі ар қы лы Абай қа ра сөз де рі нің за ма-
науилы ғы, жа ңа шыл ды ғы мен өзек ті лі гі ту ра лы ой ың ды 
қо ры тын ды лап айт :
1. Пі кір. Шы ғар ма ның жа ңа шыл ды ғы мен өзек ті лі гі ту-

ра лы өз пі кі ріңді бір сөй лем мен жа з. 

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

Білу

Үшінші тарауда берілген шығармаларда ақын сын

сыз мінез-құ

ңызы бар?
дылы
рінде қадерін

ды?

Жұптық жұмыс. Тарау бойынша «ББҮ» кесЖұптық жұмыс. Тарау бойынша «ББҮ» кес
рып, адами қасиет р ту

мін

сөздеАбай қара
тырып, пост жаз.

Қарасөздер
ерекшелі
«Төрт сөй
ерек

2. «Төрт сөй
науилы
қо
1.
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2. Дә лел. Өз пі кі ріңді бір сөй лем мен дә лел де.
3. Мы сал. Пі кі ріңді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы сал 

кел ті р.
4. Қо ры тын ды. Та қы рып бой ын ша қо ры тын ды шы ға р.

Жинақтау

1. Абай дың қа ра сөз де рі бой ын ша ті рек-сыз ба құ рас тыр.
2. Қа ра сөз дер дің көр кем әң гі ме ден ай ыр ма шы лы ғын зерт-

теп, кестені толтыр.

Қарасөздер Көркем әңгіме 

Бағалау

1. Сан ғасырға жүк болатын Абай Құнанбайұлының ру-
хани мұрасы қазір әлемдік деңгейде зерттеліп жатыр. 
Интернеттен осы бағыттағы мәліметтерді зерделеп, 
«Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» тақырыбында 
презентация жаса.

2. Топтық жұмыс. РАФТ ст ра те гия сы бой ын ша тараудағы 
материалдарды қамтып, сы ни шо лу жазыңдар.
Рөл – кез кел ген рөл ге ену.
Ауди то рия – тың дар ман, оқыр ман, қау ым.
Фор ма – сы ни шо лу.

 Та қы рып – мақ тан шақ тық – адам мі не зін де гі жа ғым сыз 
қа си ет.

3. «Жал қау лық қа зақ елін әлі ке зіп жүр» та қы ры бы на қа-
тыс ты 3–5 ми нут тық TED әң гі ме ле рін (talks) ұсын.

Ха лы қа ра лық зерт теу лер фор ма тын да ғы тап сыр ма үл гі ле рі

1. Өлең үзін ді сін оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
Бір көр ме ге тәп- тәт ті
Қа за ны мен қал ба ңы.
Дөң ай нал май, ант ат ты,
Бүк сіп, бық сып ар жа ғы.

Се нен аяр тү гі жоқ,
Бү гін сый лас кө рі ніп,
Бү гін жа лын, ер тең шоқ,
Сө зі мен өзі бө лі ніп.

Жинақтау

Бағалау

рып, мысал 

ды шығар.

Жинақтау

ба құрастыр.
лығын зертмашы

Көркем әңгімеКөркем әңгіме

Сан ғасырға жүк болатын Абай Құнанбайұлының ру
хани мұрасы қазір әлемдік деңгейде зерттеліп жатыр. 
Интернеттен осы бағыттағы мәліметтерді зерделеп, 
хани мұрасы қазір әлемдік деңгейде зерттеліп жатыр. 
Интернеттен осы бағыттағы мәліметтерді зерделеп, 
«Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» тақырыбында 

Топтық жұмыс. РАФТ стра
материалдарды қамтып, сыни шоматериалдарды қамтып, сы

ге ену.ген рөлге ену.
– тыңдарман, оқыр

лу.
шақ

ни шолу.
– мақтаншақ

лық қазақ елін әлі келық қа
нутты 3–5 ми

ралық зерт

Өлең үзіндісін оқып, тап
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1) Үзін ді де гі «көр ме» сө зі нің ма ғы на сы қан дай?
А) Бо лым сыз етіс тік
В) Жәр мең ке  
С) Сұ рау есім ді гі
D) Бір рет көр ген ге

2) Бо лыс тың порт ре тін сипаттап тұр ған об раз ды сөз дер ді 
анық тап, олар мен сөй лем құ ра. 

2. Өлең үзін ді сін оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
Бір ғы лым нан бас қа ның,
Бә рі де ке сел ас қан ға.
Өйт кен адам жо лы ғар
Ке шік пей-ақ тос қан ға.

1) «Ас қан» сө зі нің ма ғы на сы қан дай?
А) Би ік тен асу
В) Асып тө гі лу  
С) Тә кап пар 
D) Бір нәр се ні асу

2) Үзін ді идея сы на сай ма қал-мә тел ді тап.
А) Бі лім ді ден ақыл шы ғар.
В) Адам сөй лес кен ше.
С) Бір кі сі мың кі сі ге ол жа са лар.
D) Кі сі де гі нің кіл ті ас пан да.

3. Мә тін ді оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
  Абай дың қа ра сөз де рі нің стиль-ерек ше лі гі – маз мұн мен 

идея жа ңа лық та ры на бай ла ныс ты қа лып тас қан реа лис тік 
пуб ли цис ти ка сти лі. Қа зақ жаз ба әде бие тін де Абай ға дей ін 
ой шыл, сын шы ға лым жаз ған ғы лы ми, фи ло со фия лық ең бек, 
са ти ра лық қа ра сөз үл гі сі қа лып тас қан жоқ- ты. Оның ал ғаш қы 
үл гі сі тек Абай дан ға на ай қын кө рін ді. Мә де ни ет ті ға лым-жа-
зу шы те рең ой лы тол ға ну ла ры на сай бай маз мұн ға не гіз дел ген, 
өзін дік бе ті ай қын, жа ңа стиль жа са ды. (Х. С
й ін шә лиев)
1) Cөй лем дер дің қай сы сы жо ға ры да бе ріл ген мә тін нің мә нін 

аш пай ды?
А) Ақын қа ра сөз де рі нің сти лі – реа лис тік пуб ли цис ти-

калық стиль.
В) Қа зақ жаз ба әде бие тін де Абай ға дей ін де са ти ра лық 

қа ра сөз үл гі сі қа лып тас қан.
С) Абай жа ңа стиль жа са ды. 
D) Қа ра сөз дер – фи ло со фия лық ең бек.

2) Ға лым ның пі кі рін «Төртінші», «Алтыншы», «Отызыншы 
қа ра сөз дер» бо йын ша дә лел де.

ды сөздерразды сөз

да.

қал-мәтелді тап.

жа салар.жа са
да.ті аспанда.

маларды орын
рінің стиль-ерек

на байла
сөздері
рына бай

ка стилі. Қазақ жаз
лым жазлым жаз

сөз үлгірасөз үл
сі тек Абайдан ға

рең ойлы тол
қын, жадік беті ай

лемдердің қай
ды?

Ақын қа
ашпай
А) Ақын қа

калық стиль.
В) Қазақ жаз

қара
В)

С)
D)

2) Ға
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ІV	ТАРАУ

ҚИ	ЫН	НАН	
ҚИЫСТЫ	РАР	 
ЕР	ДАНАСЫ

До сым, сен осы та рау да:
• Абай дың порт рет жа сау да ғы ше бер лі гін эс-

те ти ка лық, та ным дық мақ сат та иге ре сің.

ТАРАУТАРАУ

НАН
РАРҚИЫСТЫҚИЫСТЫ

ДАНАСЫДАНАСЫДАНАСЫ

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

тетика
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Бойжеткенқандаймақтауғалайық?

					«ҚАҚ	ТА	ҒАН	АҚ	КҮ	МІС	ТЕЙ	 
				КЕҢ	МАҢ	ДАЙ	ЛЫ»	ӨЛЕ	ҢІ

«Қақ та ған ақ кү міс тей кең маң-
дай лы» ат ты ли ри ка лық өлең де қа зақ 
қы зы ның әсем порт ре ті сыр лы сөз бен 
сом да ла ды. Өлең 1884 жылы 11 бу ын ды 
қа ра өлең ұй қа сы мен жа зыл ған.

«Қақ та ған ақ кү міс тей кең маң дай лы, 
Ала сы аз қа ра кө зі нұр жай най ды» деп 
бас тала тын бі рін ші шу мақ тан-ақ сұ лу 
қыз дың ке ліс ті кел бе ті көз ал ды мыз ға 
елес тей ді. Қа зақ ұғы мын да кү міс ерек ше 
қа си ет ке ие. Ақын қыз дың жар қы ра ған 
кең маң дай ын ақ кү міс ке те ңеу ар қы лы 
оның ерек ше жа ра ты лы сы нан ха бар 
бе ре ді. «Ала сы аз қа ра көз» де ген қыз 
кө зі нің мой ыл дай мөл дір лі гін та ныт са, 
«нұр жай нап» де ген сол тұ нық жа нар дың 
оты бар еке нін аң ғар та ды. Ау ызе кі сөй-
леу ті лін де «кө зі нің оты бар» де ген тір кес 
жиі ұшы ра са ды, бұл – адам ның ерек ше 
қай ратын, жі ге рін та ны та тын бел гі.

Қақ та ған ақ кү міс тей кең маң дай лы,
Ала сы аз қа ра кө зі нұр жай най ды.
Жі ңіш ке қа ра қа сы сы зып қой ған,
Бір жа ңа ұқ са та мын ту ған ай ды.
Маң дай дан ту ра түс кен қыр лы мұ рын,
Ақ ша жүз, ал қы зыл бет тіл бай лай ды.
Ау зын аш са, кө рі нер кір сіз ті сі,
Сы қыл ды қол мен тіз ген, іш қай най ды.

Бой жет кен нің та би ғи сұ лу лы ғы 
«Маң дай дан ту ра түс кен қыр лы мұ рын, 

Ару қыз
Ақ кү міс
Сым бат ты

Тірек	сөздер

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көркеммәтіндіпайым-
дап,мәнерлеп(оқыр-
мандықұстанымын
білдіре)оқу;

• шығарманыкомпози-
циялыққұрылымына
талдайотырып,негізгі
тұжырымынжинақтау;

• шығармапоэтикасын-
дағыавтордыңайшықты
қолтаңбасынабағаберу.

Қақ	та	ған	–күміспен
әшекейлеу,бұл жер де
әдеміліктібілдіреді

Тыр	тақ	тау	–босқа
әуреболу

Жыр	тақ	тау	–орын-
сыз,ыржақтапкүлу

Сөзмаржан

Абайғадейінгіқазақ
әдебиетіндеқызсипаты
қалайберілген?

Зертте

тей кең маңмістей кең маң
лық өлең

ті сырның әсем портре
ды. Өлең 1884 жылы 11 бу

мен жазыл
тей кең маңған ақ күмістей кең маң

ра көзі нұр жай
ші шу

ті келбе
тын бірін

дың келісті кел
ді. Қазақ ұғы

ке ие. Ақын қыз
дайын ақ кү

оның ерекше жаоның ерек
ді. «Алареді. «Ала

көзінің мой
«нұр жай
оты бар еке
«нұр жай
оты бар еке
леу тілін
жиі ұшыжиі ұшы
қай

сипаты

күміспен

Сөзмаржан

күміспен
бұл жер

таған – күміспен
әшекейлеу, бұл жер
әдемілікті білдіреді

тау

Сөзмаржан

әдемілікті
Тыртақ

әуре болу
Жыртақ
ыржақтапсыз, ыржақтап
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ақ ша жүз, ал қы зыл бет ке» жа ра сып, 
ақын ның «ті лін бай лай ды».

Осы су рет теу ге лай ық қыз мі не зі де 
то ма ға-тұй ық емес, ашық-жар қын, «сөй-
ле се, сө зі әдеп ті, һәм ма ғы на лы», күл кі сі 
«бұл бұл құс тың» сай ра ға нын дай ес ті-
ле ді, сон дық тан да «кір шік сіз ап пақ ті сі 
іш қай на та ды».

Ақын әрі қа рай ару дың сұ лу лы ғын 
си пат тай ке ліп:

Со ра қы ұзын да емес, қыс қа да емес,
Нә зік бел тал шы бық тай бұ раң дай ды.
Етін дей жас ба ла ның бі ле гі бар,
Әжім сіз ақ сау са ғы іс ке ың ғай лы, –

деп талдырмаш нәзік қыз дың «әжімсіз ақ 
сау сағымен» «іс ке ың ғай лы», үй ша ру-
асы на да еп ті лі гін көр се тіп өте ді.

«Тал шы бық тай бұ рал ған нә зік бел, 
тақ та дай жауы рын, тік иық» қыз дың әсем 
бойын, сым ба тын біл дір еді. Ал «қо лаң 
қа ра шаш тың тор ғын дай тол қын ұруы» 
то бы ғы на тү се тін ұзын ша шы барын 
аңғартады. Осындай порт ре тін қа лам мен 
ше бер лік пен жа зып шық қан әсем қыз ға 
кез кел ген жі гіт лай ық емес. Тек «жұрт 
мақ та ған жі гіт » қа на «жақ тау ға» лай ық.

Жі гіт ті жұрт мақ та ған қыз жақ та ған.
Кей жі гіт мақ тан үшін қы лық қыл май,
Бой ына май да лық пен сыр сақ та ған.
Кей жі гіт ар сыз дық пен ұят сын бай,
Қо лы жет пес нәр се ге тыр тақ та ған.

Өлең нің соң ғы жолда рын да ақын сұ лу лық қа, жа ра сым ды-
лық қа, мә де ни ет ті лік ке, ізет ті лік ке де ген тал ға мын ой еле гі нен 
өт кі зе оты рып, асы лын ар дақ тау ға тәр бие лей ді. Ар сыз, ұят сыз, 
көр ген сіз бо лу дан сақ тан ды рып, орын ды іс іс теп, оқу оқып, 
дү ние ні та ни бі лу ге үй ре те ді. Сон да «жұрт мақ та ған жі гіт ті қыз 
жақ та ған» бо лып шы ға ды.

QR-cod-тағыөлеңді
тыңдап,суретпен
салыстыр.Суретші
арудыңбейнесін
береалғанба?

Суретпен	жұмыс сып, 

зі де 
қын, «сөй

ық қыз міне
қын, «сөй

лы», күлкі
дай есғанындай ес

шіксіз аппақ ті

дың сұрай арудың сұ

қы ұзын да емес, қыс
зік бел тал шыбықтай бұ

ның бідей жас баланың бі
сіз ақ саусағы іс

деп талдырмаш нәзік қыз
ке ың

деп талдырмаш нәзік қыз
сағымен» «іске ың
на да ептілігін көр

бық
дай жауы

бойын, сымбойын, сым
ра шаштың торқара шаш

тобығына тү
аңғартады. Осындай порт

берлік
аңғартады. Осындай порт
шебер
кез кел
мақ

Өлеңнің соң
қа, мәде
зе отырып, асы

лыққа, мә
өткізе оты
көрген

ниені тадү
жақта
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Орын ды іс ке жү ріп, ой тап па ған,
Не бол ма са жұ мыс қып, мал бақ па ған.
Қа си ет ті бол май ды он дай жі гіт
Ән шей ін құр бе кер ге бұл ғақ та ған, –

деп, ақын от ба сын құ рып, жар бо лу үл кен жау ап кер ші лік еке нін 
ай тып өте ді.

 	Білу

1. Өлең де гі қыз дың бет-жү зі қан дай?
2. Ақын пі кі рін ше, әде мі қыз дың мі не зі қан дай бо лу ке рек?
3. Ару ға қан дай жі гіт лай ық?

Тү	сі	ну

1. Ақын «кү міс» сө зін те ңеу ре тін де не ге пай да лан ған?
2. Арудың күлкісі неге бұлбұлдың сайрағанына ұқсайды?
3. Не се беп ті қыз ба ла ша ру аға еп ті бо луы ке рек?
4. Ав тор не ге кез кел ген жі гіт ті ару қыз ға тең көр мей ді?

Қолдану

1. Жұп тық жұ мыс. Өлең де қа зақ аруы ның бей не сі қа лай 
су рет те ле ді? Оқыр ман дық ұс та ны мын біл ді ре пайымдап, 
мә нер леп оқып, қыз порт ре тін са лып кө рің дер. Су рет-
тер ді мә тін мен са лыс ты рың дар. Ұқ сас тық та ры бар ма?

2. Қыз ба ла ту ра лы ма қал-мә тел тау ып, өлең сөз де рі мен 
са лыс тыр. Ма қал-мә тел де қыз дың порт ре ті қа лай бе ріл-
ген?

Таалдау

1. Өлең ді ком по зи ция лық құ ры лы мы на тал дай оты рып, не-
гіз гі тұ жы ры мын жи нақ та.

2. Топ тық жұ мыс. «Ра ди оға қо ңы рау ша лу» әді сі бой ын ша 
өлең ту ра лы «Төрт қо нақ» рөл дік ой ынын пай да ла нып, 
сұх бат жүр гі зің дер. Қа ты су шы лар: ақын, жүр гі зу ші, 
пси хо лог жә не қа зақ аруы.

Жинақтау

1. Осы өлең  ар қы лы Абай қа зақ қыз да рын қан дай си пат та 
көр гі сі кел ген? Пікіріңді түйінде.

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

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

лік екенін 

Білу

зі қандай болу ке

ге пайде неге пай
Арудың күлкісі неге бұлбұлдың сайрағанына ұқсайды?

ті болуы ке
ті ару қыз

аға епті бо
ті ару қыз

де қазақ аруы
дық ұстадық ұс

релеп оқып, қыз порт
лыстырың

лы мақал-мә
телде қыз

лы ма
қал-мәтел

ді композиция
жырымын жи

мыс. «Ратық жұ
өлең туралы «Төрт қо

бат жүр
лог жә

сұхбат жүр
психолог жә

Осы өлең1. Осы өлең
көр

2. «Құн
лы
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Бағалау

1. Қа зір гі қа зақ қы зы ның си па ты қан дай? Абай сомда ған 
об раз дан өз гер ді ме?

2. Шы ғар ма поэти ка сын да ғы ав тор дың ай шық ты қол таң ба-
сы на ба ға бер.

Ақын өлеңінде кәдімгі даланың топырағынан жаралып, соның
самалын жұтып өскен ауыл аруының бейнесін жасайды. Соның
көзбен көріп, қолмен ұстағандай сұлу мүсінін сомдайды. Мұндағы
теңеулердекездесетінайхиссалардажырланатыналыстағыЗуһра
сұлуемес,жіңішкеқызқасыныңнәзіктігінбілдіруүшінқолданылатын
теңеу ғана. Ал қалған мүсін, мүшелердің барлығы әйелдің сыртқы
сымбатынаүлгіретіндесуреттелген.

Ж.Ыс мағұ лов

Әдеби	 портрет – көркем шығармадағы кейіпкердің болмыс-бі-
тімі, ұлттық бейнесі,шынайымінез-құлқы.Порт рет ке бі рін ші тән 
қа си ет – ұлт тық ерек ше лік, ұлт тық бояу. Абайпортретжасауда
ұлттықбояудышеберқолданған.

Эл	лип	сис(ықшамдау)–тілнормасыбойыншақажетсөздердің
түсіріліп айтылуы арқылы жасалатын тәсіл. Абай біраз шығарма-
сындаосыэллипсистәсілінқолданған.

«Абай» энциклопедиясы

1. «Қақтағанақкүмістейкеңмаңдайлы»өлеңініңорысшааудармасын
тауып,ұлттықбояудыңқаншалықтысақталғандығынзерделе.

2. Шығармаданэллипсистәсіліменжазылғанөлеңжолдарынтауып,
қызметінтүсіндір.

АхметовЗ.Абайдыңақындықәлемі.–Алматы,Анатілі,2008.

Бағалау

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Кітап	–	білім	бұлағы

дай? Абай сомдаған 

баты қолтаң

жаралып,топырағынан жаралып,
бейнесін жасайды.

сомдайды.мүсінін сомдайды.
жырланатын алыстағы

білдіру үшін
барлығымүшелердің барлығы

шығармадағышығармадағы
мінез-құлқы.шынайы мінез-құлқы.

шелік, ұлтшелік, ұлтше
қолданған.

тіл
қолданған.

(ықшамдау) –
арқылы жасалатын
тәсілінтәсілін

көр

«Қақтаған ақ күмістей
ұлттық

Шығармадан
тауып,
Шығармадан
қызметін түсіндір.

Кітап

Ахметов
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«Арудыңкөркі–шашы»дегенменкелісесіңбе?

«БІ	ЛЕК	ТЕЙ	АР	ҚА	СЫН	ДА	 
ӨР	ГЕН	БҰ	РЫМ»	ӨЛЕ	ҢІ

Ақын ның 1889 жылы жазылған 
«Бі лек тей ар қа сын да өр ген бұ рым» өле-
ңін де гі сым бат ты сұ лу ар қы лы қа зақ 
аруы ның жар қын бей не сі елес тей ді. Бұл 
өлең нен Абай ли ри ка сын да ғы әсем дік тің 
қа зақ ұғы мы на сай хас ше бер дің қо лы нан 
шық қан ға жап эс те ти ка лық әсе рін та ну ға 
бо ла ды.

Бі лек тей ар қа сын да өр ген бұ рым,
Шол пы сы сыл дыр қа ғып, жүр се ақы рын.
Кәм шат бө рік, ақ та мақ, қа ра қас ты,
Сұ лу қыз дың кө ріп пе ең мұн дай тү рін?

Ала сы аз қа ра кө зі ай на дай ын,
Жү рек ке ыс тық ти іп сал ған сай ын,
Үл бі ре ген ақ ет ті, ашық жүз ді,
Ті сі әде мі кө ріп пе ең қыз дың жай ын?

Абай бұл өлең де ару қыз дың мі нез-
құл қы на, жан дү ние сі не үңіл мей ді, тек 
қа на оның сырт қы әде би порт ре тін са лып 
бе ре ді.

Бұ раң бел, бойы сұ лу, кіш ке не аяқ,
Бо ла ды осын дай қыз не кен-са яқ.
Піс кен ал ма се кіл ді тәт ті қыз ды
Бо ла мын да, тұ ра мын көр ген дей-ақ.

Қо лаң шаш, бұ раң бел, ақ та мақ, қа ра 
қас, мөл дір көз, мар жан тіс ару ға кәм шат 
бөр кі мен бі лек тей бұ ры мын да ғы сыл ды-
ра ған шол пы сы да тал дыр маш бой ына 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• шығармадағыөзекті
ойдыанықтау,сөз
образдарыныңидеяны
берудегіқызметінашу;

• көркемшығармадағы,
образсомдаушыбірлік-
тердіжинақтау;

• шығарманыңкөркемдік-
идеялыққұндылығын
талдап,шығарма,әдеби
эссе,блог,әңгімежазу

«Теріпжазу»
әдісіменқыздың
бейнесінкөрсететін
сөздердітеріпжаз.
Олардыңқалайқол-
данылыптұрғанын
анықтап,сөзобраз-
дарыныңидеяны
берудегіқызметінаш.

Суретпен	жұмыс

ның 1889 жылы жазылған ның 1889 жылы жазылған 
да өрген бұрым» өле

лу арқыты сұлу ар
қын бей сі елес

касында
на сай хас шена сай хас ше

жап эстетика

тей арқасында өр
дыр қа

шат бөрік, ақ та
дың көлу қыздың кө

Аласы аз қа
Жүрекке ыс

ген ақ ет
Жү
Үлбіре
Тісі әде

құл
аш.
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жа ра сып, жан те бі рен те ді. «Сұ лу қыз дың 
кө ріп пе ең мұн дай тү рін?» деу ар қы лы 
Абай сұ лу лық қа тән ті бо лу дың өзі ға жа-
йып қа то лы сыр лы әлем екен ді гін аң ғар-
та ды. Оқыр ман өлең ді оқы ған да га ле-
реяда ғы әсем порт рет ке қа рап тұр ған дай 
әсер де қа ла ды.

 	Білу

1. Өлең де гі қыз дың ажа ры қан дай?
2. Шол пы де ген не? Ол қан дай қыз мет ат қа ра ды?
3. Кәм шат бө рік де ген не?

Тү	сі	ну

1. Өлең де қыз дың сырт қы сұ лу лы ғы қа лай су рет те лген?
2. Ав тор не се беп ті қыз дың кө зін ай на ға те ңей ді?
3. Қан дай сөз дер ден қа зақ қы зы на тән иба лық ты кө ру ге бо-

ла ды?

Қолдану

Жұп тық жұ мыс. «Рөл дік ой ын» әді сі мен сұх бат та сың-
дар.

Жур на лист пен ақын ара сын да ғы сұх бат. Жур на лист 
ақын ның өлең ге қа тыс ты кө ңіл күйі, шы ғу та ри хы ту ра лы 
сұ рақ тар қоя ды.

Ақын мен су рет ші ара сын да ғы сұх бат. Ақын су рет ші ге 
«Бі лек тей ар қа сын да өр ген бұ рым» өле ңін көр кем деу ке рек-
ті гін ай та ды. Су рет ші өз пі кі рін біл ді ре ді.

Таалдау

1. Топ тық жұ мыс. «Рес ми де бат» тә сі лі мен де бат ұй ым дас-
ты рың дар.

  Де бат та ғы рөл дер: қа зы лар; жақ тау шы та рап (топ тың 
үш мү ше сі); дат тау шы та рап (топ тың үш мү ше сі).

  Қа зы лар де бат ты қо ры та ды. Олар пі кір талас ты тың-
дап, әр спи кер ге олар дың сөй ле ге ні не (дә лел де рі не) қа лай 

Бұ рым ды қыз
Бұ раң бел

Тірек	сөздер

Шол	пы	–күмістенжасалған,шашқатағатынәшекейбұйым
Не	кен-са	яқ	–сирек

Сөзмаржан

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

дың 
рін?» деу арқылы 

дың өзі ғажа-дың өзі ға
дігін аңғар
ғанда га

рап тұрғанке қарап тұр

әшекей бұйым

дай?
мет атдай қыз

қы сұлу
дың көзін айдың кө
зақ қыден қазақ қы

тық жұмыс. «Рөл

лист пен ақын аралист пен ақын ара
ның өлеңге қа
тар қояды.

Ақын мен суретАқын мен су
тей арқа
тады. Сугін ай

1. Топтық жұ
рың

1.

  
үш мү
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сөй ле ге ні не (ұсы ны луы) жә не бас қа топ тың дә лел де рі не 
қан ша лық ты дұ рыс жау ап бер ген де рі не (те ріс ке шы ға ру) 
қа рай ба ға бе ре ді.

  Жақ тау шы та рап: «Қа зақ тың на ғыз сұ лу қы зы – бұ-
рым ды қыз».

  Дат тау шы та рап: «Қа зақ тың на ғыз сұ лу қы зы ның бұ-
ры мы бо луы мін дет ті емес, жан сұ лу лы ғы да жет кі лік ті».

2. «Бі лек тей ар қа сын да өр ген бұ рым» жә не «Қақ та ған ақ 
кү міс тей кең маң дай лы» өлең де рін са лыс ты рың дар. Екі 
өлең де гі қай тала на тын сөз дер ді жә не көр кем де гіш құ-
рал дар ды те ріп жа зың дар. Ав тор дың бұ лар ды қол да ну 
се беп те рін тү сін ді рің дер.

«Бі лек тей ар қа сын да 
өр ген бұ рым» өлеңі

«Қақ та ған ақ кү міс тей  
кең маң дай лы» өлеңі 

Жинақтау

1. Екі өлең де гі об раз сом дау шы бір лік тер ді жи нақ тап, кес-
те ні тол тыр.

«Бі лек тей ар қа сын да 
өр ген бұ рым» өле ңі 

«Қақ та ған ақ кү міс тей 
кең маң дай лы» өле ңі 

2. «Бі лек тей ар қа сын да өр ген бұ рым» өле ңін де гі қыз порт-
ре ті жә не шы ғар ма ның көр кем дік-идея лық құн ды лы ғы 
ту ра лы әде би эс се жаз.

Бағалау

Ай қын Нұр қа тов тың: «Абай поэ зия сы өзі нің ха лық ты-
ғы мен, қа ра пай ым ды лы ғы мен құн ды», – де ген сө зі не ба ға 
бер.

Жинақтау

Бағалау

не 
ке шығару) 

лу қызы – бұ

ның бұлу қызының бұ
ғы да жеткілік

не «Қақта
рыңдар. Екі 

не «Қақ
лыстырың

не көр де
ларды қолдың бұ

«Қақтаған ақ кү
кең маңдайлы» өлеңі

раз сомдаушы бірраз сом

қасынқа
рым» өлеген бұ

лектей арқа
ті және шы

лы әде
ті жә

туралы әде

қын НұрАй
ғымен, қа
бер.
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Поэзиядағы сөзбен бейнеленетін адам портретінің қиындығы –
алдыменоныңжекелегенсипат-белгілернегізіндежасалатыныбол-
са,оныңүстінетұтастайалғандамелшигентасмүсінгеұқсапкетуге
бейімділігі.

Зәки Ах ме тов

Образ	 – көркем шығармадағы сөзбен сомдалған кез келген
құбылыс.Көбінесеәдебиқаһарманбейнесі.

Психологиялық	параллелизм–бірнәрсенінеқұбылыстытура
суреттемей, бұларға ұқсас басқа бір нәрсеге, не құбылысқа құпия
теліп,жасыражарыстырып,бүкпелейбейнелеу.Әдебиеттеадамның
көңілкүйінтабиғатқұбылыстарыменсалыстырасуреттеутәсілі.Бұл
тәсілАбайшығармалаларындакөпкездеседі.

«Абай» энциклопедиясы

«Креативтіжазу»әдісіменақынөлеңдерініңнегізіндеқазіргіқазақ
қыздарыныңобразынтабиғатпенсалыстырасипаттапжаз.

МайтановБ.Әдебипортрет.–Алматы,2007.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Ақын сипаттағандай сұлу әрі ибалы болу оңай ма? Өлеңнен
қандайтағылымалдың?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

қиындығы –
бол-жасалатыны

ұқсап кетуге

Зәки АхметовЗәки Ах

сомдалғансомдалған

нәрсені не құбылысты
нәрсеге, не
бейнелеу. Әдебиетте
салыстыра

кездеседі.
салыстыра

көп кездеседі.
«Абай» энциклопедиясы

әдісімен ақын
табиғатпентабиғатпен

сипаттағандай
тағылым алдың?

үйрен

білім бұлағы

МайтановМайтанов

Кітап – білім
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«Ерқанаты–ат»дегендіқалайтүсінесің?

					«АТ	ТЫҢ	СЫ	НЫ»	ӨЛЕ	ҢІ

Қа зақ тың дар қан да ла сын да ба тыр ла-
ры мыз дың мін се – кө лі гі, жау ға шап са – 
се рі гі, ашық са – азы ғы, шар ша са – жа лын 
тө се ген қа за на ты, шап қан да ша ша сы на 
шаң жұқ тыр мас тұл пар ла ры на ақын 
Абай ке ліс ті сын айт қан.

Шоқ пар дай ке кі лі бар, қа мыс құ лақ,
Қой мой ын ды, қо ян жақ, бө кен қа бақ.
Ау ыз омырт қа шы ғың қы, май да жал ды,
Ой жел ке, үңі рей ген бол са са ғақ.

Ақын жыл қы ны ке кі лі нен, құ ла-
ғы нан бас тап, «Қой мой ын ды, қо ян жақ, 
бө кен қа бақ, те ке мұ рын» деп, бас қа 
жа ну ар лар ға да ұқ сас ты ғын си пат та ған.

Те ке мұ рын, сал пы ерін, ұзын тіс ті,
Қа быр ға лы, жо та сы бол са күш ті.
Ой ын ды еті бөп-бө лек, омы рау лы,
Тоят та ған бүр кіт тей сал қы төс ті.

Бұл бәйгеге қосуға дайын, әбден 
жарауы жетілген жылқының сұлу бейнесін 
көрсетеді. Ақын ның тұл па ры да ар тық 
майы жоқ, ұзақ са пар ға, бәй ге ге әб ден 
жа ра ған. Алай да бұл – кез кел ген ша руа 
аты ның емес, бәй ге аты ның си па ты.

Жу ан, та қыр ба қай лы, жұ мыр тұ яқ,
Шын та ғы қа быр ға дан тұр са ау лақ.
Жер со ғар лы, сі ңір лі, ая ғы тік,
Жау ры ны ет сіз, жал пақ тақ тай дай-ақ.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көркеммәтіннендәйек-
теркелтіреотырып,
образдардыңтұлғалық
ерекшеліктерінжазу/
тұжырыпайту;

• шығармадағыкөркем-
дегішқұралдардың
қолданысынталдау,
мәтіндегікөркемдік
қызметінанықтау;

• көркеммәтіндіжалпы-
дамзаттыққұндылық
тұрғысынанбағалап,
әдебиэссежазу.

Тұл пар
Сын ай ту
Жүй рік ат

Тірек	сөздер

Са	ғақ	–малдыңба-
уыздайтынжері,шық-
шыттыңастыңғыжағы

Тоят	тау	–құстың
жемгетоюы

	Сау	ыр	–малдың
жаясыныңүстіңгіжағы

Ші	дер	–аттыңси-
рағыныңекіаяғымен
артқыбіраяғынқосып
салатынтұсау

Ші	дер	лік	–аттың
тірсегіненжоғарышідер
салатынжері

Сөзмаржан

да ба
ға шап

ласын
гі, жауға шап

ғы, шар са
қанда шаты, шап

мас тұлпарла
ті сын айтқан.

кілі бар, қа
ян жақ, бө

ғың
ды, қоян жақ, бө

ыз омыртқа шығың
ке, үңірейген бол

Ақын жыл
тап, «Қой мойнан бастап, «Қой мой
бақ, текен қабақ, те

жануарлар

ке мұТеке мұ
Қабыр
ОйынОй
Тоят

ба-
шық
жағы

құстың

малдың
жағы
си

жаясының үстіңгі
дер – аттың си

рағының екі аяғы
бір аяғын

тұсау
артқы бір
салатын

Шідер
тірсегінен
салатын жерісалатын
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Сәй гү лік ке мін ген әр бір адам қа нат 
біт кен дей, ар қа ла нып, ай бын да нып 
ке тіп, жел мен жа ры са ды, ер кін дік пай да 
бо ла ды. Ұзақ қа ша ба тын ат тың бел гі ле-
рі нің бі рі – ші дер лі гі нің жу ан дау, омы ра-
уы ның кең бо луы т.б.

Ші дер лі гі жу ан дау, бо та тір сек,
Бей не жел, ты ныш ты, ек пін ді, мі ніп жүр сек.
Екі кө зін төң ке ріп, қа быр ға лап,
Бел деу де ты ныш тұр са, бай лап көр сек.

Сол се беп ті ақын «шап са – жүй рік, мін се – бе рік, жу ан, жуас», 
ая ғын елі ріп бас қан аты ның әсем жү рі сі не елі тіп, ра зы бо ла ды.

Ты ғыл май әм сү рін бей, жүр се кө сем,
Иек қа ғып, елі ріп бас са әсем.
Шап са – жүй рік, мін се – бе рік, жу ан, жуас,
Ра зы емен осын дай ат мін бе сем.

Аяңы ты мақ ты ал шы ки гіз ген дей,
Кі сі ні бол-бол қа ғып жүр гіз ген дей.
Шап қан ат қа жет кіз бес бө кен же ліс,
Ыза қыл дың қо лы ма бір ти гіз бей.

Әри не бө кен же ліс пен аяң дай тын мұн дай ат тың тұл па ры кез 
кел ген нің қо лы на тие бер мей ді. Абай бұл өле ңін де жүй рік ат тың 
27 түр лі сы нын көр се те ді. Абай та ну шы М.Әуе зов осы өлең ге: 
«Маз мұ нын да ат жай ын аса біл гір лік пен дәл ай ту ды мақ сат етіп 
ал ған шы ғар ма өлең дік құ ры лыс та, сөз дік бай лық та, ақын дық 
орам ды ше шен дік те де бір те гіс, тұ тас ке лі сім ді та ны та ды. Өте 
нақ ты лы, шын шыл, дәл шіл үл гі ні көр се те тін, реа лис тік ше бер-
лік пен то лық шық қан көр кем шы ғар ма», – де ген ба ға бер ген.

 	Білу

1. Өлең не ту ра лы?
2. Ақын ат ты қан дай жа ну ар лар ға те ңей ді?
3. Ат бап тай тын адам ды қа лай атай ды?
4. Ав тор ат тың қанша түрлі сы нын көр сет кен?

Аттыңжасына,қаси-
еттерінебайланысты
атауларынқосымша
ақпараткөздерінен
тауыпжаз.

Зертте

Білу

нат 
бынданып 
дік пайда кіндік пай

тың белгі
дау, омы

сек.ді, мініп жүр

сек.лап көр

се – берік, жу
не елітіп, рарісіне елітіп, ра

бей, жүрсе көбей, жүр
ріп басса әсем.

рік, мінсе – берік, жу
дай ат мінбе

шы киты алшы ки
ғып жүрні бол-бол қағып жүр

қан атқа жеткіз
дың қолыма бір тидың қо

ліспен аяң
на тие бермейна тие бер

нын көрсенын көр
да ат жайын аса біл

ма өлеңдік құ
дікте де бірды шешен

лы, шыншыл, дәл
лық шықпен толық шық

Өлең не ту1.
2.
3. Ат бап
4.
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Тү	сі	ну

1. Ақын ат ты не ге бас қа жа ну ар лар ға ұқ са тып си пат та ған?
2. « Жауы ры ны ет сіз біт кен тақ тай дай-ақ» те ңеуі не үшін 

бе ріл ген?
3. Не се беп ті бар лық ат тың си па ты бір дей бол май ды?

Қолдану

1. Жұп тық жұ мыс. Ин тер нет тен бәй ге аты ның су ре тін 
тау ып, оны қа ра сөз бен си пат тап жазыңдар.

2. Өлең нен дәй ек тер кел ті ре оты рып, об раз дар дың тұл ға-
лық ерек ше лік те рін жаз. Ермексаздан мүсінін жаса.

Таалдау

1. Өлең де гі көр кем де гіш құ рал дар дың қол да ны сын тал дап, 
мә тін де гі көр кем дік қыз ме тін анық та.

2. «Ат тың сы ны» өле ңі нің ма ңы зын «DEAL» әді сі мен тал да.
D – Describe – шы ғар ма да ғы ма ңыз ды жайт ты си пат тау.
E – Explain – осы жайт  бой ын ша не бі ле тін ін тү сін ді ру.
A – Anallуse – ақ па ратт ты тал дау.
L – Links – өзін де бар бі лім мен бай ла ныс ты рып, қо ры-

тын ды жа сау.

Жинақтау

1. Топ тық жұ мыс. «Аяқ тал ма ған сөй лем» әді сі ар қы лы 
ақын сти лі нің ерек ше лі гі не шы ғар ма дан дә лел ді үзін ді 
кел ті ре оты рып, сөй лем дер ді жал ғас ты рып, тұ жы рым ды 
ой ла рың ды ай тың дар.

2. Ал па мыс, Қо бы лан ды ба тыр лар дың ат та ры Бай шұ бар, 
Тай бу рыл дың си пат та ры мен Абай дың «Ат тың сы нын-
да ғы» жыл қы ның ара сын да өза ра үн дес тік, ұқ сас тық, 
ай ыр ма шы лық бар ма?

Бағалау

1. Нұр гел ді Уәли дің «Қа мыс құ лақ де ген де гі эпи тет– әсем-
дік, сұ лу лық емес, жақ сы, жүй рік ат тың ды быс қа құ лақ 
ті ге қа ла тын елең шіл ді гін, бө кен қа бақ – «көз ша ра сы 
шы ғың қы, жан-жа ғы на төң ке рі ле көз са ла, алыс қа көз 
ті ге қа рай тын сер гек ті гін» аң ғар та тын бол са, ал қо ян 
жақ – «же ңіл ет сіз бас» де ген ді; ал қой  мой ын, шы ғың қы 
ау ыз омырт қа, үңі рей ген са ғақ – «жүй рік тің кең ты-
ныс ты ерек ше лі гін» бай қа та ды» де ген пі кі рі не ба ға бер.

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау

таған?
ңеуі не үшін ңеуі не үшін 

ды?

ның су

Қолдану

ге атының су
тап жазыңдар.

рып, образдардың тұл
рін жаз. Ермексаздан мүсінін жаса.рін жаз. Ермексаздан мүсінін жаса.

Талдау

дың қолда
тін анықта.

зын «DEAL» әді
ды жайт

ңызын «DEAL» әді
ғы маңызды жайт
ынша не бі

дау.
де бар білім

мыс. «Аяқтал
лігі

мыс. «Аяқ
нің ерекше
рып, сөйлем

тыңдар.тың
быланмыс, Қо

рылдың си
ғы» жылқының ара

лық бар ма?машы

ді УәлиНұргелді Уәли
дік, сұлу
тіге қала

ғыңшы
ті
жақ
ау
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2. Өлеңді жал пыадам зат тық құн ды лық тұр ғы сы нан ба ға-
лап, әде би эс се жаз.

Меніңесебімбойынша,бәйгеатының79түрлісыныболады.Ілияс
Жансүгіров «Құлагерінде» тұлпар аттың53белгісінжазады.Абайда
аттың27түрлісыныбар.АлБиБоранбайҚабанбайдыңҚубасынтаң-
дағанда,жүйрікаттыңеңнегізгі18белгісінайтады.Абай:«Тояттаған
бүркіттей салқы төсті», – десе, Би Боранбай: «Артынан қарағанда
төсі көрініп тұратынболсын», –дейді.Абай:«Шоқпардайкекілібар,
қамысқұлақ,қоймойынды,қоянжақ,бөкенқабақ», –десе,Марабай:
«Сарымсақтайқұлақты,сарыатандайқуатты,оторнындайтұяқты,аш
арыстансияқты», –дейді.Бәрініңкөрунүктелерібірдей,бірақәрқай-
сысыөзіншеәрқырынанайтады.Абайдың«Аттыңсынында»«байлап
көрсек»дегенсөзбар.Мұндаүлкенмағынажатыр.Бәйгеатыбелдеуде
тұрғанкезіндетүзусүлкиіптұрмайды,қабырғалап,қырынтұрады...

Қа жы тай Ілиясұ лы

Айқындау,яғниэпитет–заттың,құбылыстыңайрықшасипатын,
сапасын анықтайтын суретті сөз. Эпитетті тыңнан табу, жаңадан
жасаусуреткертілінежаңарең,жасажарбереді.«Аттыңсыны»өле-
ңіндеақынаттыңпішінінкілеңэпитетпенбейнелеген:

Шоқпардайкекілібар,қамысқұлақ,
Қоймойынды,қоянжақ,бөкенқабақ.
Ауызомыртқашығыңқы,майдажалды,
Ойжелке,үңірейгенболсасағақ.

Әдебиеттану терминдерінің сөздігі

 «Аттың сыны» өлеңіндегі эпитеттерді теріп жазып, олардың
қызметінтүсіндір.

ІлиясұлыҚ.Шығармалары.Жылқытуралымақалаларыменсыр-
сұхбаттары.Т.ІV.–Алматы:Әдебиет,2020.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Кітап	–	білім	бұлағы

ға-

болады. Ілиясболады.
жазады. Абайда

Қубасын
«Тояттаған

Қабанбайдың
айтады. Абай: «Тояттаған

«Артынан қарағанда
«Шоқпардай«Шоқпардай

қабақ», – десе,
от орнындай

бірдей,нүктелері бірдей,
Абайдың «Аттың

жатыр.
қабырғалап,

мағына жатыр.
тұрмайды, қабырғалап,

заттың,эпитет – заттың,
суретті сөз.

рең, жас
эпитетпен

жаңа
пішінін кілең

кекілі бар, қамыс
жақ,қоян жақ,

шығыңқы,омыртқа шығыңқы,
желке, үңірейген

сыны»

Жазып көр

«Аттың
қызметін түсіндір.

Ілиясұлы

Кітап

сұхбаттары.
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Бүркіттіңқазақхалқыүшінмаңызықандай?

								«БҮР	КІТ	СЫ	НЫ»	ӨЛЕ	ҢІ

«Бүр кіт сы ны» өле ңі 1909 жыл дан 
бер гі Абай жи нақ та рын да жа рия лан-
ба ған. 2020 жы лы Әде би ет жә не өнер 
инс ти ту ты құ рас тыр ған үш том дық 
ака де мия лық жи нақ та да кез дес пей ді. 
Бұл шығарма же ке ле ген ав тор лар құ рас-
тыр ған екі том дық жи нақ та ға на бе ріл іп, 
та ра лы мы аз бол ған дық тан, көп ші лік ке 
бей мә лім. 

Абай та ну шы Қай ым Мұ ха мед ха нов 
1992 жы лы «Абай» (№2) жур на лы на 
жа рия лан ған «Жа ңа дан та был ған се гіз 
өлең» де ген ма қа ла сын да өлең нің екі нұс-
қа сы на тоқ тала ды. Бі рі – 1951 жы лы 
Мә ди Тас тан бе кұлы нан жа зы лып 
алын ған 5 шу мақ, екін ші сі – 1965 жы лы 
Сү лей мен Ма кеев тен жа зы лып алын ған 
то ғыз шу мақ. Ға лым Сү лей мен Ма кеев тің 
Иқан бай де ген құс бе гі ден жа зып ал ған 
өле ңі мен Мә ди нұс қа сын са лыс ты ра 
ке ле, «он бір шу мақ, маз мұ ны ұй қа сы 
жа ғы нан то лық сәй кес. Бір-бі рін то лық-
ты ра ды» де ген пі кір біл дір ген.

Ақ се леу Сей дім бек тің «Бүр кіт» де ген 
эт ног ра фия лық әң гі ме сін де: «Абай 
ақын ның айт қа ны де лі не тін бұл өлең 
Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы, Са мар ау да ны, 
Жам был атын да ғы кол хоз дың тұр ғы ны 
Сү лей мен ақ са қал дың ай туы бо йын ша 
хат қа тү сіп отыр. Абай си яқ ты жақ сы-жа-
ман ның пар қын бі ле тін, тір ші лік тің қыр-
сы ры на зер де бой лат қан ұлы ақын қы ран 
құс тың қы лық-қа сие ті не те гін таң дан ба са 
ке рек. Қан дай таң да ныс, қан ша ма сұ лу 

Қы ран
Құс бе гі
Түл кі ау лау

Тірек	сөздер

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көркеммәтіндіпайым-
дап,мәнерлеп(оқыр-
мандықұстанымын
білдіре)оқу;

• көркемшығармадағы
автордыңсуреттеутілін
талдау,өзіндікерекше-
ліктерінайқындау;

• көркеммәтіндіжалпы-
адамзаттыққұндылық
тұрғысынанбағалап,
әдебиэссежазу.

Мел	жем	ді	–күшті,
қайратты,қуатты

Қан	ды	ба	лақ	–аң
ұстағышқыран

Топ	шы	–құссаусақ-
тарынқұрамдап,бірікті-
ріптұратынбуын

Сөзмаржан

Бүркіттіңжасына
байланыстыатауларын
қосымшаәдебиет-
тердентауыпжаз.

Зертте

ңі 1909 жыл
да жария

ңі 1909 жыл
рында жа

лы Әдебиет жә
ған үш томтырған үш том

нақта да кез
леген ав

дық жинақ
мы аз болғандық

шы Қайнушы Қай
лы «Абай» (№2) жур
ған «Жа

ген ма
на тоқталана тоқ

ди ТасМәди Тас
алынған 5 шу

леймен Ма
ғыз шу

Сү
тоғыз шу
Иқанбай де
өлеңі мен Мәөле
ке

күшті,

аң
жа

қыран
құс саусақ-

құрамдап, біріктіқұрамдап,
тұратын буын

Зертте

Бүркіттің
байланысты

Зертте

қосымша
терден
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сөз, сүй сі ну ге то лы се зім де се-
ңіз ші! Аң қы зы ғы, аң шы лық 
кә сі бі өз ал ды на, со ған қо са 
не бір әде мі дәс түр, сұ лу саз, 
сәт ті те ңеу қа лып та сып, не ше 
түр лі мү лік тер дің, зат тық мұ ра-
лар дың дү ние ге кел ге нін 
кө ре міз», – де лін ген.

Қа зақ ара сын да бүр кіт пен 
аң ау лау – аң шы лық тың кең 
та ра ған тү рі. Аң шы лық кә сіп ке 
тән «сал бу рын» де ген сөз бар. 
Жыл мез гі лі не сәй кес аң ау лау 
мау сы мы ке зін де аң шы лар топ-
та лып, аң-құ сы мол жер лер ге 
са пар ше ге ді. Қа зақ аң шы-
ла ры жүй рік ат, қы ран бүр кіт, 

ал ғыр та зы, тү зу мыл тық, бо лат қақ пан, қыл тұ зақ, жі бек то рын 
са қа дай сай етіп, ай лап-ап талап аң шы лык құ ру ды «сал бу рын» 
деп атай ды. Сал бу рын ға қа тыс қан дар жа сы на, ата ғы на, ақы лы на, 
бай лы ғы на, бі лі мі не қа ра май, мін дет ті түр де бүр кіт ие сі құс бе-
гі ге ба ғы на ды. Сал бу рын да аң шы лар, бап кер құс бе гі лер, біл гір 
саң лақ саят шы лар, құ ра лай ды кө зге ата тын мер ген дер, аң құ мар 
қа ғу шы лар, ел ге зек ат шы-қос шы лар бас қо са ды. Олар дың ішін де 
ән ші, күй ші, жыр шы лар да бо ла ды. Олар дың са ны шек тел мей ді. 

Абай «Ат тың сы ны» де ген өле ңін де жүй рік ат тың 27 түр лі 
түр лі сы нын көр сет се, ал «Бүр кіт тің сы нын да» 42 түр лі си пат-бел-
гі сі бар. Ал Ілияс Жан сү гі ров тің «Құ ла гер» поэма сын да ғы тұл пар 
ат тың бел гі ле рін са нап шы ғу да қы зық.

Ал қы ран құс тың ал ғыр лы ғын та ны та тын тө мен де гі өле ң жол-
дары ақынның порт рет жа сау да ғы ше бер лі гін көр се те ді:

Жұ қа лау көк тұм сы ғы кел се жал пақ,
Мел жем ді қо жыр та бан, бұ ты тал тақ,
Көз ау да ны шү ңі рек, ке шкіл маң дай,
Кең иық, са ны жу ан, тө сі шал қақ.

...Ше гір көз, қан ды ба лақ қы ран бүр кіт,
Боз ба ла, қа пы қал ма, ма лың ды ір кіп.
Ал пыс екі ай ла лы түл кі ні ұс тап,
Бай ла саң қан дай қы зық, қар ға сіл кіп.

Суреткемұқиятқарап,
өлеңдегібүркітпортретімен
салыстыр.
QR-cod-тағымәтіндітыңда.

Суретпен	жұмыс зім десе-
шылық 

ған қоса на, соған қо
түр, сұлу саз, 

сып, не
тық мұдің, заттық мұ

ге кел
ген.

да бүр
лінген.

зақ арасында бүр
– аңшылық
рі. Аңшыған түрі. Аң

тән «салбурын» де
Жыл мезгіліне сәй

зінсымы ке
лып, аң-құ
пар ше
ры жүй

сапар ше
лары жүй

лат қақпан, қыл тұ
шы

қандар жа
май, міндетмай, мін

шырында аңшы
ралайды кө
шы-қосшы

лар да бо
зек атшы-қос

шылар да бо
тың сыны» деген өле

се, ал «Бүрсе, ал «Бүр
сі бар. Ал Ілияс Жансүсі бар. Ал Ілияс Жан

рін санап шы
ран құстың ал

дары ақынның портрет жадары ақынның порт

Жұ
МелМел
Көз ау
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Кез кел ген ат тың жүй рік бо ла бер мей ті ні си яқ ты, бүр кіт тің де 
бүр кі ті бо ла ды. Бұл оны бап тай тын құс бе гі нің ше бер лі гі не бай ла-
ныс ты. Өйт ке ні жо ға ры лап ба рып, қай та шүйіл ген құс тың ек пі ні 
өте қат ты бо ла ды да, жер ге жа қын дап қал ған да, өзін те жеу мүм-
кін ді гі де азая тү се ді. Қы ран ның ек пі нін мұ қи ят бай қап, кө ріп 
тұр ған түл кі бүр кіт ая ғы өзі не тие бер ген де ыр шып ке те ді де, 
қы ран өз ек пі ні мен ба рып жер ге, тас қа, ағаш қа со ғы ла ды. Егер 
құс жер ге қат ты со ғыл са, мер ті ге ді, тіп ті өлуі де мүм кін. Түл-
кі нің ай ла сы нан бол ған осы сәт сіз дік ті құс бе гі лер «жер со ғу, жер 
соқ ты ру» деп атай ды. Ал ақын на ғыз қы ран құс тың қы ран ды ғын 
та ны та тын бел гі лер ді дәл тау ып, кә ні гі құс бе гі нің көз қа ра сы мен 
бүр кіт порт ре тін ше бер тіл мен өр нек теп шық қан.

Топ шы сы кел се жо ға ры лау,
Шал ғы сы құй ры ғы на тұр са таяу,
Көк те ұш қыр, тұ ғыр да шаң қы лы жоқ,
Бір түл кі ден бас қа ға бол ма са жау.

Қо лың нан өзі ті леп ұш са сам ғап,
Құр ғат пай қан жы ғаң ды күн де қан дап.
Дү ние нің бір қы зы ғы – қы ран бүр кіт,
Алыс тан ат тер ле тіп тап саң таң дап.

Ше гір көз, қан ды ба лақ қы ран бүр кіт,
Боз ба ла, қа пы қал ма, ма лың ды ір кіп.
Ал пыс екі ай ла лы түл кі ні ұс тап,
Бай ла саң қан дай қы зық, қар ға сіл кіп.

Мі не, өлең нің эс те ти ка лық си па ты осын дай шу мақ тар дан 
та ны ла ды. Ақын қы ран бүр кіт ұс тап, бап тау дың өз қы зы ғы мен 
та ма ша сы ту ра лы жас тар ға ақыл-ке ңес бе ре ді.

Өлең де гі ж� �а лау, жал па�, мел жем ді, �о жыр, тал та�, 
ш
 �і рек, кек шіл, жу ан, шал �а�, ше гір, ше ке лі, ке� ма� дай лы т.б. 
де ген дер дің бар лы ғы сөз ма ғы на сын ай қын дай тын эпи тет ор ны на 
жұм сал ған. Бір шу ма ғын да ға на шай �ас �ан дай, бай �ас �ан дай, 
ай �ас �ан дай де ген есім ше ден жа сал ған те ңеу сөз ұшы рас ады.

 	Білу

1. Хрес то ма тия да ғы өлең ді оқып шық.
2. Өлең де не ту ра лы ай ты ла ды?

Білу

тің де 
не байла

піні тың ек
жеу мүм

қап, көріп 
теді де, шып кете

ғылады. Егер 
ті өлуі де мүмкін. Түл

лер «жер со
ті өлуі де мүм

лер «жер со
ран құстың қыран

нің көзбегінің көз
теп шыққан.

лау,
са таяу,

қылы жоқ,
са жау.

да шаңқы
ға болмаса жау.

са сам
ғаңды күн

– қызығы – қы
тіп таптан ат терлетіп тап

гір көз, қанды балақ қы
ма, ма

гір көз, қан
ла, қапы қал

пыс екі ай лы түл
саң қандай қысаң қан

нің эстети
ды. Ақын қыран бүр

лы жассы туралы жас
гі ж��алау, жал

шіл, жу
дің барлы

рек, кек
дің бар

салған. Бір шу
�андай де�ас�ан

1. Хрес
2.
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3. Қан жы ға де ген не?
4. Бүр кіт бап ке рі қа лай атала ды?
5. Бүр кіт қан дай аңдар ды ау лай ды?

Тү	сі	ну

1. Абай дың бұл өле ңі не ге кең та рал ма ған?
2. Түл кі ні не ге ал пыс екі ай ла лы дей ді?
3. Бүр кіт тің аң ау ла ғыш бо луы не ге бай ла ныс ты?

Қолдану

1. Өлең ді пай ым дап, оқыр ман дық ұс та ны мыныңды біл ді ре 
мә нер леп оқы.

2. Топ тық жұ мыс. «Эс та фе та» әді сі мен өлең ді оқың дар. 
Өлең мә ті ні үш бө лім ге бө лі ніп, қа быр ға ға ілі не ді. Топ-
тан бір оқу шы жа зу шы рө лін ат қа ра ды. Әр топ тан бір 
оқу шы қа быр ға да ғы өлең үзін ді сін оқып алып, маз мұ нын 
жа зу шы ға ке ліп ай тып бе ре ді. Жа зу шы оның айт қа нын 
тез жа зып ала ды. Екін ші оқу шы өлең нің ке ле сі бө лі гін 
жо ба лап тау ып оқып, жа зу шы ға ай тып бе ре ді. Жа зу шы 
оны да жа зып қоя ды. Осын дай тәр тіп пен әр топ өз де рі не 
бе ріл ген үзін ді ні оқып бі ті ру ле рі ке рек. Со ңын да топ та ғы 
жа зу шы лар жаз ба ла рын оқи ды. Топ мү ше ле рі олар ды 
өлең мен са лыс ты ра ды.

Таалдау

1. Жұп тық жұ мыс. «Са лыс ты ру кар та сы» әді сі мен ақын-
ның «Қан со нар да бүркітші шығады аңға» жә не «Бүр кіт 
сы ны» өлең де рін са лыс ты рып, тал даң дар.

«Қан со нар да ...» өле ңі «Бүр кіт сы ны» өле ңі 

Үн дес ті гі 

Та би ғат си па ты 

Құс тар дың си па ты 

Адам дар дың кө ңіл күйі

Ауа райы

2. Өлең де гі ав тор дың су рет теу ті лін тал дап, өзін дік ерек ше-
лік те рін ай қын да.

Түсіну

Қолдану

Талдау

Түсіну

ты?ныс

мыныңды біл

Қолдану

таны

сімен өлең
бырніп, қабыр

лін атқарады. Әр топ
сін оқып алып, маз

ді. Жазу
ғы өлең үзіндісін оқып алып, маз

тып береді. Жа
ші оқушы өлең

шыға ай
ды. Осын

руні оқып бітіру
рын оқибаларын оқи

тырады.

тық жұмыс. «Са
да бүркітші шығады аңға» жәнарда бүркітші шығады аңға» жә

дерін саны» өлеңде

«Қансонарда ...» өле

2.
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Жинақтау

1. Өлең ге сүйе ніп, қы ран бүр кіттің си па тын топ тас тыр.

Қыран бүркіт

2. Өлең ді жал пыадам зат тық құн ды лық тұр ғы сы нан ба ға-
лап, әде би эс се жаз.

Бағалау

Қа зір гі за ман да «Бүр кіт сы ны» өле ңі өзек ті ме? Пі кі рің ді 
дә лел де.

Бүркіттішошымалдыетпей,дұрысбаптап,қолғатезкөндіктірудің
біршарты–оғанқажеттімүліктердіңдұрысжасалуы.Олардыңатау-
ларымынадай:

Тұғыр–бүркіттіңқұйрығыжергетимейтіндейетіпжасалғанағаш
сәкі.Қазақтабүркіттұғырыналтынменаптап,күміспенкүптеп,өнер
туындысындайетіпәшекейлеудәстүрідеболған.Тұғырдышеберлік-
терінеқарайәртүрліетіпжасайбереді.

Томаға–құстыңкөзінжауыптұруүшінбылғарыданқоссай,үшсай
немесетөртсайетіптігетінбаскиім.Бүркітаяғыменқағыптүсірмес
үшінтомағағашыртетпеменбекітілгентамақбаутағылады.Шытыра
қадап,үкілегентомағақұсқаерекшебіркөрікбереді.Томағасызқұс
мазасызболады.

Балақбау–қолғатүскенқұстыңаяғынқаттықыспайтындайетіп
киізденсақинатігедіде,оныңсыртынбылғарыменқаптайды.Солбыл-
ғарығаұзындығыекісүйемдейғанақайыстаспанемесешыжымжіп
тағып,ұшынажеңілшығыршықөткізеді.Балақбау,біріншіден,қолдағы
құстытұқыртаұстап,орнықтыотырғызуүшінкерек.Екіншіден,тұғырда
мазасызболмауүшін,үшіншіден,желібаудыөткізуүшінқажет.

Желібау–балақбаудыңқосшығыршығынанөткізетін,басында
түйінтығырығыбаршыжымжіп.Желібауқұстышырғағатартқанда
немесеқолғажаңадантүскенбүркіттібаулығандакажет.

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

тыр.

ғысылық тұр

ны» өлеңі өзек

дұрыс
дұрысмүліктердің дұрыс

құйрығы жерге
алтынмен
дәстүрі

тұғырын
әшекейлеу дәстүрі
етіп жасай

жауыпкөзін жауып
тігетінетіп

шырт етпемен
үкілеген томаға құсқа
болады.
бау қолға

сақина тігеді
ұзындығы
сақина
ұзындығы

тағып, ұшына жеңіл
тұқырта

болмау
құсты
мазасыз

Желі
түйін тығырығытүйін
немесе
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Бүркітқолғапнемесебиялай–жұмсақетіпуқаланғанқасқыртері-
сіненүшсаусақетіпастарсалыптіккенқолғап.

Бүркітқұндақнемесебөлеу–талдыбауырлапшауып,дөңгелете
иіпотырыпекібасынбіріктіреді.Сонансоңшеңбердіңішінежиіетіп
күлдіреуіш салады. Бұл кішкентай, ойыншық шаңыраққа ұқсайды.
Мұнан әрі пішіп отырып дөңгелек көрпеше тігеді де,шеңбердің екі
жерінебалабесігініңтартпасынаұқсастартпатағады.Әдеттекүнімен
аңғасалынғанқұстыңқуатыазайып,кешкісалқынғашыдамайқұрыл-
дайтын кездері болады. Сондай шақта бүркіттің аяғын бауырына
алғызып,бөлеугебайлапжүріпкетсе,дәнеңедеетпейді.

Бүркіт балдақ немесе қолдық – құсбегінің құсы қонып отырған
қолыталмасүшінсүйепотыратынашаауызағаш.Бүркітбалдақтың
біржағынабүлдіргетаңыладыда,ер-тоқымныңалдыңғықапталынан
өткеншеттікпенбайластырады.

Саптыаяқ–қысқағанасабыбар,жайпақкелгенағашыдыс.
Түтікнемесешүмек–құстыңішіншаюүшін,суберуүшінтырна

жілігіненнемесеағаштанбірбасынжайпақауыздыетіпжасағантүтік.
Ақ се леу Сей дім бе ков

Абайдыңпортретжасаушеберлігіәрқилы.Қыздыңсыны,аттың
сыны сияқты сыртқы портреттерді берген өлеңдерінде де етістік
тұлғаларкемдеуұшырасады,барлығыкөбінесекөмекшіетістікболып
келеді. Мұндайда етістіктер портреті жасалып отырған объектінің
тікелей іс-әрекетін білдіруден гөрі, соның қасиет-қылықтарына
қатыстыболыпкеледі.Мысалы,«Бүркітсыны»өлеңіндекөсемшенің
-п,-іпжұрнақтытұлғасынқолданған.

Абайдың сөз өрнегі

Өлеңненэпитеттерді тауып,олардыңжасалужолдарынталдап
жаз.

БабалықұлыЖ.,ТұрдыбаевА.Саят.–Алматы:Қайнар,1983.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Кітап	–	білім	бұлағы

дөңгелетедөңгелете
ішіне жиі етіп

ұқсайды.
шеңбердің екішеңбердің
Әдетте күнімен

шыдамай
бауырына

салқынға шыдамай
бүркіттің аяғын бауырына

етпейді.
қоныпқұсбегінің құсы

ағаш. Бүркіт
ер-тоқымның алдыңғы

жайпақ келген
үшін,
ауызды

ішін шаю
жайпақ ауызды

жасау шеберлігі
портреттерді

барлығы
портреттерді

ұшырасады, барлығы
етістіктер портреті
білдіруденбілдіруден

келеді. Мысалы,келеді.
жұрнақты тұлғасын

көр

Өлеңнен эпитеттерді
жаз.

Жазып

жаз.

Кітап
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Міне, сен «Қиыннан қиыстырар ер данасы»деп аталатын
төртіншітараудыаяқтадың.

Небілдің?Неүйрендің?Кәне,өзіңдісынапкөр.

		 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР

Қай талау тап сыр ма ла ры

 	Білу

1. Осы та рау да ақын ның қан дай шы ғар ма ла ры мен та ныс-
тың?

2. Бұл өлең дер дің ерек ше лі гі не де?
3. Ав тор си пат та ған қыз об ра зы қан дай?
4. Ақын қан дай құс тың порт ре тін бе ре ді?

Тү	сі	ну

1. Не се беп ті Абай ды порт рет ше бе рі дей міз?
2. Ақын жазған ат тың си па ты неліктен ерекше саналады?
3. Ав тор не ге бүр кіт тің порт ре тін жа судың шебері атанған?

Қолдану

Жұптық жұмыс. Та рау да бе ріл ген өлең дер де гі су рет теу 
құ рал да ры ның қыз мет те рін анық тап, кес те ні тол тырыңдар.

Су рет теу құ рал да ры Мы сал дар

Те ңеу
Эпи тет 

Таалдау

Топтық жұмыс. Тараудағы ақын шы ғар ма ла ры ның 
өмір шең ді гі нің се бе бін тал да п, мысалдармен дәлелдеңдер. 
«Ромб тық жік те лім» тә сі лі мен шығарма ті лі не, көр кем дік 
қу аты на тал дау жа сап, он да ғы көр кем дік қу атын арт ты рып 
тұр ған сөз дер ді ма ңыз ды лы ғы на қа рай топ таңдар.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

дай шығарма

дай?
гі неде?

зы қандай?
ретін бере

рет шеды портрет ше
тың сипаты неліктен ерекше саналады?

тің портрекіттің порт

Жұптық жұмыс. ТарауЖұптық жұмыс. Та
ның қызметның қыз

реттеу құ да

Топтық жұмыс. Тараудағы ақын шы
шеңді

Топтық жұмыс. Тараудағы ақын шы
өміршең
«Ромб
қуаты
тұрған сөз
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Жинақтау

1. Ақын ның порт рет жа сау да ғы ше бер лі гін эс те ти ка лық, 
та ным дық мақ сат та та ну үшін «БКТЗО» кес те сін тол тыр.

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

К Не ні біл гім ке ле ді?

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

З Не ні зер де леуім ке рек?

О Одан әрі не іс теуім ке рек?

2. Ақын ның порт рет жа сау да ғы ше бер лі гі ту ра лы «Қи ын-
нан қиыс ты рар ер да на сы» де ген та қы рып та дәлелдемелік 
эс се жаз.

Бағалау

Абай дың қа зақ әде бие ті та ри хын да ала тын ор ны қан дай? 
Не ге А.Байт ұр сы нұлы оны «қа зақ тың бас ақы ны» деп ата-
ған?

Ха лы қа ра лық зерт теу лер фор ма тын да ғы  
тап сыр ма үл гі ле рі

1. Өлең ді мұ қи ят оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
Қақ та ған ақ кү міс тей кең маң дай лы,
Ала сы аз қа ра кө зі нұр жай най ды.
Жі ңіш ке қа ра қа сы сы зып қой ған,
Бір жа ңа ұқ са та мын ту ған ай ды.

Маң дай дан ту ра түс кен қыр лы мұ рын,
Ақ ша жүз, ал қы зыл бет тіл бай лай ды.
Ау зын аш са, кө рі нер кір сіз ті сі,
Сы қыл ды қол мен тіз ген, іш қай най ды.

1) Өлең де қол да ныл ған көр кем дік тә сіл:
А) Жа на ма мі нез деу
B) Кей іп теу
C) Ту ра мі нез деу
D) Порт рет

Жинақтау

Бағалау

тикалық, 
сін толтыр.сін тол

гі тураберлі
қырыпта дәлелдемелік 

да алаті тарихында ала
нұлы оны «қазақтың бас ақы

теулер форлық зерттеу
тапсырма үл

сырят оқып, тапсыр
ған ақ күміс

сы аз қара көсы аз қа
ке қаЖіңіш

Бір жаңа ұқ

МаңдайМаң
Ақша жүз, ал
Ау
СыСы

1) Өлеңде қол
А) Жа

1)

C)



108

2) Үзін ді идея сы на сай ма қал-мә тел ді тап:
А) Қы зы жақ сы ны қы дыр қо ри ды.
B) Қыз мі нез ді, ұл өнер лі бол сын.
C) Ақыл ды қыз бі лім ге жү гі рер.
D) Қыз өс се – ел дің көр кі.

2. Өлең үзін ді сін оқып, тап сыр маларды орын да.
Бұ раң бел, бойы сұ лу, кіш ке не аяқ,
Бо ла ды осын дай қыз не кен -са яқ.
Піс кен ал ма се кіл ді тәт ті қыз ды
Бо ла мын да, тұ ра мын көр ген дей-ақ.

1) Қыз ды ал ма ға ұқ са ту қан дай тә сіл ге жа та ды?
А) Жа на ма мі нез деу
B) Кей іп теу
C) Ту ра мі нез деу
D) Порт рет

2) Қыз ды не се беп ті ал ма ға ұқ сат қан?
А) Де не бі ті мі ал ма ға ұқ сай ды
B) «Бой жет кен қыз» де ген ма ғы на да
C) Тү сі ұқ са ға ндықтан
D) Же міс бол ғандықтан

3. Өлең үзін ді сін оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
Шоқ пар дай ке кі лі бар, қа мыс құ лақ,
Қой мой ын ды, қо ян жақ, бө кен қа бақ.
Ауыз омырт қа шы ғың қы, май да жал ды,
Ой жел ке, үңі рей ген бол са са ғақ.

Те ке мұ рын, сал пы ерін, ұзын тіс ті,
Қа быр ға лы, жо та сы бол са күш ті.
Ойын ды еті бөп-бө лек, омы рау лы,
Тоят та ған бүр кіт тей сал қы төс ті.

1) Үзін ді де қан ша жа ну ар дың аты атала ды?
А) 4
B) 5
C) 6
D) 3

2) Үзін ді де гі те ңеу ар қы лы жа сал ған сөз дер ді тап:
А) Қа мыс құ лақ, бө кен қа бақ
B) Шоқ пар дай ке кі лі, бүр кіт тей сал қы төс ті
C) Қой мой ын ды, қо ян жақ
D) Те ке мұ рын, сал пы ерін

дей-ақ.
ды?ге жата

сатқан?
ды

ген мағынада

ларсырмалар
лі бар, қадай кекілі бар, қа

ды, қоян жақ, бө
қа шығың

ген бол
Ауыз омыртқа шы

ке, үңірей

рын, салрын, сал
лы, жобырға

Ойынды еті бөп-бө
Тояттаған бүр
де қанша жадіде қан

5
C) 6
D) 3
Үзіндіде

Қа
2)

А)
B)
C)
D)
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ГЛОССАРИЙ

Ай қын дау, яғ ни эпи тет – зат тың, құ бы лыс тың ай рық ша си па тын, са па сын 
анық тай тын су рет ті сөз. Эпи тет ті тың нан та бу, жа ңа дан жа сау су рет кер ті лі не 
жа ңа рең, жас ажар бе ре ді.

Әде би порт рет – көр кем шы ғар ма да ғы кей іп кер дің бол мыс-бі ті мі, ұлт тық 
бей не сі, шы найы мі нез-құл қы. Порт рет ке бі рін ші тән қа си ет – ұлт тық ерек-
ше лік, ұлт тық бояу. Абай порт рет жа сау да ұлт тық бояуды ше бер қол дан ған.

Гро теск – кей іп кер лер дің то ғы суы нан тұ ра тын, жақ сы мен жа ман ды, 
қай ғы мен күл кі ні т.б. шен дес ті ру ге құ ры ла тын, әжуа, күл кі ге ерек ше мән 
бе рі ле тін көр кем дік бей не леу тә сі лі.

Ди дак ти ка лық әде би ет – әде би жанр. Ғы лы ми, фи ло со фия лық, мо раль дық, 
ді ни идея лар ды жә не уа ғыз, ғиб рат ой лар ды біл ді ре тін шы ғар ма лар. Он да көр-
кем су рет пен бей не леу ден гө рі бай лам, пі кір, тұ жы рым, өси ет, уа ғыз, на си хат 
ба сым бо ла ды. Ди дак ти ка лық көр кем сөз де ма қал-мә тел дің, ақыл-на қыл-
дар дың, ер те гі-эпос тың әсе рі күш ті. Қа зақ әде бие тін де Абай дың қа ра сөз де рі 
мен поэма ла ры – шы ғыс тық ди дак ти ка лық шы ғар ма лар дың дәс түр лі жал ға сы.

Жоқ тау ( дау ыс қы лу) – қа зақ хал қы ның әдет-ғұр пын да адам қай тыс бол ған 
күн нен бас тап, оның жы лы өтіп, асы бе ріл ген ше оның жақ сы қа си ет те рі, жақ-
сы лы ғы ай ты ла тын жыр. Иро ния – сөз ді ту ра ма ғы на сын да ай тыл ған дай қол-
да на оты рып, оған қа ра ма-қай шы ма ғы на бе ру, ой ды же ңіл әзіл-қал жың мен, 
зіл сіз ке ке сін мен ке рі сін ше ай ту. 

Ме та фо ра не ме се ау ыс ты ру – сөз мә нін өң деп, өз гер тіп ай ту. Су рет те ліп 
отыр ған зат ты не құ бы лыс ты ай қын дай, ажар лан ды ра тү су үшін олар ды өз де-
рі не ұқ сас өз ге зат қа не құ бы лыс қа ба лау, ма ғы на сын үс теу, маз мұ нын те рең-
де тіп, әсе рін кү шей ту. 

Мі нез деу – кей іп кер дің мі нез бі ті мі, көр кем об раз дың өзе гі, не гіз гі ар қауы. 
Кей іп кер дің ру ха ни әле мін, жан сы рын, идея сын, кү рес жо лын, мақ са тын, 
іс-әре ке тін на ным ды бей не леу ар қы лы аша ды. Әде би ет те ту ра жә не жа на ма 
мі нез деу де ген тү сі нік бар. 

Памф лет – адам шы лық қа жат қы лық тар ды мұ қа ту, ха лық ты оған қар сы 
қою, жақ сы лық қа ша қы ру мақ са тын көз дейт ін пуб ли цис ти ка. Памф лет те иро-
ния лы күл кі нің, са ти ра ның эле ме нт те рі ба сым бо ла ды.

Пе риф раз – бір нәр се ні не ме се құ бы лыс ты, іс-әре кет ті олар дың бір бел гі сін, 
бір қа сие тін көр се тіп, су рет теп атау. Абай да пе риф раз дар дың жал пы ха лық тық 
тіл де қа лып тасқан да ры да, өзі жа са ған ав тор лық түр ле рі де бар. 

Пси хо ло гия лық порт рет – көр кем әде би ет те гі кей іп кер лер дің мі нез-
құл қын, жү ріс тұ ры сын, са на се зі мін, ойөрі сін су рет теу.

Са ти ра – өзі су рет теп отыр ған оқи ға ны, құ бы лыс ты не ме се кей іп кер ді 
өт кір сын ға алып, әжуа ға ай нал ды ра тын көр кем дік бей не леу тә сі лі. Абай са ти-
ра сы ның екін ші са ла сы на жа та тын бұл өлең дер де са ти ра лық порт рет тік су рет-
те ме лер ба сым.

Ше шен дік тол ғау – қо ғам, за ман ға бай ла ныс ты та ғы лым-тәр бие лік мә ні 
бар шы ғар ма лар. Абай дың кей бір қа ра сөз де рі мі нез сіз адам дар дың (кер без, 
мақ тан шақ) бей не сін су рет теу ге құ рыл ған. Олар кей тұс та өт кір мыс қыл мен де 
қа бы са ды. 

Эпи та фия – дү ние ден кет кен әл де бір қа дір лі кі сі жай лы жоқ тау не ме се 
құл пы тас тар ға жа зыл ған жа зу.

пасын тын, са
реткер тілі

тімі, ұлт
ет – ұлттық ерек

бер қол
сы мен жа

ге ерек
тын, жақсы мен жа

тын, әжуа, күлкіге ерек

фиялық, мо
ғарма

ми, фило
ретін шығар

жырым, өси
қал-мәтел

зақ әдебиетінде Абай
ғармалар

ның әдет-ғұр
ше оның жақ

ның әдет-ғұр
рілгенше оның жақ
ді тура мағы
на беру, ой

– сөз мәнін өң
дай, ажар

лау, ма
қындай, ажар

лау, малысқа ба

дің мінез бі мі, көр
мін, жан сырын, идея

қы
мін, жан сы

ды бейнелеу арқы
нік бар. 

лыққа жат қы
ру мақсару мақ

ның эле
қа ша

нің, сатираның эле
– бірнәрсені не

сетіп, су
ры да, өзі жатасқан

логиялық порт
рістұры
– өзі су

ға алып, әжуа

қын, жү
тира – өзі су

кір сынға алып, әжуа
ның екінші са
лер басым.

шендік тол
мелер ба

Шешен
бар шы
мақтаншақ) бей

сады. қабы
Эпи

құл
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