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Оқулықта қолданылған шартты белгілер
 Оқылым. Ұсы ныл ған та қы рып 

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

 Тыңдалым және айтылым. 
Қосымша СД дискіде бе ріл ген 
не ме се сіл те ме бой ын ша ға лам -
 тор ма те ри ал да рын тың дап, оны 
жет кі зу ге, ой қо ры тын ды сын 
жа сау ға дағ ды лан.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Топтық тапсырма. Тап сыр ма-
лар  ды топқа бөлініп орын дау 
ар қылы жүйріктігіңді көрсет.

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

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

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

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

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

 
Қым бат ты оқу шылар

Сендер Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аза ма ты сыңдар. Елі міз  дің 
мем ле кет тік ті лі – қа зақ ті лі. Қа зақ ті лі – дү ниежү зін де гі ау ыз  ша 
жә не жаз ба ша тіл мә де ние ті қа лып тас қан ал ты жүз тіл дің жә не 
мем ле кет тік мәр те бе ге ие екі жүз тіл дің қа та рын да тұр. Ана тіл і нің 
мұ ра ге рі бо лу, оның грам ма ти ка лық құ ры лы мы мен тіл бай лы ғын 
иге ру қан дай ға жап!

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

Сен дер енді 9-сы нып оқу шы сы болдың дар. Есей іп ке ле сің дер. 
Қол да рың да ғы «Қа зақ ті лі» оқу лы ғы қо ғам ның бел сен ді мү ше сі 
ре тін де қа лып та су ла ры ңа кө ме гін ти гі зе ді. Оқулықтағы «Мәңгі лік 
Ел – мұ ра тым», «Жаһандану мәселелері», «Тәуелсіздік жылдарын-
дағы Қазақ  стан. ЭКСПО-2017», «Адам құқығы мен бостан дығы», 
«От ба сы және демографиялық өзгеріс», «Биотехнология және 
ген  дік ин же  нерия келешегі», «Бұқаралық ақпарат құрал дары», 
«Әлем де гі қақтығыстар және бейбітшілік», «Табиғи ресурстарды 
тиім  ді пай да  лану» си яқ ты та қы рып тар бі лі мдерің ді то лық ты  ра  ды. 
Бұл та қы рып тар ды жо ға ры да ай тыл ған нор ма лар ды иге ру ар қы лы 
меңгересіңдер.

Қа зір гі за ман оқу шы дан көп із де ну ді, жа лық пай үй ре ну ді 
талап ете ді. Сон дық тан оқу лық тан ал ған бі лі мдерің ді күн де лік ті 
өмір де қол да на бі лу ге ты рысыңдар. Кей бір тап сыр ма лар қо сым ша 
із де ніс ті, қа зір гі ақ па рат тық тех но ло гия ның мол мүм кін дік те рін 
пай да ла ну ды, шы ғар ма шы лық пен жұ мыс жа сау ды қа жет ете ді. 
Мұ ның бә рі ана ті лі нің құ ді ре тін се зін ді ру мен бір ге, се ндердің 
тұл ға ре тін де қа лып та су ларыңа ық пал ете ті нін біл гей сіңдер. Оқу-
лық та бе ріл ген қа ғи да лар ды үй ре ну ар қы лы сендер ана ті лін же тік 
мең ге рген, ой ын ау ыз ша жә не жаз ба ша сау ат ты жет кі зе ала тын, 
ту ын да ған мә се ле лер ді ер кін ше ше білетін, шы найы өмір ге бе йім 
па ра сат ты аза мат бо лып өсе сің  дер деп се не міз.АР
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І 
МӘҢ ГІ ЛІК ЕЛ –  
МҰ РА ТЫМ

СТИ ЛИС ТИ КА

Бөлімді оқып-білу арқылы сендер:
•	 а	зақ	стан	 ес	пуб	ли	ка	сы	ның	 ре	зи	ден	ті	 .Ә. а	зар	ба	е 	тың	

2 14	жыл	дың	1 	қаң	та	рын	да	 а	зақ	стан	хал	қы	на	жол	да	ған	Жол
дауы	мен	та	ны	сасыңдар;

•	 Жол	дау	дағы	көркемдегіш	құралдардың	рөлін	талдайсыңдар;
•	 мәнмәтін	бойынша	тілдік	бірліктерді	ор огра иялық	нормаға	сай	

жазуды	үйренесіңдер;
•	 шы	ғар	ма	шы	лық	ба	ғыт	та	ғы	тапсыр	ма	лар	мен	жұ	мыс	іс	тейсіңдер.

«Мәңгілік Ел» – жарқын болашаққа бастар 
жол.

(Н.Назарбаев)
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§1. «Қа зақ стан-2050» – Мәң гі лік Ел ге  
 бас тай тын ең абы рой лы жол

1. Мә тін алды сұ рақ тар ға өз бол жам да рың мен жау ап бе рің дер.

1. Қа зақ елі нің бас ты ар ма ны не жә не ол орын дал ды ма?
2. Ата-ба ба  мыз дың сан мың жыл дан бер гі ар ма ны орында-

 луы үшін қандай үлес қосар едіңдер?

2. Мәтінді оқып, жанрлық ерекшелігін анықтаңдар.

Қа дір лі хал қым!
Мәң гі лік Ел – ата-ба ба  мыз дың сан мың жыл дан бер гі асыл 

ар ма ны.
Ол ар ман – әлем ел де рі мен те ре зе сі тең қа ты нас құ рып, 

әлем кар та сы нан ой ып тұ рып орын ала тын тәу ел сіз мем ле   кет 
ата ну еді.

Ол ар ман – тұр мы сы ба қу ат ты, тү ті ні тү зу ұш қан, ұр па ғы 
ер те ңі не се нім мен қа рай тын ба қыт ты ел бо лу еді. 

Біз ар ман дар ды ақи қат қа ай нал дыр дық. Мәң гі лік Ел дің 
ір ге та сын қа ла дық.

Мен қо ғам да «Қа зақ елі нің ұлт тық идея сы қан дай бо луы 
ке рек?» де ген сау ал жиі тал қы ға тү се ті нін кө ріп жүр мін. Біз 
үшін бо ла ша ғы мыз ға бағ дар ете тін, ұлт ты ұйыс ты рып, ұлы 
мақ сат тар ға же те лейт ін идея бар. Ол – «Мәң гі лік Ел» идея сы.

Тәу ел сіз дік пен бір ге хал қы мыз мәң гі лік мұ рат та ры на қол 
жет кіз ді.

Біз елі міз дің жү ре гі, тәу ел сіз ді гі міз дің ті ре гі – мәң гі лік 
елор да мыз ды тұр ғыз дық.

Ен ді гі ұр пақ – мәң гі лік қа зақ тың пер зен ті. Ен де ше, қа зақ 
елі нің ұлт тық идея сы – Мәң гі лік Ел!

Мен «Мәң гі лік Ел» ұғы мын ұл ты мыз дың ұлы бағ да ры – 
«Қа зақ стан-2050» Ст ра те гия сы ның түп қа зы ғы етіп ал дым.

 Тәу ел сіз дік ке қол жет кіз ген нен гө рі оны ұс тап тұ ру әл де-
қай да қи ын.

Бұл – әлем ке ңіс ті гін де ғұ мыр кеш кен талай ха лық тың 
ба сы нан өт кен та ри хи шын дық. Өза ра ала уыз дық пен жан-
жақ қа тарт қан бе ре ке сіз дік талай ел дің тағ ды рын құр дым ға АР
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жі бер ген. Тір ші лік те зі не тө теп бе ре ал май, жер бе ті нен ұлт 
ре тін де жойы лып кет кен ел дер қан ша ма?!

Біз өз ге нің қа те лі гі нен, өт кен нің та ғы лы мы нан са бақ 
алуға ти іс піз. Ол са бақ тың түй іні бі реу ға на: Мәң гі лік Ел 
бо лу – біз дің өз қо лы мыз да. Бұл үшін өзі міз ді үне мі қам-
шы лап, ұдайы ал ға ұм ты лу ымыз ке рек.

Бай лы ғы мыз да, ба қы ты мыз да бол ған мәң гі лік тәу ел сіз-
ді гі міз ді көз дің қа ра шы ғын дай сақ тай бі луі міз ке рек.

«Қа зақ стан–2050» – Мәң гі лік Ел ге бас тай тын ең абы рой-
лы, ең мәр те бе лі жол. Осы жол дан ай ны май ық, қа дір лі хал-
қым! Әр бір кү ні міз ме ре ке лі, әр бір ісі міз бе ре ке лі бол сын! 
Да муымыз же дел, ке ле ше гі міз ке мел бол сын! Жар қын іс пен 
күл лі әлем ді таң қы лып, жа сай бер сін ел ді гі міз мәң гі лік!

(�а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� Т��ыш Пре зи ден ті  
Н.На зар ба ев ты� �а за� стан хал �ы на Жол дауы нан.  

Ас та на, 2014 жыл �ы 17 �а� тар)

3. « Тәу ел сіз дік ке қол жет кіз ген нен гө рі оны ұс тап тұ ру әл де қай да 
қи ын» де ген ді қа лай тү сі не сің дер?

Ор ог ра ия лық нор ма
р	 ог	ра	 ия	дұ	рыс	жа	зу	 нор	ма	ла	рын	бел	гі	лей	ді.	 р	 ог	ра	 ия	

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

4. Оқы лым мә ті ні бойынша күрделі жоспар құрыңдар.

Ел ба сы ның қа нат ты сөз де рі – ұр пақ қа өне ге
• Қа зақ да ла сы – ұлы түр кілердің қа ра ша ңы ра ғы.
• Ер кін ел де өс кен ұр пақ тың ру хы әр дай ым би ік бо луы ти іс. 

Жас та ры жа лын жү рек ті, өр шіл на мыс ты, би ік рух ты 
бол са, ол ел дің ең се сі де би ік бо ла ды. АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



8

• Ұлы мақсаттарды өзінің алдына ұлы халық қана қоя 
алады. 

• Қазір бой салыстыратын заман емес, ой салыстыратын 
заман.

• Болашақ – білімді жастар қолында.
• Менің арманым – Қазақстанның «Мәңгілік Ел» болуы. 

За ман өтеді, адамдар өтеді. Бірақ тәуелсіздік қалады.

 Жанр – мә тін тип те рі не сай ерек ше лік те рі бар сөй леу ді 
ұй ым дас ты ру фор ма сы. Ол тіл мен оның қол да ны лу фор-
ма сы ның си па тын анық тай ды. Мы са лы: сұх бат – диа лог 
жан ры на, пуб ли цис ти ка лық ма қа ла – мо но лог жан ры на; 
ма қа ла – жаз ба ша жанр ға; ба ян да ма ау ыз ша жанр ға жа -
тады.

5. «Артық болмас білгенің» айдарында баяндалған жанр түр ле рі-
 мен таны сыңдар. Оқы лым мә ті ні мен «Ғиб рат ты сөз» ай да рын да 
бе ріл ген мә лі мет тер ді не гіз ге алып, өздерің қалаған жанрда мәтін 
құрастырың  дар.

6. Өздерің құраған мәтіндегі ем ле сі қи ын сөз дер ді анық тап, ор фог ра-
фия лық сөз дік не гі зін де дұ рыс жа зың дар.

7. Ел ба сы ның қа нат ты сөз де рі не гізінде «Қосжаз ба күн де лі гі» әді-
сі мен ой-тұ жы рым да рың ды жа зың дар.

Елбасының қанатты сөздері Менің ойым
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§2. Мәң гі лік Ел құн ды лық та ры

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

1. «Құндылық» деген сөзді қалай түсінесіңдер?
2. Елбасы жастарға қандай сенім артып отыр?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, он да са на ма лап көр се тіл ген мә лі мет тер дің 
рә сім де луі не на зар ау да рып, қай жанр ға жа та ты нын анық таң дар.

Қым бат ты отан дас тар!
Біз, қа зақ стан дық тар, бір ха лық пыз! Біз үшін ор тақ тағ-

дыр – бұл біз дің Мәң гі лік Ел, лай ық ты әрі ұлы Қа зақ стан! 
Мәң гі лік Ел – жал пықа зақ стан дық ор тақ ша ңы ра ғы мыз дың 
ұлт тық идея сы, ба ба ла ры мыз дың ар ма ны.

Тәуелсіздік жыл дарын да бар ша қа зақ стан дық ты бі рік-
ті ре тін, ел бо ла ша ғы ның ір ге та сын қа ла ған құн ды лық тар 
жа сал ды. Олар көк тен түс кен жоқ. Бұл құн ды лық тар – уа қыт 
сы ны нан өт кен қа зақ стан дық жолдың тә жі ри бе сі.

Бі рін ші ден, бұл – Қа зақ стан ның тәу ел сіз ді гі мен ас та-
на сы.

Екін ші ден, бұл – қо ға мы мыз да ғы ұлт тық бір лік, бей біт-
ші лік пен ке лі сім.

Үшін ші ден, бұл – зай ыр лы қо ғам жә не жо ға ры ру ха ният.
Төр тін ші ден, бұл – ин ду ст рия лан ды ру мен инно ва ция-

лар ға не гіз дел ген эко но ми ка лық өнім.
Бе сін ші ден, бұл – жал пы ға ор тақ ең бек қо ға мы.
Ал тын шы дан, бұл – та рих тың, мә де ни ет пен тіл дің ор тақ-

ты ғы.
Же тін ші ден, бұл – елі міз дің ұлт тық қау іп сіз ді гі, бү кіл-

ә лем дік, өңір лік мә се ле лер ді ше шу ге жа һан дық тұр ғы дан 
қа ты суы.

Осы құн ды лық тар дың ар қа сын да біз әр дай ым же ңіс ке 
жет тік, елі міз ді нығ айт тық, ұлы же тіс тік те рі міз ді есе ле дік.

Біз өз хал қы мыз дың игі лі гі жо лын да ұлы мақ сат тар ды 
ал ға қоя мыз, сон дық тан мен сая си пар тия лар ды, қо ғам дық 
бір лес тік тер ді, қа зақ стан дық тар ды «Қазақстан–2050» Cтра -
те гия сы ның бас ты мақ сат қа же ту жолындағы жұ мыс та-
рына бел се не қа ты су ға ша қы ра мын. Әсі ре се жас та ры мыз ға  АР
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мы на ны ай та мын: бұл Ст ра те гия сіз дер ге ар нал ған. Оны 
жү зе ге асы ра тын да, же мі сін кө ре тін де сіз дер. Өз жұ мыс 
орын да ры ңыз да оты рып, осы жұ мыс қа ат са лы сы ңыз дар!  
Нем құ рай ды қа ра ма ңыз дар! Ел дің бо ла ша ғын бар ша ха  лық-
 пен бір ге жа са ңыз дар!

(Нр сл тан На зар ба ев)

3. Көр се тіл ген жеті құн ды лық тың қай сы сын же дел да мы тар едің дер? 
Не ге?

4. Аудио жаз ба дан (01. mp3) «Мәң гі лік Ел құн ды лық та ры» мә ті нін 
тың даңдар. Мәтін бойынша жұмыс жасаңдар:
1. Мә тін нің мақ сат ты ауди то рия сын анық таң дар.
2. Мә тін нің жан рын анық таң дар.
3. Мә тін нің көр кем де гіш құ рал да рын анық таң дар.

 Мор о ло гия лық прин ип	–	мор	 е	ма	лардың	(сөз	бен	қо	сым	ша)	
құ	ра	мын	да	бо	ла	тын	ды	быс	ал	ма	су	ла	рын	ескермей,	сөз	дің	мор	 о	ло
гия	лық	құ	ра	мын,	бас	тап	қы	қал	пын	сақ	тап	жа	зу.	Мы	са	лы,	 амбады
аңғанда	түр	де	ай	ты	ла	тын	сөз		 ор	ма	лар	ына	ор	тақ	тү	бір	–	 ан,	сон

дық	тан	 анбады анғанда	деп	жа	зы	ла	ды.	Ал	 азса азшы	сөздері	
ай	ту	да	 асса ашшы бо	лып	 ес	тіл	ге	ні	мен,	жа	зу	да	 ес	ке	ріл	мей	ді,	
бас	тап	қы	қал	пы	сақ	талып	жа	зылады.	

5. Оқы лым мә ті ні нен мор фо ло гия лық прин цип бой ын ша жа зыл ған 
сөз дер ді анық тап, ай ты лу ын да ғы өз ге ріс тер ді кес те ге тол ты-
рың дар.

Бас тап қы қал пын сақ тап жа зу Ай ты лу да ғы өз ге ріс тер

Мәңгілік Ел Мәңгіліг Ел 

  Үш топқа бөлініп, тап сыр ма ларды орын даң дар.
1-топ. Мәтіндегі де рек тер ді негізге алып, «Құндылық» сөзі нің ма-
ғы на сын «Топ тас ты ру» әді сі мен тү сін ді рің дер.
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2-топ. Мә тін де гі ақ па рат ты пай да ла нып, «Ме нің елім нің бас ты 
құн ды лы ғы» та қы ры бын да ша ғын мәтін дай ын даң дар. Сөз са ны – 
50. 

3-топ. Оқы лым мә ті ні не гі зін де «Қосжаз ба күн де лі гі» әді сі мен тү-
сін дір ме жа зың дар. Сөз са ны – 50.

Дәйексөз (цитата) Түсіндірме (комментарий)

7. Са бақ та жи нақ тал ған ма те ри ал дар не гі зін де ау ыз ша жә не жаз   ба-
  ша мә тін дер үшін күр де лі жос пар құ рың дар.

І Кі ріс пе
ІІ Не гіз гі бө лім
 1.
 2.
 3.
ІІІ Қо ры тын ды

8. Жаз ба жұмыстарыңдағы сөз дер дің ор фог ра фия лық нор  ма ға сай 
жа зы лу ын тү сін ді рің дер.

9. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Оқы лым мен тың да лым мә тін де рін са лыс ты рың дар. Жеті құн-

ды лық жө нін де ментальды карта жасаң дар.
2. Қо сым ша әде би ет тер, бас па сөз ма те ри ал да ры мен эн цик ло пе-

дия лар ға сіл те ме жа сай оты рып, «Нұр лы жол дан – Мәң гі лік 
Ел ге» та қы ры бын да презентация дай ын даң дар.
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§3. Мәң гі лік Ел – ба ба лар ар ма ны

1. Өз бол жам да рың мен сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер. 

1. Қа лай ой лай сың дар, ата-бабамыз армандаған «Мәң гі Ел» 
қандай ел?

2. Суретте бейнеленген «Мәңгілік Ел» қақпасы туралы не 
білесіңдер?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, жанр лық ерек ше лік те рі не на зар ау да рың-
 дар. Мә тін де ше шен дік сөз үл гі ле рі бар ма?

«Мәң гі лік» ұғым-тү-
сі ні   гі – бар ша адам зат-
қа ор   тақ қа зы на. Оның 
не гі зін де бүкіл тір ші лік 
ие   сі нің өмір ге, қор ша-
ған ор та ны иге   ру ге де-
ген құш тар лы ғы жа тыр. 
Мәң гі лік ке ұм тыл ған ар-
ман-мақ сат тың ны ша  ны-
на, ес     керт   кі ші не Еги пет 
пи ра ми да ла рын, мәң гі 
қа ла Рим тәм сі лін, су ға бат пай тын, от қа жан бай тын ба тыр-
лар жай лы аңыз-ер те гі лер ді жат қы зу ға бо ла ды. Де мек, ба-
йыр ғы түр кі қо ға мын да дү ние ге кел ген «Мәң гі Ел» ұс та ны-
мы, бі рін ші ден, ар ғы ба ба ла ры мыз дың адам зат өр ке ние ті не, 
оның ақыл-ой қа зы на сы на қос қан ай рық ша ин тел лек ту ал-
дық үле сін ай шық та са, екін ші ден, адам дар дың әр қай сы ның 
һәм бар ша сы ның мүд де сін, әре ке тін, ұр па ғы ның са бақ тас ты-
ғы мен жал ғас ты ғын жа ра сым ды үй лес ті ру ге сеп те се тін әм-
бе бап фор му ла сы. Үшін ші ден, осы нау ке мел пай ым-тұ жы-
рым қа зақ же рі нен, Ұлы Да ла елі нен еш қа шан та бан ау дар-
ған емес. Ол Қор қыт тың ажал дан қаш қа ны нан бастап ақын 
Ж.Мол да ға лиев тің: «Мен қа зақ пын мың өліп, мың ті ріл ген» 
де ген өлең жол да ры мен са на мыз ға ше ге лен ген.

«Мәң гі Ел» – ар ғы ба ба ла ры мыз дың ұлы ин тел лек ту-
ал дық сер пі лі сі. Күл те гін жа зу ын да «Мәң гі» сө зі бес рет 
қол да ныл ған. Мы са лы: «Өті кен же рін де оты рып, ке ру ен АР
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жі бе ріп отыр саң, он да мұ ңың жоқ. Өті кен жы ны сын да отыр-
саң, Мәң гі Ел тұ тып оты рар ең сен», – де лін ген ес керт кіш те. 
Осы тек тес қа ғи дат ты Біл ге қа ған, Тер кін мә ті ні нен де оқи-
мыз. Мұн да ғы Өті кен – түр кі лер дің ас та на сын дай қа си ет ті 
же рі. Бай ыр ғы түр кі лер өз мем ле ке ті нің ас та на сын ерек ше 
құр мет те ге нін әс те кез дей соқ тық қа ба лау ға бол май ды. Ол – 
мем ле кет шіл са на мен рух тың ажы ра ғы сыз се рі гі. Ен де ше, 
мәң гі лік ке ті рек бо лар лық ор да ке рек екен. Ең ке ре ме ті – 
«Мәң гі лік Ел» идея сы да Қа зақ стан ның жа ңа елор да сын да 
паш етіл ді ғой.

Ин тел лек ту ал дық ұлы із де ніс пен тү зіл ген «Мәң гі лік Ел» 
өз ді гі нен би ік тех но ло гия лар ды, ма те ри ал дық игі лік тер ді, 
әлеу мет тік инф ра құ ры лым ды ала қа ны мыз ға сал май ды. 
Оның мис сия сы – қо ғам ның бар са ла сын да ғы адам фак то рын 
із гі лік ке, жа сам паз дық қа же телеу. Олай болса, «Мәң гі лік 
Ел» елі міз дің өр кен деуі не сеп те се тін ұлы жо ба лар мен бас та-
ма лар дың, идея лар мен бағ дар ла ма лар дың ал тын дің ге гі бо ла 
бе ре ті ні не се не міз.

(Хан кел ді Әб жа нов)

3. Ес ке рт кіш тер ті лін де «Мәң гі» сө зі нің қол да ны луы не ні аң ғар та-
  ды? Ин тел лек туал ды ұлт пен «Мәң гі лік Ел» ұғым да ры ның ба йла-
ны   сын қа лай тү сін ді рер едің дер?

о не ти ка лық прин ип	бой	ын	ша	сөз	ай	ты	лу	ын	да	ғы	дай	жа	зы	ла
ды,	яғ	ни	әр	бір	әріп	 о	не	ма	ны	емес,	ды	быс	ты	бел	гі	лей		ді.	Мы	са	лы,	
Аман келді ота көз Төре келді Құла кер	сөз	де	рінің	мор	 о	ло
гия			лық	құ	ры	лы	мы	сақ	тал	май,	ды	быс	тық	өз	ге	ріс	ке	тү	сіп,	ай	ты	лу	ы	бо
йын	ша	жа	зы	ла	ды.	Аман елді ота өз Төре елді Құла ер кітабым
кітап ым тарағы тарақ ы сексен се із он биыл бұл ыл  
тү	рін	де	жа	зы	ла	ды	да,	 о	не	ти	ка	лық	транск	рип	ция	ға	жу	ық	тай	ды.

4. Оқы лым мә ті ні нен ай ты луы мен жа зы лу ын да ай ыр ма шы лы ғы бар 
сөз дер мен сөз тір кес те рін топ тас ты рып жа зың дар.

Ай ты лу ын да өз ге ріс  
бай қа ла тын сөз дер

Ай ты лу ын да өз ге ріс  
бай қа ла тын сөз тір кес те рі
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5. «Мәң гі лік Ел» қақпасы туралы ізденіп, ол туралы мә лі мет ті 
«Тор лы диаг рам ма» әді сі мен си пат таң дар.

6. Мә тін де кел ті ріл ген мә лі мет ті пай да ла нып, «Мәң гі лік Ел – ба ба   лар 
ар ма ны» та қы ры бын да өздерің қалаған жанрда мәтін жа зың дар.

7. Тест сұрақтарына жауап беріңдер. 

1. Оқы лым мә ті ні не ту ра лы?
А) Еги пет пи ра ми да ла ры, Рим тәм сі лі туралы
B) Күлтегін ескерткіші ту ра лы
C) Астана ту ра лы
D) «Мәң гі лік Ел» идеясының бабаларымыз дың арманы 

болғандығы, бұл идеяның миссиясы ту ра лы
E) «Мәңгілік Ел» қақпасы ту ра лы

2. Байырғы түркілердің өз астанасын ерекше құрметтегені 
ту ра лы мә тін нің қай бө лі гін де ай тыл ған?
А) 1
B) 2
C) 3
D) 1 мен 3
E) Бар лық бө лі мін де

3. Мә тін бө лік те рін ре ті мен қой ың дар.
1. К�лтегін жазуында�ы «Мә�гі» сөзіні� ма�ынасы
2. «Мә�гілік» формуласына т�сінік
3. «Мә� гі лік Ел» идеясыны� миссиясы
А) 1, 2, 3 
B) 3, 2, 1 
C) 2, 1, 3
D) 1, 3, 2
E) 2, 3, 1

8. Қо сым ша әде би ет тер мен бей не жаз ба лар ды пай да ла нып, «Ба ба лар 
сал ған са ра жол» та қы ры бын да ар гу мен т ті эс се дай ын даң дар. Сөз 
са ны – 100–120.
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§4. «Мәң гі лік Ел» идея сы –  
 ұлы мұ ра ты мыз

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

1. «Мәң гі лік Ел» идея сын қандай қоғам қайрат кер лері 
жү зе ге асыруға тырысқан деп ойлайсыңдар?

2. Неге бұл идея біздің ұлы мұратымыз болып саналады?

2. Мә тін ді оқып, он да кө те ріл ген мә се ле лер бой ын ша тал қы лау сұ  -
рақ та рын құ рас ты рың дар.

Ел ба сы Нұр сұл тан На зар ба ев жа рия ла ған «Мәң гі лік Ел» 
идея сы ның түп-төр кі ні те рең де жа тыр. Мәң гі лік Ел бо лу ды, 
яғ ни ха лық тың та рих сах на сы нан өш пей, сақ та лып қа лу ын 
ата-ба ба мыз бұ рын нан ар ман да ған. Оның та ри хи не гі зі со нау 
VI–XII ға сыр лар да ғы Ор хон-Ени сей жаз ба ла ры нан бас та -
ла ды. То ны көк тің тас қа қа ша лып жа зыл ған жаз ба ла рын да 
«Көк те гі түр кі тә ңі рі сі, түр кі нің қа си ет ті жер-суы бы лай 
деп ті: түр кі хал қы жоқ бол ма сын дей ін, ха лық бол сын де -
йін…» – де ген жол дар кез де се ді. Бұл – «ас пан мен жер бар да 
жер дің бе тін де түр кі хал қы қа ла ды, ол Мәң гі лік Ел бо ла ды, 
жер бе   ті нен жойы лып кет пей ді» де ген ті лек тен ту ған идея. 
Бұл идея кей ін де жал ға сын тап ты. Мы са лы, ор та ға сыр лар-
да ғы «Оғыз на ма», «Ба быр на ма да ғы» жаз ба лар, Қор қыт тың 
мәң гі өмір ді із деу фи ло со фия сы – бар лы ғы да осы дан ту ын-
да ған. 

Қа зақ тар дың ше жі ре жа зуы ның өзін де үл кен мән жа тыр. 
Ата-ба ба лар дың, ру-тек тер дің атын атап, ше жі ре етіп жа зу 
осы ұлт тың со нау ер те за ман дар да пай да бол ған ды ғын мең-
зей ді. Бел гі лі қы тай лық шы ғы ста ну шы Ни ки та Би чу рин нің 
зерт теу ле рін де де біз дің за ма ны мыз ға дей ін гі IV ға сыр лар-
да ғы Ор та Азия ха лық та ры, со ның ішін де түр кі ха лық та ры 
ту ра лы да жаз ба лар бар.

Мәң гі лік Ел бо лу ұлт тық идея сын XIХ ға сыр дың ая ғы 
мен ХХ ға сыр дың ба сын да қазақтың зия лы қауым өкіл де рі 
әрі қа рай жал ғас тыр ды. Со ның ішін де Ах мет Бай тұр сын ұлы 
мен Мұс та фа Шо қай ды ерек ше ай тар едім. Бі рі ел де, бі рі 
шет те жүр се де, еке уі нің мұ ра ты бір идеяға то ғыс ты, еке уі де АР
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азат тық ты аң са ды, тәу ел сіз ел бо лу ды көз де ді. Жа қын да ға на 
Мұс та фа Шо қай шы ғар ма ла ры  ның 12 том дық жи на ғы шық-
ты, жи нақ та Шо қай дың Мәң гі лік Ел идея сы ның жал ғас ты-
ру шы сы ре тін де гі ту ын ды ла ры топ  тас  ты рыл ған.

Ке ңес үкі ме ті нің ке зін де де со нау ер те ға сыр лар да бас-
тал ған ұлт тық идея үзі ліп қал ды деу ге бол май ды. Ке ңес 
үкі ме ті сая са ты ның ық па лын да бол са да, ас тар лы түр де 
ұл ты үшін ең бек ет кен тұл ға лар бар шы лық. Мы са лы, Қа зақ 
Ұлт тық ғы лым ака де мия сын құр ған Қа ныш Сәт ба ев тың да 
мұ ра ты – ұлт тық ин тел ли ген ция ны бір жер ге шо ғыр лан-
ды ру, қа зақ та ри хын, ті лін, ді лін, әде бие тін, мә де ние тін 
ғы лы ми тұр ғы да зерт теу ге ба рын ша күш са лу еді. Жа ны на 
ұлт тық ин тел ли ген ция ны жи нап, ел ішін де театр лар, мә де ни 
ошақ тар сал дыр ған Дін мұ хам мед Қо наев ты да ай тып кет кен 
жөн.

Осы тұр ғы да Ел ба сы ұсын ған «Мәң гі лік Ел» идея сын 
ха лық ара сын да жыл дар бойы қа лып тас қан идея деу ге бо ла-
ды. Бұл идея ның түп-төр кі ні ұлт тық құн ды лық тар ды, со ның 
ішін де ру ха ни құн ды лық тар ды сақ тау ға, ұлт ты ұлт ре тін де 
сақ тап қа лу ға не гіз де ле ді.

(Ра хым Бек на за ров)

3. «Мәң гі лік Ел» идея сы ның өмір шең ді гі нің сы ры не де деп ой лай-
сың дар? Ой ла рың ды дә лел дең дер.

4. Ойтүрткідегі сұрақтар төңірегінде өза ра сұх бат та сың дар. 

әс түр лі прин ип	–	сөз	дің	бұрын	жа	зы	лып	қа	лып	тас	қан,	дәс	түр	ге	
ай	нал	ған	тү	рін	сақ	тап	жа	зу.	Бұ	ған	қа	зақ	ті	лін	де	гі	 ат абар алық
қа ар а ан	 си	яқ	ты	сөз	дер	ге	 	әріп	те	рін	 қол	да	ну	ды	жат	қы	зу	ға	
бо	ла	ды.

Сөз	дер	ді	дұ	рыс	жа	зу	да	ор	 ог	ра	 ия	лық	сөз	дік	ке	сүй	ене	міз.

5. Сұхбатқа дәс түр лі прин цип бой ын ша жа зы ла тын сөз дер ді қа тыс -
тырың дар.
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6. Сызбамен танысыңдар. Мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді ор  фо -
графиялық нормаға сай дұрыс қол да нып, 10 сөйлем жазыңдар.

ҚА ЗАҚ СТАН Қ ЖОЛ – :  
БІР МАҚ САТ  БІР М  Е  БІР БОЛА АҚ

•  Мәң гі лік Ел	–	ор	тақ	тағ	дыр.
•  Мәң гі лік Ел	–	жал	пы	қа	зақ	стан	дық	ша	ңы	рақ	тың	ор	тақ	идея	сы.
•  Мәң гі лік Ел	–	ел	бо	ла	ша	ғы	ның	ір	ге	та	сы	жә	не	қа	зақ	стан	дық	тар	ды	бі

рік	ті	ре	тін	бас	ты	құн	ды	лық.

МӘ  ГІ ЛІК ЕЛ І  БАС Т  7 Қ Н Л :

•	 а	зақ	стан	ның	тәу	ел	сіз	ді	гі	мен	аста	на	сы
•	 о	ға	мы	мыз	да	ғы	ұлт	тық	бір	лік,	бей	біт	ші	лік	пен	ке	лі	сім	
•	 ай	ыр	лы	қо	ғам	жә	не	жо	ға	ры	ру	ха	ният
•	 н	ду	ст	рия	лан	ды	ру	 мен	 ин	но	 а	ция	лар	ға	 не	гіз	дел	ген	 ко	но	ми	ка	лық	

өнім
•	 Жал	пы	ға	ор	тақ	ең	бек	қо	ға	мы
•	 Та	рих	тың,	мә	де	ни	ет	пен	тіл	дің	ор	тақ	ты	ғы
•	 Елі	міз	дің	ұлт	тық	қау	іп	сіз	ді	гі,	бү	кі	лә	лем	дік,	өңір	лік	мә	се	ле	лер	ді	ше	шу	ге	

жа	 ан	дық	тұр	ғы	дан	қа	ты	суы

7. Бүгінгі тақырыпты негізге алып, мақсатты аудиторияның (мы-
салы, төменгі сынып оқушы ла ры) қызығушылығын ынта лан ды ру 
үшін әр түр лі жанрда (сұхбат, мақала, баяндама) мәтін құрас ты-
рың дар. Сөз саны – 80.

8. Бір-біріңнің жазба жұмыстарыңды азатжолдарға бө ліп, ақ па  рат-
тарды жүйелеп, логикалық және стильдік түзетулер енгізіп, ре дак-
ция лаң  дар.

9. Ор фог ра фия лық нор ма ның 3 прин ци пі не гі зін де қыс қа ша мақа ла 
жазың дар. Мы сал дар да «Мәң гі лік Ел» идея сы ның тұ жы рым да  рын 
пай да ла ның дар.
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§5. Мәң гі лік Ел бо лу үшін...

1. Мәңгілік Ел болуға қажетті факторларды атай аласыңдар ма?

2. Мә тін ді оқып, де рек тер ді са лыс ты ру ар қы лы ма ңыз ды тұс та ры  
мен бас ты фак тор лар ды анық таң дар.

Қа зақ елі нің ұлт тық идея сы – Мәң гі лік Ел! Ел ба сы Нұр-
сұл тан На зар ба ев: « Тәу ел сіз дік тің ар қа сын да хал қы мыз мәң-
гі лік мұ рат тар ға қол жет кіз ді, елі міз дің жү ре гі – елор да   мыз 
тұр ғы зыл ды. Қа зақ тың мәң гі лік ғұ мы ры ұр пақ тың мәң гі лік 
бо ла ша ғын ба ян ды ету ге ар на ла ды. Ен ді гі ұр пақ – мәң гі лік 
қа зақ тың пер зен ті. Ен де ше, қа зақ елі нің ұлт тық идея сы – 
Мәң гі лік Ел», – де ген еді.

Елі міз Мәң гі лік Ел бо луы үшін «Тіл бір лі гі», «Дін бір-
лі гі», «Ұлт бір лі гі», «Аза мат тық бір мақ сат, бір мүд де» де ген 
бас ты төрт фак тор ды қам та ма сыз етуі міз ке рек. Тіл бір лі гі нің 
мы са лы Еуро па ел де рін де де, әлем нің бас қа құр лық та рын да 
да жет кі лік ті. «Қа зақ стан» де ген атау дың өзі ха лы қа ра лық 
тер мин де «Қа зақ елі» де ген ді біл ді ре ді. Ал мем ле кет ке өз 
атау ын бер ген, төл хал қы ның са ны 65%- ке жет кен қа зақ 
жұр ты тұр ған да, бас қа аз шыл дық диас по ра лар дың ті лі 
еш қа шан ел ді бі рік ті ру ші фак тор бо ла ал май ды. Бұл ту ра лы 
Ел ба сы Қа зақ стан хал қы на ке зек ті Жол   дауын да: «Қа зақ 
ті лі ғы лым мен бі лім нің, ға лам тор дың ті лі не ай нал ды. Қа зір 
мем ле кет тік тіл де бі лім ала тын дар дың са ны кө беюде. Қа зақ-
стан да тіл ді оқы та тын 57 ар найы ор та лық жұ мыс іс тей ді. 
Он да мың да ған аза мат тар қа зақ ті лін үй ре ніп шық ты жә не 
әрі қа рай үй ре не бе ре ді», – де ді. Ел ба сы кел тір ген де рек 
бойын ша, был тыр ғы мен са лыс тыр ған да, ті лін бі лу ге тал-
пын ған дар дың са ны 10%-ке өсіп отыр. Бұл – өте жақ сы 
же тіс тік.

Дін бір лі гі, не гі зі нен, мұ сыл ман ел де рі не тән. Араб 
ел де рін де мем ле кет тік сая сат ис лам құн ды лық та ры на 
қа рай құ рыл ған. Мә се лен, араб әле мін де мем ле кет та ра-
та тын ақ па рат тың 90%-і ислам та қы ры бы на ар на ла ды 
екен. Ал хал қы ның 70%-ін мұ сыл ман дар құ рай тын Қа зақ-
стан үшін осы ба ғыт ты ұс та ну дың мүм кін ші лі гі жет кі лік ті 
деп ой лай мын.АР
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Ұлт тық бір лік туралы айтар болсақ, біз тек жер гі лік ті 
бір ға на ұлт тан құ рыл ған мем ле кет емес піз. Бү гін де бір ға на 
ұлт тан құ рал ған мем ле кет сау сақ пен са нар лық. Бiздiң мем-
ле кетiмiзде жүзден аса ұлт өкіл і тұ ра ды. Дегенмен Қазақ  стан 
уни тар лық, ұлт тық мем ле кет болып саналады. БҰҰ-ның 
1992 жыл ғы жік теуі бой ын ша, Қа зақ стан ұлт тық мем ле кет -
 тер қа та ры на кі ре ді. Егер әлем де 200-ге тар та мем ле кет бар 
де сек, со лар дың 90%-і – ұлт тық мем ле кет тер. Ха лы қа ра лық 
стан дарт тар бой ын ша мем ле кет тұр ғын да ры ның 1%-і нен аса-
тын ұлыс тар ға на диас по ра ата лу ға ха қы лы.

Аза мат тық бір тұ тас тық, яғ ни мүд де бір лі гі – құн ды лық -
 тар бір лі гі. Мұн дай мы сал ды АҚШ, Из ра иль ел де рі нен кө ру  ге 
бо ла ды. Жер бе тін де гі бар лық эт нос өкіл де рі АҚШ-та өмір 
сү ре ді. Сөйте тұ ра, аме ри ка лық тар тү рі мен тү сі не, ді ні мен 
ті лі не қа ра май, мүд де бір лі гін та ны тып, «Біз ең қу ат ты мем-
ле кет піз!», «Біз әлем де гі ең де  мо  к ра тия лық ел де тұ ра мыз!», 
«Біз пат риот пыз!» де ген ұғым  ды бе рік ұс та на ды.

Олай болса, ұлт тық идея де ге ні міз – жа сы на, қо ғам да ғы 
ор ны на, дәу ле ті не, мүм кін ді гі не қа ра май тын заң, сим вол дық 
ұғым.

(Аман тай Той шы бай лы)

3. Мәң гі лік Ел ата ну үшін мә тін де көр се тіл    ген фак тор лар жет кі лік ті 
ме? Та ғы қандай ой қо сар едіңдер?

4. Тыңдалым мәтінінің мазмұны бойынша дайын дал ған сұ рақ-
тар ға болжаммен жауап беріңдер. Аудио жаз ба дан ақын Не сіп бек 
Айтұлы ның «Мәң гі лік Ел бел гі сі» өле ңін (02. mp3) тың дап, жа уап -
та рың ды түпнұсқамен салыс ты рың  дар.

1. «Мә ңгілік Ел» сөзін естігенде қандай сезімде боласыңдар?
2. Тарихқа көз жүгіртіңдер. Мә ңгілік Ел болуды кімдер ар  -

ман да ды?
3. Мә ңгілік Елдің белгілерін атаңдар: бірлік, ...
4. «Ар ман бол мас ай нал сақ алын байт ын қа мал ға» деген өлең 

жолдарын қалай түсінесіңдер?

5. Оқы лым және тың да лым ма те ри ал да рын не гіз ге алып, «Мәң гі лік 
Ел бо лу үшін...» та қы ры бын да пі кір ал ма сың дар. Сөй леу сти лі не 
тән реп ли ка лар қол да ның дар.АР
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6. Сұхбатта анық тал ған ой-тұ жы рым да рың ды диа грам ма мен көр се-
тің дер. Диаграммадағы мәліметтерді пайдаланып, бір жанрда (сұх-
бат, мақала, баяндама) шағын мәтін жазыңдар.

7. Тіл тазалығына қайшы сөздер мен тіркестер ді түзетіп жазып, 
ті зім ді өздерің жалғаңдар.

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

8. Ғаламтор ресурстары мен баспасөзден қате қолданыстағы сөздерді 
тауып, логикалық түзетулер енгізіп, редакциялаңдар. Сөз деріңді 
іріктеп, түрлендіріп, талғам   мен қолданыңдар.

�л гі:

Қа те қол даныс Дұрысы 

«Мә�гілік Ел» идеясын халы� 
ара сында бекіту бойынша бл 
ба�ытта жмыс ж�ргізіліп жа-
тыр. �ыз мет керлермен «Мә�гілік 
Ел» идеясыны� �о�ам санасын-
да бекіту ма�сатында дө� ге лек 
�стелдер, семинарлар йым дас ты-
ры лады. 

«Мә�гілік Ел» идеясын ха лы� 
ара сында насихат тау ба �ы-
тын да жмыс тар ж�р гі зі ліп 
жатыр. Бл жалпылтты� 
идея ны �о�ам санасына сі�іру 
�шін жым �ыз мет кер лері 
дө� ге лек �стелдер, семинарлар 
йым дас ты ру да. 

9. «Мәң гі лік Ел ата нуымыз үшін...» та қы ры бын да өз ой ла рың ды 
«ПСМТ фор му ла сымен» жа зың дар. 

1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша,...».
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сі не мін...».
3-сөй лем: «Оны мы на де рек тер мен, мы сал дар мен дә лел-

 дей ала мын...».
Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры-

тын ды ше шім ге кел дім...».
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§6. Тәр бие мен тә лім – әл-Фа ра би  
 тео рия сы ның ажы ра мас  
 бір бө лі гі

1. «Екінші ұстаз» атанған әл-Фараби бабамыздың еңбектері туралы 
білетін ақпараттарыңды ортаға салыңдар.

2. Мә тін ді оқып, құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерек-
ше ліктерін, тілдік құралдары арқылы стилін ажыратыңдар.

Әл-Фа ра би ежел гі грек фи ло со-
фия сы мен шы ғыс тың мұ сыл ман 
ілім   ін бай ла ныс ты ра оты рып, түр кі 
дү ние сі нің «Мәң гі лік Ел» фи     ло со-
фия сы ның тео рия лық не гіз де ме сін 
жа сап бер ді. Ға лым «Мәң гі лік Ел» 
тео рия сы ның не гіз гі ере же ле     рін 
«Қай ырым ды қа ла тұр ғын да ры ның 
көз қа рас та ры ту ра лы», «Мем ле кет 
би леу ші нің на қыл сөз де рі», «Аза-
мат тық сая сат» шы ғар ма ла рын да 
ба ян дай ды. Ба қыт қа же ту жо лын да 
адам дар дың ара сын да ғы қай ырым-
ды лық пен тү сі ну ші лік, бір-бі рі не кө мек бе ру, дос тық пен 
бей біт ші лік, тәр бие мен тә лім – барлығы әл-Фа ра би дің 
тұ тас әлеу мет тік-сая си тео рия сы ның ажы ра мас бір бө лі гін 
құ рай ды. Мем ле кет пен қо ғам ның ке мел де нуі ту ра лы әлеу-
мет тік-сая си тео рия сын да мем ле кет бас қа ру шы ла ры мен сол 
қо ғам да өмір сү ре тін адам дар дың да ұс та нуы ти іс мем ле кет ті 
бас қа ру дың им пе ра тив те рі мен ме ха ни зм де рі көр се тіл ді. 
Сон дық тан бұ лар дың бә рі қа зір гі таң да түр кі тіл дес мем-
ле кет тер дің ұлт тық құн ды лық та ры ре тін де са на луы ти іс. 
Әл-Фа ра би мем ле кет тің іш кі жә не сырт қы мін дет те рін то лық 
анық тап бе ре ді. Сырт қы мін де тіне мем ле кет тің қай ырым ды 
қа ла тұр ғын да рын сырт қы жау лар дан қор ғауын, яғ ни күш ті 
қор ға ныс ұй ым дас ты руды жатқызады. Іш кі мін де ті – мем ле-
кет тің өз хал қы ның ба қыт қа же туі үшін көр нек ті ша ра лар ды 
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іс ке асы руы. Атап айтсақ, әді лет ті лік ор на ту, ха лық ты оқы ту, 
олар ға ке рек ті ғы лым ды үйрету, адам гер ші лік ке тәр бие леу, 
қай ырым ды лық ты та ра ту жә не ең жақ сы ба қыт қа жет кі зе   тін 
әдет тер ді бой ға сі ңі ру. Қал ған мә се ле лер дің бә рі – эко но ми-
ка лық жә не сая си мә се ле лер – не гіз гі мін дет ке ба ғы на ды, 
яғ ни адам дар дың ба қыт қа же туі олар дың ру ха ни же ті луі не 
тәу ел ді.

(«Мә� гі лік Ел» ха лы �а ра лы� �ы лы ми- 
көп ші лік жур на лынан)

3. «Мәң гі лік Ел» идея сы ның та ри хи не гіз де рі қай шы ғар ма дан бас-
тау ала ды?

4. Оқы лым мә ті нін де гі мә се ле лер ге оқыр ман ның қа рым-қа ты на сын 
көр се те тін бір не ше сұ рақ дай ын дап, диа лог құ рың дар. Өзек ті 
сұ рақ тар мен ұтым ды жау ап тар ды «Т кес те сі не» жа зың дар.

Өзек ті сұ рақ тар Ұтым ды жау ап тар 

5. Өздерің құраған сұрақтар мен жауаптарда сөздерді таңдап, тал-
ғап қолданыңдар. Бір-біріңнің жұмыстарыңды тексе ріп, стиль  дік 
қате лер мен қисынсыз қолданыстарды анықтаңдар.

6. Жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес 
ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құрыңдар. 

І Кі ріс пе
ІІ Не гіз гі бө лім
 1.
 2.
 3.
ІІІ Қо ры тын ды

7. Әбу На сыр әл-Фа ра би дің трак тат та ры не гі зін де (мәселен, «Қа йы -
рым ды қа ла тұр ғын да ры ның көз қа рас та ры ту ра лы») ұлт тық құн-
ды лық тар ды анық тап, презентация дай ын даң дар.
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§7. Ас та на – тәу ел сіз дік тұ ғы ры

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

1. Қа зақ елі нің ас та на сы бол ған қа ла лар  ту ра лы не бі ле-
сің дер?

2. Мәң гі лік Елдің астанасы қандай болуы керек? 

2. Мә тін ді оқып, тілдік құралдары арқылы стилі мен жанрын анық-
таңдар.

Мем ле кет «жү ре гі» оның ас та на сын да со ға ды. Бұл – бұл-
жы май тын ақи қат. Жас мем ле кет ке мін дет ті түр де жа ңа, 
за ма науи ас та на қа жет еке нін тәу ел сіз дік тің бі рін ші күн-
нен-ақ ой ла дым. Осы ой ым ның дұ рыс ты ғы на нық се нім ді 
едім. 1992 жыл дың өзін де-ақ Ақ мо ла ға жұ мыс са па ры мен 
кел ген де, ас та на ны осын да ау ыс ты ру ту ра лы ой ға кел дім. 

Қа зақ стан ның жа ңа ас та на сы ның жо ба сы кез дей соқ 
пай   да бол ған жоқ. Тәу ел сіз дік ал ған күн нен бас тап жа ңа 
жағ  дай, мүл де бас қа мем ле кет тік аху ал қа лып тас ты. Сол 
уа   қыт тың шын ды ғы мен бір қа тар фак тор біз ді өз геосая си 
ке ңіс  ті гі   міз ді қай та дан қа лып тас ты ру ға жа ңа көз қа рас пен 
қа рау ға мәж бүр ле ді. Ас та на ны кө ші ру бір қа тар өзек ті мә се-
ле ні ше шу ге ық  пал ете ті нін, со ның нә ти же сін де Қа зақ стан 
хал қын ұлт тық идея лар ға ұйыс ты ра тын жа ңа сая си ор та лық 
құ ру ға бо ла ты нын, ай мақ тар дың бір-бі рі мен ық пал да суы 
кү шей іп, ел да муы ның ал тын дің ге гі не ай на ла тын тың қоз-
ғау шы күш тің туаты нын тү сін дім. Со лар дың ішін де сая си-
сим во ли ка лық идея ның ма ңы зы өте жо ға ры бол ды. Жа ңа 
ас та на еге мен мем ле кет тің өзін дік аң сар-ар ма ны, ұлт тық 
мүд де ле рі мен қа жет ті лік те рі не гі зін де құ ры ла ты ны бел-
гі лі еді. Осын дай жағ дай лар дың бә рі жан-жақ ты ес ке рі ліп, 
жа ңа ас та на жо ба сы дәл уа қы тын да жү зе ге ас ты. Көп соз бай, 
тә уел сіз Қа зақ стан ның ба рыс бі тім ді, са мұ рық сер пін ді ас қақ 
бей не сін жа сау қа жет бол ды.

1998 жыл дың 15 жел тоқ са нын да, Тә уел сіз дік кү ні не 
орай, жа ңа ас та на да ал ғаш рет сал та нат ты жи ын өт ті. Сол 
жи ын да мен: «Бұл – ұлы бетбұрыс. Қа зақ стан ның ен ді ға на АР
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бой кө  тер ген ас та на сы қай талан бас кел бет ке ие бо ла ды», – 
де ген едім. 

Ме нің кө кей ім де: «Ас та на еура зия лық өр ке ни ет ор та-
лық та ры ның бі рі бо ла ды. Есіл дің сол жақ жа ға ла уын да су 
жа ңа қа ла – бо ла шақ тың қа ла сы бой тү зеуі ти іс» де ген ой 
тұр ды.

(Нрслтан На зар ба евты� « Тәу ел сіз дік дәу ірі»  
кі та бы нан)

3. Мә тін нің «Мәң гі лік Ел» идея сы мен қан дай са бақ тас ты ғы бар? 
Ой ла   рыңды ортаға салыңдар. 

4. Ойтүрткі сұрақтарына 5 сөйлеммен жауап жазыңдар. Фо не ти ка -
 лық және мор фо ло гия лық принцип бой ын ша жа зыл ған сөз дер ді 
анық таң дар.

5. Оқы лым мә ті ні не күрделі жоспар құрастырың дар.

6. Суретке қарап, ел ас та на сын ше тел дік до стары ңа та ныс ты ру үшін 
хат не ма қа ла жа зың дар. 
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§8. Мәң гі лік Ел – ұлт пен ұлыс ті ле гі

1. Қа зақ стан хал қы ның болашақ өмірін қа лай елестетесіңдер?

2.  Өле ңді оқып, онда кө те ріл ген мә се ле ге қа тыс ты сұ рақ тар құ рас ты-
рың дар. Топ пен тал қы лап, жау ап бе рің дер.

Мәң гі лік Ел
Мәң гі лік Ел – ар ма ным ның ас қа ры,
Мәң гі лік Ел – ба қы тым ның бас тауы.
Мәң гі лік Ел – та ри хым ның дас та ны,
Мәң гі лік Ел нұр лы жол ға бас та ды.

Мәң гі лік Ел – ме нің ап пақ мұ ра тым,
Бо ла шақ қа нұ рын ша шып тұ ра тын.
Мәң гі лік Ел – нұр лы жо лы қа зақ тың
Бар әлем ге мой ын да тар қу атын.

Мәң гі лік Ел – ше жі ре сі да лам ның,
Мәң гі лік Ел – ақ ті леуі анам ның.
Мәң гі лік Ел – мәң гі лік ке ама нат,
Мәң гі лік Ел – нұр лы жо лы ба бам ның.

Мәң гі лік Ел – ын ты мақ пен бір лік те,
Мәң гі лік Ел – ымы ра лы тір лік те.
Мәң гі лік Ел – ер те ңің ді ұлық тау,
Мәң гі лік Ел – өт ке нің ді ұмыт пау.

Мәң гі лік Ел – маң дай те рі ха лық тың,
Мәң гі лік Ел – нұр лы үміт, жа рық күн.
Мәң гі лік Ел – із қал ды ру мәң гі ге,
Мәң гі лік Ел – тау сыл май тын әң гі ме.

Мәң гі лік Ел – бей біт өмір әуені,
Мәң гі лік Ел – Ел-Анам дай әде мі.
Мәң гі лік Ел – тәу ел сіз дік ті ре гі,
Мәң гі лік Ел – ұлт пен ұлыс ті ле гі.

(Маралтай Рай ым бе клы)АР
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3. Өле ңде Қа зақ стан хал қы ның өмі рі қа лай су рет тел ген?

4. Мәтінді азатжолдарға бө ліп, стиль дік тү зетулер енгі зіп, ре дак ция -
лаң  дар.

Данышпан халқымыз қашаннан ерекше достыққа, ынты-
мақ тас тық қа мән берген. Бауырмал қазақтың шаңырағы 
көп  теген ұлттарға пана болды. Әр кезеңде түрлі себептер мен 
жеріне қоныс аударған өзге ұлт өкілдеріне төрінен орын бе  ріп, 
тұ рақтылық пен бейбітшілік үйлесім тапқан елге айнал ды. 
Бүгінде елімізде 130-дан астам ұлттар мен ұлыстар тату-тәт ті 
өмір сүріп жатыр. Татулық пен достық – біздің дамуымыз бен 
бо ла шағымыздың негізі. Байтақ елде бірлігіміз бұзыл май, 
та ту лығымыз тарқамай өмір сүріп жатқанымыз – үлкен мақ-
та ныш. Мұндай мемлекетте бақытты өмір сүруге біз сияқты 
балаларға барлық жағдай жасалған. Бақыт деген – білім ала-
мын, одан әрі жұмыс істеймін, мақсатыма жетемін деп өз өмі-
рің ді жоспарлауға мүмкіндіктің болуы. Біздерде ондай мүм-
кін дік бар. Жері қандай кең болса, пейілі де сондай дар қан 
қа зақ деген халықты бүгінгі күні бүкіл әлемде мойында ды. 
«Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған» заман дар туды. Ба ба-
лар  дың арманы ақиқатқа айналды. Ол арман – Мәңгілік Ел.

(Балауса �айрат�ызы)

5. Өлең де гі мор фо ло гия лық принцип не гі зін де жа зыл ған сөз дер ді 
анық тап, ем ле сін тү сін ді рің дер.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Ма рал тай Рай ым бе кұлы ның «Мәң гі лік Ел» өле ңін дегі өз де рі ңе 

ұна ған тар мақ ты та қы рып етіп алып, шы ғар ма шы лық жұ мыс 
(өлең, эс се, шы ғар ма) жа зың дар.

2. «Мәң гі лік Ел дің мәң гі лік құн ды лық та ры» та қы ры бын да өз 
ойларыңды қорытындылаң дар.

1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша,...».
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сі не мін...».
3-сөй лем: «Оны мы на де рек тер мен, мы сал дар мен дә лел -

 дей ала мын...».
Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры-

тын ды ше шім ге кел дім...».АР
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ІІ 
ЖА ҺАН ДА НУ  
МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ

СТИ ЛИС ТИ КА

Бөлімді оқып-білу арқылы сендер:
•	 а	зақ	стан	 ес	пуб	ли	ка	сы	ның	Тұңғыш	 ре	зи	ден	ті	 .Ә. а	зар	ба	е 

тың	2 1 	жыл	дың	31	қаң	та	рын	да	 а	зақ	стан	хал	қы	на	жол	да	ған	
Жол	дауы	мен	та	ны	са	сыңдар;

•	 Жол	дау	да	көр	се	тіл	ген	жа	 ан	да	ну	ға	қа	тыс	ты	өзек	ті	мә	се	ле	лер	ді	
тал	қы	лай	сыңдар;

•	 әде	би	тіл	нор	ма	ла	ры	бой	ын	ша	сөз	дер	дің	дұ	рыс	жа	зу	прин	цип
терін	анық	тай	сыңдар;

•	 стил дік	ерекшеліктерге	сай	тілдік	бірліктерді	дұрыс	қолдана	
білуді	үйренесіңдер;

•	 шы	ғар	ма	шы	лық	ба	ғыт	та	ғы	тап	сыр	ма	лар	мен	жұ	мыс	іс	тейсіңдер.

Үш тілді меңгеру, білу – жаһандаған әлемге 
жолдама деген сөз.

(Н.Назарбаев)

БӨЛІМ
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§1. «Қа зақ стан ның үшін ші  
 жаң ғы руы: жа һан дық бә се ке ге  
 қа бі лет ті лік»

1. Сызба түрінде берілген ақ па ратпен толықтырып, аралас мәтінді 
тұтас мәтін етіп оқыңдар.

Та быс ты өт кен екі жаң ғы ру ар қы лы ба ға жет пес тә жі ри бе 
жи нақ та дық. Біз ен ді ал ға ба тыл қа дам ба сып, үшін ші жаң-
ғы ру ды бас тау ға ти іс піз.

Бұл жаң ғы ру – қа зір гі жа һан дық сын-қа тер лер мен кү рес 
жос па ры емес, бо ла шақ қа, «Қа зақ стан–2050» Ст ра те гия сы 
мақ сат та ры на бас тай тын се нім ді кө пір бол мақ. Ол Ұлт жос-
па ры – «100 нақ ты қа дам» ба за сын да өт кі зі ле ді.

Мен оның бес не гіз гі ба сым ды ғын кө ріп отыр мын. Олар 
эко но ми ка ның әлем дік өсі мі нің жо ға ры қар қы нын қам та-
ма сыз ету ге жә не 30 озық ел дің қа та ры на қа рай тұ рақ ты 
түр де іл ге рі леу ге лай ық тал ған.

І ба сым дық – эко но ми ка ның тех но ло гия лық жаң ғыр ты луы

	 ен	сау	лық	сақ	тау,	бі	лім	бе	ру	жә	не	т.б.	са	ла	лар	да	тех	но	ло	гия	ның	 
озық	үл	гі	ле	рін	қол	да	ну	

3 прин	тинг он	лайн	сау	да мо	бил 	ді
	бан	кинг

ци р	лық	қыз	мет	
көр	се	ту	

және

лық қыз

дану

бил

озық

ІІ ба сым дық – жа ңа ин ду ст рия лар құ ру  со ны мен бір ге  
дәс түр лі ба за лық са ла лар ды да мы ту 

өнер	кә	сіп аг	роөнер	кә	сіп кө	лік	пен	 
ло	гис	ти	ка

құ	ры	лыс	 
сек	то	ры	т.б.

рылыс

түр ларды да

лік пен

ІІІ ба сым дық – ең бек на ры ғын жаң ғыр ту  

Жа	ңа	ин	ду	ст	рия	құ	ру	ар	қы	лы	 
жұ	мыс	пен	қам	ту

Аза	мат	тар	дың	нақ	ты	та	бы	сын	 
өсі	ру

дың нақрия құАР
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ІV ба сым дық – ада ми ка пи тал са па сын жақ сар ту  бі лім бе ру  
жүйе сін өз гер ту  

Бі	лім	бе	ру	ді	 ко	но	ми	ка	лық	өсу	дің	
жа	ңа	мо	де	лі	нің	ор	та	лық	буы	ны	на	

ай	нал	ды	ру

қу	бағ	дар	ла	ма	ла	рын	ба	ла	ның	сы
ни	ой	лау	қа	бі	ле	тін,	өз	бе	ті	мен 
	із	де	ну	дағ	ды	ла	рын	да	мы	ту	ға	 

ба	ғыт	тау

ларын

Қа зақ ті лі нің ба сым ды ғы сақ тала ды. Оның әрі қа рай 
да муы на зор кө ңіл бө лі не ді. Со ны мен қа тар бү гін де ағыл шын 
ті лі – жа ңа тех но ло гия, жа ңа ин ду ст рия, жа ңа эко но ми ка 
ті лі.

Қым бат ты дос тар!
Қа зақ стан – жас, көпұлт ты, бо ла ша ғы на се нім ді жә не 

қар қын ды да мып ке ле жат қан мем ле кет! Біз тәу ел сіз Қа зақ-
стан ның 25 жыл дық да му жо лы нан өт тік. Ал да ғы 25 жыл да 
бұ дан да би ік бе лес тер кү тіп тұр.

Мем ле кет құ ру жо лын да тең дес сіз, мол тә жі ри бе жи нап, 
жа ңа ке зең ге қа дам ба сып отыр мыз. Ал ды мыз да қан дай 
қи ын дық тар кез дес се де, олар ды ең се ре ала ты ны мыз ға се нім-
ді мін. Біз дің бас ты кү ші міз – бір лік те.

Қа зақ стан ды кей ін гі ұр пақ үшін бұ дан да өсіп-өр кен де ген 
ел ге ай нал ды ра мыз!

(Н.На зар ба ев ты� �а за� стан хал �ы на  
Жол дауы. 2017 жыл �ы 31 �а� тар)

2. Жол дау да кө те ріл ген мә се ле лер дің жа һан да ну ға қа ты сын қа лай 
тү сін ді ре сің дер? Ой ла рың мен бө лі сің дер.

Стил  Сөйлеу стилі
Стил 	де	ге	ні	міз	–	өмір	дің	бел	гі	лі	бір	са	ла	сын	да	қол	да	ны	лып,	та

ри	хи	қа	лып	тас	қан	тіл	дік	құ	рал	дар	дың	жүй	есі.	Тіл	қол	да	ны	сы	на	қа	рай	
стил 	мы	на	дай	топ	тар	ға	ажы	ра	ты	ла	ды:
1)	сөй	леу	сти	лі;
2)	 кі	та	бижаз	ба	стил .

Сөй леу сти лі  Сөй	леу	ті	лі	адам	дар	дың	бірбі	рі	мен	күн	де	лік	ті	қа	ты
насында	пай	да	ла	ны	ла	ды.	Сөй	леу	ті	лі	диа	лог	тен	құ	ра	ла	ды.	 иа	лог	реп
ли	ка	лар	(диа	лог	үс	тін	де	қар	сы	лық	біл	ді	ру,	құптау	мә	нін	де	ай	ты	ла	тын
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қыс	қа	ша	жау	ап)	тіз	бе	гі	нен	тұ	ра	ды	да,	қыс	қа,	тұ	жы	рым	ды	бо	лып	ке
ле	ді.	

Сөй	леу	ті	лі	нің	ерек	ше	бір	тү	рі	–	мо	но	лог.	Мо	но	лог	–	бір	кі	сі	нің	сө	зі,
ол	күр	де	лі	ой	ға	құ	ры	лып,	әр	түр	лі	тә	сіл	мен	жет	кі	зі	ле	ді.	

3. Аудио жаз ба дан (03. mp3) Жол дау ту ра лы жур на лис тер мен қо   ғам 
қай рат кер ле рі нің пі кі рін тың дап, не гіз гі ой ды анық таң  дар. 
Мә тін  де айтылған ойға өз көзқарастарыңды білдіріңдер.

 Ел ба сы ның қа нат ты сөз де рі
• Үш тіл ді мең ге ру, бі лу – жа һан дан ған әлем ге жол да ма 

алу.
• Кез кел ген мем ле кет тің өзе гі – оның бі ре гей мем ле кет тік 

ті лі.
• Үш тіл ді лік ті да мы ту – қа жет ті лік. Қа зір дің өзін де қа зақ-

стан дық тар дың 20%-і ағыл шын ті лін мең гер ді.

4. Елбасының қа нат ты сөз де рін не гіз ге ала оты рып, «Жа һан да ну дә уі -
рін де гі үш тіл ді лік» та қы ры бын да сұх бат та сың дар. Сөй леу сти лі не 
тән реп ли ка лар ды қол да ның дар.

5. Үлгіні негізге алып, үй тап сыр ма сын «WhatsApp» же лі сін де тал-
қы ла ған диало гті жал ғас ты рың дар. Стилін анықтаңдар. Желіде 
са уатты жазу қаншалықты маңызды?

Сәлем 	 	 алайсың

й	тапсырмасын	қалай	жаздың

Сәлем  Жақсы.	

6. Оқы лым мә ті нін де гі сызбаларда көр се тіл ген мә лі мет тің іші нен 
өздерің үшін ма ңыз дысын таң дап алып, өз по зи цияларың ды дә -
лел деп, пі кірлеріңді жа зыңдар. Сөз са ны – 80. Бұл жаз баларың қай 
жанр ға жа та ды? Дә лел деңдер.

7. Ел ба сы Жол дауы нан алын ған үзін ді де ай тыл ған ой ға қа тыс ты өз 
ұсы ны старың ды жазыңдар. Сөз са ны – 100–120.АР
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§2. Жа һан да ну дәу ірі мен ана ті лі

1. Жа һан да ну дәу ірін де гі ана ті лі міз дің жай-күйі қан дай бол мақ? Өз 
ой ла рың ды ор та ға са лың дар.

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, тақырыбын, қызметін, құрылымын, тіл дік 
ерек ше лігін алдыңғы сабақтағы оқылым мәтінімен салысты ра тал-
даң дар.

Жаһандану және мемлекеттік тіл
Жаһанданудың тілдегі көрінісі қалай болуы мүмкін 

де ген са уалға жауап беру үшін, тілмен бірге халықтың, ұлт-
тың ба сы нан өткен кезеңдерге көз жүгіртуге тура келеді. Ең 
алдымен айтарымыз – Ғабит Мүсірепов тің сөзі мен бей не  леп 
түсіндір сек,  «біз – сағат санап, күн са нап өскен ел емес, 
за ма на таңбаларын санап өскен елміз». 

Бұл не деген сөз? Бұл – «ғасырлар бойы өз сөй  леу өне  рі, 
ойлау мектебі бар көне дәуірлерден келе жатқан ежел  гі жұрт -
пыз, өркениет келбетін жасаған елміз» деген сөз. Бұл – бір. 
Екіншіден, халқымыз ұшыраған ре прес сия ға ана тіліміз де 
ұшырады. Тілге қатысты құнды лық тар мен ұлы ойшылдар-
дың ой-пікірлері ұлтымыз дың қолына кейін ти ді. Мәселен, 
А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Ж.Ай ма уыт ұлы  ның құнды 
пікірлері мен еңбектері халық қа олар ақталған соң тиді. 

Тілші ғалымдар А.Байтұрсынұлының, Қ.Жұбановтың, 
Н.Сау  ранбаевтың көзқарастары мен пікірлері басқа ұлт тар-
 дың ойшылдары ұсынған көзқарастардан кем емес еді. Бірақ 
олар қазақ халқына, одан әрі әлемге жетті ме?  Жеткен жоқ. 
Осы ның бәрі тоталитарлық режімнің қазақ тіліне сал ған 
тұ са уынан болды. Айта берсек, мұндай мысалдар көп. 

Соған қарамастан, барлық рухани, мәдени құндылық  тар -
ды сақтап, ұрпақтан  ұрпаққа, ХХІ ғасырға аман алып жет-
кен ұлы құндылық – тіл, қасиетті қазақ тілі. Ұлы ой  шыл  дар 
тіл арқылы дүниені тану мен бағалаудың өзге ше үл гісін қа-
лыптастырды, халық ретінде, ұлт ретінде өмір сү  ру   дің тілдік 
кеңістігін жасады. Бұл – бір-екі жылда жет кен жетіс  тік емес. 

Қазақ тілінің бұдан бес-он жыл бұрынғы кеңістігі мен 
жағ дайы қалай еді, қазір қалай? Қазіргі уақытта әкесі мен АР
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ата сы қазақша әрең сөйлеп, өз ойын қазақша қина лып жет-
кіз ге німен, баласы немесе немересі қазақша әлдеқайда еркін 
сөй лейтін отбасын жиі кездестіруге бола ды. Бұл – мәсе ле нің 
ба сы ғана. 

Осын дай күрделі кезеңдерге жаңадан қалып ты жағ дай ға 
түсіп келе жатқан қазақ тілін жаһанда ну дың кө лең кесіне 
қалдыру қаупі қазір бәрімізді де алаңдататыны сөзсіз. 

Жаһандану кезеңінде тәуелсіздігімізді сақтап қал ғы  мыз 
келсе, ең әуелі тілімізді қорғай отырып, оның мем ле кет тік тіл 
ретінде тамыр жаюына бәрі міз бірдей жауап бер ге ні  міз жөн. 

(Фаузия Оразбаева)

ы лы ми стил
ы	лы	ми	стил 	–	жазба	стил дің	бір	түрі.	

Ғы лы ми стиль

 Қол да ны ла тын 
ор ны 

Мақ са ты 
 Стиль дік  

си пат та ры 
Тіл дік амал- 

тә сіл де рі 

Ғы лы ми ең бек-
тер де, зерт теу-

лер де – жаз-
ба ша тү рі, ал 

ғы лы ми мә жі-
ліс, ке ңес т.б. 

ғы лы ми ор та да 
ау ыз ша тү рі 

қол да ны ла ды.

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

ашып, ғы лы ми 
не гіз де си пат-
тап, шынайы 
мә лі мет бе ру. 

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

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

ма ғы на лы бо-
лып ке ле ді. 

Сөз дер дің қа-
лып ты орын 
тәртібі қа таң 
сақ та ла ды; 

тер мин дер көп 
кез де се ді; сөй-
лем де рі ха бар-
лы сөй лем тү-
рін де бо ла ды .

ылыми	стил де	зерт	теу	нысаны	болатын	зат	не	құбылыс	ғылыми	
негізде	сипатталып,	дәлелдеуді	қажет	етеді.	Ал	пі	кір	дұ	рыс	ты	ғын	дә
лел	деу	үшін,	нақ	ты	лық,	ло	ги	ка	лық	және	маз	мұн	дә	лел	ді	лі	гі	қа	жет.	

ы	лым	са	ла	ла	ры	ның	ерек	ше	лік	те	рі	не	қа	рай	әр	са	ла	ның	ар	найы	
тер	мин	сөз	де	рі	бо	ла	ды.	Мы	са	лы:	тіл	бі	лі	мін	де	лин вистика лекси
ка разеоло ия семасиоло ия	т.б.;	 и	зи	ка	да	анод вакуум атом
атомдық салмақ шама т.б.	

Жал	пы	ла	ма	лек	си	ка	ның	кей	бір	сөз	де	рі	бел	гі	лі	бір	ғы	лым	ның	са
ла	сын	да	қол	да	нылуына	бай	ла	ныс	ты	тер	мин	сөз	ге	ай	на	ла	ды.	АР
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3. Мә тін нен ғы лы ми стиль ге тән тіл дік ерек ше лік тер ді та бың дар. 
Әр түрлі ғы лым са ла сы на тән сөз дерді топ тап жа зың дар.

Қа зір гі таң да ғы қа зақ қо ға мын да ғы ұлт тық бір лік тің 
да му ын қам та ма сыз ете тін ру ха ни бай лық пен ма те ри ал дық 
өн ді ріс ті бей не лейт ін не гіз гі құ ралдың мем ле кет тік тіл еке-
нін се зі ну тіл зерт теу мә се ле сі не бұ рын ғы дан бас қа ша қа ра -
уы  мыз ды қа жет ете ді. Олай дейт ін се бе бі міз – мем ле кет тік 
ті лі міз ді бе кем дей тү су жо лын да жау ап кер ші лік пен тия-
нақ ты іс тер өте қа жет. Мә се лен, оно мас ти ка, то по ни ми ка 
са ла сын да қазақ сөз де рі нің мо лы нан кө рі ніс та буы, жер-су, 
ел ді ме кен атау ла ры ның ана ті лі міз де өр нек те ліп, бір жүйеге 
тү суі – ма ңыз ды мә се ле. Се бе бі ана ті лі міз дің да муы то по ним-
дер мен ты ғыз бай ла ныс ты.

Геог ра фия лық атау лар да (то по ним дер) фи зи ка лық-гео-
гра фия лық, та ри хи-эт ног ра фия лық, тұр мыс-тір ші лік ті, эко-
ло гия лық мә се ле лер ді қам ти тын ақ пар аттар бар. Ал ақ па рат 
бел гі лі заң ды лық тар ға не гіз де ліп, кез кел ген ха лық тың 
әлеу мет тік-эко но ми ка лық да му жағ дай ын анық тай ды. Осы 
тұр ғы дан ал ған да, қа зақ хал қы мың да ған жыл бойы бай тақ 
Еура зия ке ңіс ті гін иге ру ба ры сын да ау мақ тық то по ним дер де 
өз ті лі не тән атау лар қал дыр ды. Түр кі тү бір лі то по ним дер 
Қиыр Шы ғыс та ғы Кам чат ка дан Еуро па ның ба ты сы, Кав каз 
ел де рі мен Ре сей же рін де, тіп ті Аф ри ка ның сол түс тік бө лі-
гін де, оң түс ті гі Де кан үс тір ті нен Еура зия құр лы ғы ның сол-
түс тік жие гі не дей ін, со ны мен қа тар Ба тыс Қы тай, Моң ғо лия 
же рін де де кез де се ті ні мә лім.

(�у ат Са па ров)

 Ел ба сы ның қа нат ты сөз де рі
• Қа зақ стан ның бо ла ша ғы – қа зақ ті лін де.
• Қа зақ ті лі 2025 жыл ға қа рай өмір дің бар лық са ла сын да 

үс тем дік етіп, кез кел ген ор та да күн де лік ті қа ты нас ті   лі  не 
ай на ла ды. Осы лай ша тәу ел сіз ді гі міз бү кіл ұлт ты ұйыс ты-
ра тын ең бас ты құн ды лы ғы мыз – ту ған ті лі міз дің ме рей ін 
үс тем ете тү се ді.

 • Тәу ел сіз дік тің не гіз гі ті ре гі – ұлт тың ті лі, ді ні, ді лі. Тә -
ңір   дің адам ба ла сы на жа са ған сыйы – тіл. Ол – қа сиет ті 
де қас тер лі. Оның бой ын да өзек ті жан ды өзі не тар тып 
тұ ра тын ке ре мет күш бар. Тіл де бү кіл тір ші лік тұр ған дай. АР
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• Тіл – ұлт тың аса игі лік ті әрі оның өзі не тән ажы ра ғы сыз 
бел гі сі. Тіл дің тағ ды ры – бар ша мыз дың қо лы мыз да.

• Біз бар ша қа зақ стан дық тар ды бі рік ті ру дің бас ты фак-
тор ла ры ның бі рі – елі міз дің мем ле кет тік ті лін, бар лық 
қа   зақ тар дың ана ті лін одан әрі да мы ту ға күш-жі ге рі міз ді 
жұм сау ымыз ке рек.

4. Берілген екі пікірдің бірін жақтап, ойталқы өткізіңдер.

1. Қа зақ ті лі – тұрмысымыздың бар лық са ла сын да ке ңі   нен 
қол да ны латын, сұранысқа ие тіл.

2. Еліміздегі кей азаматтар қазақ тілін үйренуге құштар 
емес, себебі мемлекеттік тілдің қажеттілігін сезінбейді.

5. Ойталқыда көтерілген екі пікірдің бірін жақтап, эссе құ ры  лымы 
мен даму желісін сақтап, ар гу мент ті эс се жа зың дар. Елбасының 
қа нат ты сөз де рі нен пай да ла ныңдар. Сөз са ны – 100.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. «Дү ниежү зі қау ым дас ты ғын да ғы қа зақ ті лі нің ор ны» та қы ры-

бын да ғылыми стильде презентация дай ын даң дар.
2. Бүгінгі сабақта өз де рі ңе ұна ған пі кір ді «Қосжаз ба күн де лі гі» 

әді сі мен тү сін ді ріп жа зың дар.

Маған ұнаған пікір Түсіндірме (комментарий) 
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§3. Қа зір гі за ман ғы жа һан дық  
 мә се ле лер

1. Мә тін ді су рет те гі ақ па рат пен то лық ты рың дар. 

Жа һан да ну адамзат қоға мы  ның барлық саласын қамтиды. 
Атап айтсақ:
• саяси;
• мә де ни;
• эко но ми ка лық;
• эт ни ка лық;
• ау мақ тық;
• ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық.

Жа һан да ну де ге ні міз – бір-бі рі мен ты ғыз эко но ми ка лық, 
ғы лы ми-тех ни ка лық, сая си, мә де ни бай ла ныс та ғы бір тұ тас 
адам зат қау ым дас ты ғы ның қа лып та суы. Ол – біз дің көз ал ды-
мыз да өте тез қар қын мен жү ріп жат қан процесс. Еліміз бас қа 
ел дер мен эко но ми ка лық, сау да-сат тық қа рым-қа ты нас қа 
тү   сіп да мып ке ле ді. Алыс қа бар май-ақ, өзімізге қара йық шы. 
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Киген киіміміз Еуропа, Қытай, Түр кия елдерінде тігілген. 
Гер  мания, Америка, Оңтүстік Корея елдерінен шыққан 
көліктерді мініп жүрміз. Күнделікті қолданатын тұрмыстық 
техника да бізге мұхит асып келіп жатыр. Тіпті ыдыс-аяқты да 
көрші Қытай елінен аламыз. Ал ішетін ша йы  мызды Үндістан 
өн ді  руде. Мұн дай мы сал дар ды шек сіз кел ті ре бе ру ге бо ла ды. 
Біз де өз кезегімізде бас қа ел дер ге мұ най мен газ ды, жүн мен 
мақ   та ны, қа ра жә не түс ті ме тал л мен таскө мір ді т.с.с. жі бе ріп 
жатырмыз.

Жаһандану – жағымды да жағымсыз жақтары, ерек ше-
ліктері бар процесс. Жаһанданудан сырт қалу қан  ша    лықты 
мүмкін болмаса, оған қарсы күресу де соншалық мүмкін 
емес. Сондықтан зерттеу арқылы оның жағымсыз жақтарына 
сақ тықпен қарау қажет.

(Райхан Әбішева)

2. Сен дер дің ой ла рың ша, соң ғы жыл да ры қо ғам дық өмір де жа һан-
да ну тер ми ні не лік тен жиі қол да ны лып жүр?

Кі та би-жаз ба стил
Кі	та	бижаз	ба	стил 	дер	–	әдеби	тілдің	өмір	дің	бел	гі	лі	са	ла	сын	да	

пай	да	ла	ны			лып,	та	ныл	ған	стил дер	тү	рі.	 лар	әр	са	ла	да	ғы	ат	қа	ра	тын	
қыз	ме	ті	не	қа	рай	ісқа	ғаз	дар	мен	рес	ми	стил ,	пуб	ли	цис	ти	ка	лық	стил ,	
ғы	лы	ми	стил 	жә	не	көр	кем	әде	би	ет	сти	лі	болып	жік	те	ле	ді.	 уб	ли
цис	ти	ка		лық	 стил 	 қо	ғам	дық,	 сая	си	өмір	дегі	маңызды	мәселелерді	
талқылау	мақ	са	тын	да	қол	да	нылатын	тілдік	бірліктердің	қолданысын;	
рес	миіс	кер	лік	стил 	 ко	но	ми	ка,	 құ	қық,	дип	ло	ма	тия	са	ла	ла	ры	мен	
мемлекеттік	орындардағы	құжаттардың	тілін;	көр	кем	әде	би	ет	сти	лі		
көр	кем	әде	би	ет	те	(про	за,	по 	зия,	дра	ма	тур	гия)	сөз	дер	дің	қол	да	нысы	
мен	қыз	ме	тін;	ғы	лы	ми	стил 	ғы	лым	са	ла	ла	рындағы	тілдік	бірліктердің	
қолданысын	қарастырады. 

3 Аудио жаз ба дан (04. mp3) «Жа һан дық мә се ле лер ді ше шу де 
Қа зақ стан ның ор ны» ат ты қо ғам дық-сая си ха бар дан алын ған 
үзін ді ні тың дап, не гіз гі ой ды анық таң дар. Мә тіндегі пікірге өз 
көзқарастарыңды білдіріп, сыни тұрғыдан баға беріңдер.
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«Жаһандану» терминін алғаш рет 1983 жылы Гар -
вард бизнес мектебінің профессоры Теодор Левитт ұсынған 
болатын. Осы ұғыммен ол дүниежүзіндегі нарықтардың 
бірігуін атады... Осыдан соң «Жаһандану» ұғымы жапон 
зерттеушісі Кеничи Омаэнің еңбектерінен көрініс тапты...

«Жаһандану» термині алғаш капиталдың қоз ғалысы, 
қаржы әрі биржалық нарықтар  дың ин те гра циясын бейнелеу 
үшін қолданылды. 

XX ғасырдың соңғы он жылдығында қырғи-қабақ со -
ғыс    тың аяқталуына байланысты саяси процестер, орасан 
зор көлем  дегі экологиялық қауіп-қатерлер, біртұтас пла не -
та ның ортақ екенін сезінуге әкелген экономикалық өз ара 
тә  уел  ділік  тің артуы «жаһандану» құбылысына эко но  ми-
калық қана емес, сондай-ақ саяси, тарихи, гео гра фия лық 
және мәдени сипат беріп, оның барынша кеңеюіне алып 
келді.

(А�марал Арыстанбекова)

4. Кітаби-жазба стильдің бір түрін тыңдап, сол стильде қазіргі 
заман  ғы жаһандық мәселелер туралы 5 сөйлем жазың  дар.

5. Са бақ та жи нақ тал ған ма те ри ал дар не гі зін де «Қазіргі заманғы жа -
һан дық мәселелер» тақырыбында ар гу мент ті эссе жазың  дар. Сөз 
са ны – 100.

6. Қазіргі заман  ғы жаһандық мәселелерді «ПСМТ формуласымен» 
қо   ры  тын ды лаң дар. 

1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша,...».
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сі не мін...».
3-сөй лем: «Оны мы на де рек тер мен, мы сал дар мен дә лел-

 дей ала мын...».
Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры-

тын ды ше шім ге кел дім...».
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§4. Мә де ни жа һан да ну процесі

1. Мә тін ді сызбадағы мәліметтермен толықтырып оқың   дар. Сыз ба -
дағы мәліметтерді өңдеңдер.

Жа һан да ну дың не гіз гі ма ғы на сы «ха лы қа ра лық бі рі-
гу» де ген ді біл ді ре ді. Ол үр діс ре тін де де си пат тала ды. Бұл 
үр діс – эко но ми ка лық, тех но ло гия лық, мә де ни-әлеу мет тік 
жә не сая си күш тер дің жақын да суы. Жа һан да ну эко но ми-
ка лық, ақ па рат тық, сая си, эко ло гия лық, мә де ни жә не та ғы 
бас қа бо луы мүм кін. 

МӘ ЕН  
ЖА АН АН  

тномәдениеттің	
жойылып,	ортақ	

мәдениеттің	пайда 
	болуы

алықаралық	
қатынастардың	өрістеуі

Адамдар	арасындағы	
түсіністік	пен	

интернационализмнің 
	артуыМәдени	

байланыстардың	 
дамуы

Әлемдік	мәдениетке	
қатысу 	сынды	жаңа	
ұғымның	пайда	болуы

Тұтынушылық	
мәдениеттің	
жақындасуы

Ха лы қа ра лық мә де ни құ бы лыс тар ұлт тық ты ығыс ты рып, 
олар ды ұл та ра лық қа ай нал ды руы мүм кін. Көп ші лік мұ ны 
ұлт тық мә де ни құн ды лық тар ды жо ғал ту деп тү сі ніп, ұлт тық 
мә де ни ет тің жан да нуы үшін кү ре се ді. Мә  де ни жа һан да ну да 
ор тақ ғаламтор үл кен рөл ат қа ра ды. Сон дай-ақ жыл са нап 
ха лы қа ра лық ту ризм ке ңі нен етек алу да.

2. Мә тін ді мә де ни жа һан да ну ға қа тыс ты қан дай мә лі мет тер мен то -
лық ты ру ға бо ла ды?

3. Екі топ қа бө лі ніп, жа һан да ну ға қа тыс ты екі  түрлі көз қа рас тың 
(жа  ғым  ды жағы/жағымсыз жағы) бірін жақтап, ойтал қы өт кі-
зің дер.АР
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уб ли ис ти ка лық стил
уб	ли	цис	ти	ка	лық	стил 	жұрт	қа	үн	деу,	үгіт	ай	ту	да	пай	да	ла	ны	ла	ды.	

Мұн	дай	үн	деу	ге,	үгіт	ке	қо	ғам	үшін	дәл	сол	ке	зең	де	мә	ні	зор	мә	се	ле	лер	
та	қы	рып	бо	ла	ды.	Бас	ты	стил 	дік	си	па	ты:	мұн	да	қол	да	ны	ла	тын	сөз	
үн	деу	мә	нін	де	жұм	са	ла	ды.	Сөз	 мо	цио	нал	ды ксп	рес	си 	ті	си	пат	та	
бо	ла	ды	(дем	бе	ру	ші,	көш	бас	шы	т.б.).

уб	ли	цис	ти	ка	лық	стил 	 мо	цио	нал	ды ксп	рес	си 	тік	си	па	ты	жа
ғы	нан	көр	кем	әдебиет	сти	лі	не	жа	қын,	ал	 ак	ті	ні	то	лық	жә	не	жүй	елі	
ба	ян	дау	 тә	сі	лі	жа	ғы	нан	 ғы	лы	ми	 стил 	ге	жа	қын.	 уб	ли	цис	ти	ка	лық	
стил 	дің	жаз	ба	ша	 тү	рі	не	 га	зет,	 жур	нал	дар	да	ғы	 сая	си	 та	қы	рып	қа	
жа	зыл	ған	ма	қа	ла	лар,	о ерк	тер	т.б.	шы	ғар	ма	лар,	ал	ау	ыз	ша	тү	рі	не	
ше	шен	дік	сөз	дер	жа	та	ды.

 Мә де ни ет – қо ғам ның зат тық-ру ха ни са ла ла ры та ра пы-
 нан жа сам паз дық пен дү ние ге кел ген «пер зен ті», яғ ни ми ра-
сы. Сол ми рас ты ием де ну ші лер әр дәу ір де оған қам қор бо лып, 
төл мә де ние ті нің жа на шыр ы екен ді гін ті лі мен емес, ісі мен 
дә лел дей бі лу і қа жет. Әйт пе се он дай қо ғам өз ми ра сы ның 
ие сі емес, же ті ме гі бо лып шы ға ке ле ді. Мұн дай жағ дай қо ғам 
үшін бе ре кет сіз дік пен хаос тың ту ын дауы на әке ліп со ға ды. 
Ал хаос еш қа шан ұзақ қа со зыл май ды. Оның орны бас қа 
мә де ни ет тер та ра пы нан оп-оңай тол ты ры ла са ла ды. Өзі нің 
«ме нін» ұмыт қан адам – қаң бақ. Оның мақ са ты мен ба ғы тын 
тек «жел» ға на анық тай ды. Мә де ние тін ұмыт қан қо ғам ның 
да аху алы осын дай.

(До сай Кен же тай)

4. Ойталқыда көтерілген екі пікірдің бірін жақтап, «Ар тық бол-
мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген пікірге де өз көз қа рас та рың ды 
білдіріп, аргу мен тті эссе жа  зың   дар. Сөз саны – 80–100.

5. Өздерің жазған аргу мен тті эсседегі тілдік бірліктердің (эмо цио-
нал ды-эксп рес сив ті си пат та ғы сөз дер  ді қолдану, фак ті ні то лық 
жә не жүй елі ба ян дау) публи цистикалық стильге тән екенін дә лел -
дең дер.

6. Мәдени жа һан да ну процесі не бай ла ныс ты қо сым ша ақ па рат тар 
жи нап, презентация дай ын даң дар.АР
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§5. Ла тын әліп биіне кө шу –  
 жа һан да ну тала бы

1. «Ла тын гра фи ка сы на кө шу – за ман та ла бы» де ген пі кір ге қа лай 
қа рай сың дар?

2. Екі мә тін нің құ ры лы мы мен тілдік ерекшелігін са лыс ты рың дар.

«Қа зақ ті лі әліп биін ки рил ли ца дан ла тын гра фи ка сы на 
кө ші ру ту ра лы» ҚР Пре зи ден ті нің 2017 жыл  ғы 26 қа зан да   ғы 
№569 Жар лы ғы на өз ге ріс ен гі зіл сін:
1. Атал ған Жар лық пен бе кі тіл ген ла тын гра фи ка сы на не гіз-

дел ген қа зақ ті лі әліп биі осы Жар лық қа қо сым ша ға сәй-
кес жа ңа ре дак ция да жа зыл сын.

2. Осы Жар лық жа рия лан ған кү н нен бас тап қол да ныс қа 
ен гі зі ле ді.

(�а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� Пре зи ден ті Н.Ә.На зар ба ев 
Ас та на, А�ор да, 2018 жыл �ы 19 а� пан)

Ла тын гра и ка сы на не гіз дел ген қа зақ ті лі әліп биі
Жазылуы ыбыс Жазылуы ыбыс

1 A a [ a ] 1 [ ң]
2 Á á [ ә] 1 8 O o [ о]
3 B b [ б] 1 9 Ó ó [ ө]
4 D d [ д] 2 0 P p [ п]
5 E e [ е] 2 1 Q q [ қ]
6 F f [ ] 2 2 R r [ р]

G g [ г] 2 3 S s [ с]
8 [ ғ] 2 4 T t [ т]
9 H h [ х] ,	[ ] 2 5 U u [ ұ]
1 0 I i [ і] 2 6 Ú ú [ ү]
1 1 [ и] ,	[ й] 2 V v [ ]
1 2 J j [ ж] 2 8 Y y [ ы]
1 3 K k [ к] 2 9 Ý ý [ у]
1 4 L l [ л] 3 0 Z z [ з]
1 5 M m [ м] 3 1 S h  s h [ ш]
1 6 N n [ н] 3 2 C h  c h [ ]АР
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Латын гра икасына көшу – заман талабы
Көрші буындардың, дыбыстардың бір-біріне ықпал 

жа сап, өзара ұқсауы үндестік заңы (сингармонизм) деп ата-
ла  ды. Сингармонизм гректің syn – «бірге» және har mo ni – 
«байланысу», «үндесу» деген сөздерінен шыққан. Син гар-
мо   низм заңдылықтары бойынша сөздің алғашқы буыны 
жуан болса, келесі буындары да жуан және оған жалға на   тын 
қосымша да жуан болады. Сөздің алғашқы буыны жіңішке 
болса, келесі буыны да жіңішке және оған жал ғанатын 
қо сым ша да жіңішке болады. 

Осының бәрінің негізінде Ахмет Байтұрсынұлының:  
«Қа зақ сөзі екі түрлі: бір түрі – жуан, екінші түрі – жі ңіш ке. 
Жуан сөз дің ішіндегі дыбыстарының бәрі жуан болады, жі -
ңіш ке сөз дің ішіндегі дыбыстарының бәрі де жіңішке бо ла-
ды», – де  ген пікірі жатыр. 

Бұдан шығатын қорытынды: қазақ жазуына негізделген 
латын графикасының мүмкіндігі сингармонизм заңына ті ке-
 лей тәуелді.

Біріншіден, әлемдік тәжірибені ескере отырып, латын 
әліп биінің реттік орналасу тәртібін сол күйінде қалдырдық. 
Мысалы, ағылшындар, немістер, итальяндар, түріктер, тіп ті 
әзірбайжан мен өзбектердің латын әліпбиінің ор на ласу ре ті 
(кейбір ерекшеліктерді қоспағанда) бірдей. Ал ай ты луы, 
оқы луы басқаша. Біз әріптердің дыбысталуын сол күйінде 
қал дыр дық. 

Екіншіден, латын әліпбиін пайдаланатын елдерге ортақ 
заң дылық – транскрипция. Транскрипция сөздің оқылуын, 
ды бысталуын білдіреді. Сондықтан Қазақстандағы жазу тілі 
ла тын графикасына көшкен жағдайда, оның транскрип ция сы 
қо са ұсынылады.

Қоғам дамуының заманауи талаптарына лайық болу үшін, 
қазақ жазуының латын графикасына көшуі – мемле кет тік 
деңгейдегі мәселе. Әлемдегі елдердің 70%-тен астамы латын 
қарпін қолданады. ХХІ ғасырда латын әліп биі техноло гия, 
ақпарат, коммуникация тіліне айналып отыр. Бұл оның эко-
но ми калық тиімділігін де айқындайды.

(Арман Бай�адам)

3. ХХІ ға сыр да ла тын әліп биіне кө шу мә се ле сі не лік тен өзек ті болып 
отыр? Дә лел де рің ді кел ті ріп, ой ла рың ды ор та ға са лың дар.АР
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 Рес ми іскерлік стил
ес		ми	іскерлік	стил 	–	түр	лі	құ	жат	тар	дың	сти	лі.	Атап	айтсақ:	

•  кең	се	құ	жат	та	ры	(өті	ніш,	қол	хат,	тү	сі	нік	те	ме	,	же	дел	хат,	жол	да	ма	
жә	не	т.б.);	

•  іс	кер	лік	құ	жат	тар	(ха	лы	қа	ра	лық	ке	лі	сім	шарт	тар,	мем	ле	кет	тік	ак	ті
лер,	заң	дар,	үкім	дер,	жар	ғы	лар,	нұс	қау	лық	тар,	қыз	мет	тік	хат	тар,	
іс	ке	ри	қа	ғаз	дар	жә	не	т.б.).	
Әдеби	тіл	стил 	де	рі	нің	 ішін	де	рес	ми	 іс	қа	ғаз	дар	сти	лі	бас	қа	лар

дан	өзі	нің	тұ	рақ	ты	лы	ғы	мен	тар	шең	бер	лі	қол	да	ныс	ерек	ше	лі	гі	мен	
си	пат	тала	ды.	

ес	ми	іскерлік	стил 	өзі	нің	түр	лі	жанр	ла	ры	мен	маз	мұн	да	ры	на	қа
ра	мас	тан,	бар	лы	ғы	на	бір	дей	ор	тақ	бел	гі	лер	мен	си	пат	тала	ды.	

лар:
•  тіл	дік	құ	рал	дар	дың	тұрақты	пай	да	ла	ны	луы,	ық	шам	ды	лық,	ша	ғын

дық;
•  ма	те	ри	ал	дың	 стан	дарт	ты	 ор	на	лас	ты	ры	луы,	 бел	гі	лі	 бір	 үлгінің	

мін	дет	ті	лі	гі	(же	ке	куә	лі	гі,	түр	лі	дип	лом	дар,	туу	жә	не	не	ке	ту	ра	лы	
куә	лік	те	рі,	ақ	ша	ға	бай	ла	ныс	ты	құ	жат	тар	жә	не	т.б.);

•  тер	ми	но	ло	гия	ның,	атау	лар	дың	(заң,	дип	ло	ма	тия,	әс	ке	ри,	әкім	ші
лік	жә	не	т.б.)	ке	ңі	нен	қол	да	ны	луы,	ерек	ше	лек	си	ка	(рес	ми,	кең	се
лік)	қо	ры	ның	бо	луы,	қыс	қар	ған	сөз	дер	мен	аб	бре	 иа	ту	ра	лар	дың	
қолданылуы;

•  ерек	ше	 грам	ма	ти	ка	лық	 құ	ры	лы	сының	болуы,	 түр	лі	 тұ	рақ	ты	 сөз	
тір	кес	те	рі	нің	қол	да	ны	луы;

4. Мәтіндегі пікірге өз көзқарастарыңды білдіріп, сұх бат та сың дар. 

Қа зақ жа зуы на ре фор ма жасау қа жеттілігі жай лы өз 
ба  сым аз жа зып, аз ай тып жүр ген жоқ пын. Осы мә се ле нің 
ба сы-қа сын да жүр ген ма ман бол ған дық тан, жа зу ре фор ма-
сы на та ғы да бір ора лу ға ту ра ке ліп отыр.

Ең ал ды мен, қа зақ ті лі нің өзі не ға на тән төл ды быс құ ра-
мы   ның ба сын ашып ала йық  шы... Өйт ке ні кө бі міз дәл осы 
мә се ле ге кел ген де шор қақ пыз. Оған се беп жыл дар бой ғы 
«орыс   тан ды ру» сая са ты бол ды. Ең жан ға ба та ты ны, орыс 
ті лі нің «игі ық па лы» де ген сыл тау мен, өт кен ға сыр дың 
50-жыл да ры төл сөз де рі міз дің жа зы лу емле сі не қо сыл ған 
и, у тә різ ді таң ба лар (ды быс емес) бол ды. Оқу лық біт кен АР
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осы күн ге дей ін тү гел сол жап сыр ма дан ары ла ал май ке -
леді.

Мек теп тен (тіп тен ба ла бақ ша дан) бас тап «қа зақ ті лін де 
42 ды быс бар» де ген тоқ пақ пен өс кен ұр пақ тан не сұ рай сыз? 
Өз ге ні бы лай қой ған да, қа зақ ті лі нің мұ ға лім-оқы ту шы ла-
ры ның өзі осы ған ұй ып қал ған...

(Әлім хан Ж� ніс бек)

5. Үш мәтінді са лыс ты рып, «Т кес те сі не» жа зың дар.

Мә тін дердің ұқ сас ты ғы 

Мә тін дердің ай ыр ма шы лы ғы 

І оқылым (жарлық) 
мә ті ні ІІ оқылым мә ті ні Сұхбат мә ті ні 

 Мақ са ты 

Сти лі 

Ті лдік ерекшелігі мен құрылымы

6. Қо сым ша ма те ри ал дар ды пай да ла нып, «Ла тын әліп биіне кө шу 
қан  ша лық ты ма ңыз ды?» та қы ры бын да ар гу мент ті эс се жа  зың дар. 
Сөз са ны – 80–100.

7. Ла тын гра фи ка сы на не гіз дел ген қа зақ жа зуы мен жаһандануға бай-
ла ныс ты болып жатқан әлем де гі өз ге ріс тер ту ра лы дос та ры ңа хат 
жа зың дар.
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§6. Жа һан да ғы қым бат 7 бренд

1. Та қы рып қа қарап, сабақтың не туралы болатынына бол жам жа саң-
 дар. Сендерге қандай бренд ұнайды?

2. Мә тін нің құрылымы мен тілдік ерекшелігіне қарап, қай стиль де 
жа зыл ға нын анық таң дар.

«Forbes» жур на лы ның аме ри ка лық нұс қа сы жыл сай ын 
түр лі рейт инг тер жүр гі зіп оты ра ды. Со ның ішін де әлем де гі 
ең қым бат 100 брен ді нің ті зі мін көп ші лік асы ға кү те ді.

Ті зім ге 15 мем ле кет тің 20 түр лі са ла бой ын ша қыз мет 
ат қа ра тын ком па ния ла ры ен ген.

Ен де ше, әлем нің ең қым бат 7 брен дімен таныс болайық.

Р.с. Әлемдік брендтер Нарықтық бағасы
1. Apple 145,3 мил лиард дол лар
2. Microsoft 69,3 мил лиард дол лар
3. Google 65,6 мил лиард дол лар
4. Coca-Cola 56 мил лиард дол лар
5. IBM 49,8 мил лиард дол лар
6. McDonald’s 39,5 мил лиард дол лар
7. Samsung 37,9 мил лиард дол лар

Ті зім де 100 ком па ния бар. 2015 жы лы ен ген жа ңа бес ком-
па ния: Lego (82-орын), PayPal (97-орын), Mini (98-орын), Moët 
& Chandon (99-орын) жә не Lenovo (100-орын). 

Жа ңа рейт инг те ав токөлік жә не жо ға ры тех но ло гия лық 
компанияларының бә сі ар тық. Олардың жар ты сы на жуы ғы 
Аме ри ка да тір кел ген. То ғыз ком па ния Гер ма ния ға, же ті ком-
па ния Жа по ния ға жә не та ғы же теуі Фран ция ға тие сі лі. 

Үз дік тер дің қатарына көр ші лес Ре сей мем ле ке ті ен бе ді. 
Бұл рей   т инг қар жы лық нә ти же сі не жә не бә се ке ге қа бі лет ті-
лі гі не бай ла ныс ты жа  сал ды.

(7kun.kz)

3. Аудио жаз ба дан (05. mp3) «Қазақстандық бренд «Monde Selection» 
алтын сапа белгісін алды» ат ты мә тін ді тың дап, ондағы ойға сыни 
тұрғыдан баға бе рің дер.АР
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Ісқағаздарының үлгілері
Өтініш	 –	 жұмысқа	 қабылдау,	 жұмыстан	 шығару,	 басқа	

жұмысқа	ауысу,	демалыс	беру	және	т.б.	туралы	өтінішпен	ұйымға	
немесе	лауазымды	тұлғаға	бағытталған	құжат.

л і
Жаңақала	ауданының	әкімі	
уаныш	Ербатыро қа	
Абылай	хан	көшесі,	24үйде	тұратын
асым	 ұрало тан

ӨТІНІ
Мені	 штаттық	 кестеге	 сәйкес	 2 18	 жылдың	 1	 қазанынан	

бастап	...	лауазымына	қызметке	алуыңызды	сұраймын.
1.1 .2 19.

Қолхат
Мен,	 9	 А 	 сынып	 оқушысы	 Еріко 	 Әділ,	 мектептің	 оқу	

залынан	уақытша	пайдалану	үшін	 азақстан 	 нциклопедиясын	
(бағасы	1 	теңге)	алдым.	Кітапты	бір	аптада	қайтарып	беремін	
деп	міндеттенемін.	Жеке	сәйкестендіру	нөмірі	(ЖС )	...	

15	ақпан	2 19	жыл	 	 	 (қолы)	

Өмірбаян	 –	 жеке	 адамның	 өмір	 жолы	 хронологиялық	
тәртіпте	 қысқаша	 жасалған	 ресми	 құжат.	 мірбаян	 оқуға	 түсу,	
жаңа	қызметке	орналасу	т.б.	кезінде	жазылады.	 нда	азаматтың	
атыжөні,	 туған	жылы,	күні,	айы	және	туған	жері,	 ұлты,	отбасы	
жағдайы,	 білімі,	 бітірген	 оқу	 орындары,	 қызметі	 мен	 жұмыс	
тәжірибесі	 туралы	 және	 т.б.	 қосымша	 мәліметтер	 көрсетіледі.	

Түйіндеме	немесе	рез ме	 ( р.	 	–	 айтыл		ған	я	жа	
зылған	 мәселенің	 қысқаша	 түйіні )	 –	 белгілі	 бір	 тұлға	 жайлы	
нақты,	 қысқа	 мәлімет	 беретін	 ісқағазы	ның	 бір	 түрі.	 Жұмысқа	
орналасатын	адам	түйіндемеге	білімі,	білік	тілі		гі,	жеткен	жетістігі,	
кәсіптік	шебер		лігі,	 жұмыс	 тә		жі		рибесі,	 не	 нәрсеге	 икем	ділігі	 бар	
екені	 туралы	 толық	 жазуы	 керек.	 Түйіндеме	 сол	 адамның	 кең	
көлемдегі	 изит	карто касы	іспет		тес.	

Бұл	 құжаттың	 ерекшелігі:	 үміткердің	 еңбек	 өтілі	 туралы	
мәліметтің	 кері	 хронологиялық	 тәртіпте	 берілуі,	 яғни	 ең	 соң		ғы	
қызмет	орнынан	бастап	жазылады.АР
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л і
•	 атыжөні;
•	 туған	жылы,	күні,	айы,	туған	жері;
•	 ұлты;
•	 жынысы;
•	 мекенжайы,	теле оны;
•	 отбасы	жағдайы;
•	 азаматтығы;
•	 білімі;
•	 бітірген	оқу	орындары;
•	 кәсіби	біліктілігі	мен	кәсіби	тәжірибесі;
•	 тілдік	дағдылары;
•	 комп ютерлік	сауаттылығы;
•	 жеке	 қасиеттері	 (жауапкершілігі,	 адамдармен	 қарымқа

ты		нас	 орнатуға	 бейімділік,	 ұстамдылық,	 мақсаттылық,	
ұй	ым	дастырушылық,	 басқарушылық	 қабілеттер,	 ұжыммен	
жұ		мыс	 істей	 білу,	 ұқыптылық,	 алға	 қойған	 міндеттерге	
шығармашылық	көзқарас	т.б.)

•	 қызығушылығы	(саяхатқа	шығу,	би,	домбырада	ойнау,	кітап	
оқу	 т.б.)	 туралы	 мәлімет,	 қосымша	 ақпараттар	 (мақтау	
грамоталары,	серти икаттар,	наградалар,	патенттер	т.б.)

4. Үл гілер бой ын ша бренд өн ді ре тін кә сі по рын ға қыз мет ке тұ ру 
үшін құ жат та рың ды (өті ніш, түй ін де ме, өмір ба ян) дай ын даң дар. 
Стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктерді дұрыс қолда -
ның дар.

 «Сым бат» сән үйі
Тек қа на ел ішін де емес, ше тел де де аса та ны мал қа зақ-

стан дық бренд тің бі рі деп «Сым бат» сән үй ін ай   ту   ға бо ла ды. 
Дәл осы «Сым бат» еліміздің та ри хын да ал ғаш рет 1972 жы  лы 
ше  тел де ұлт тық ки ім үл гі сін ұсын ған еді. 65 жыл дан аса 
та ри хы бар сән үй ін де осы кез ге дей ін 150 000-нан аса экс   клю-
зив ті киім үл гі сі көр се тіл ді. Жы лы на екі рет «Haute Cou  ture» 
және «prêt-â-porter» ха лы қа ра лық сән ап та лық та рын да өз 
ки ім де рін ұсы на ды. Тала нт ты су рет ші, «Сым бат тың» арт-
ди рек то ры Бал нұр Аса но ваның ар қа сын да атал мыш сән үйі 
көп те ген ха лы қа ра лық сый лық тың ие ге рі бол ды. Бал нұр АР
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Аса но ва кө бі не қа за қы на қыш та ғы ки ім үл гі ле рін ті ге ді. 
«Сым бат» – Мәс кеу, Ду бай, DC Fashion week, Сі бір сән ап та-
лық та ры ның тұ рақ ты қа ты су шы сы.

5. «Сымбат» сән үйі шығарған ұлттық киімдердің қазақ мәдение тін 
әлемге танытудағы рөлі туралы ой қорытындысын жасап, эссе 
жа зың дар. Сөз саны – 100. 

6. Егер сендер отандық бренд өндіретін кәсіпорын ашсаңдар, лого  типі 
қандай болғанын қалайсыңдар? Төмендегі суреттерден қажетті 
мәлімет ала отырып, өз логотиптеріңді сипаттаңдар.

7. Қа зақ стан дық бренд тер ту ра лы мә лі мет тер жи нақ тап, олар ды кес-
те, диаг рам ма, сыз ба не ме се су рет ар қы лы бей не лең дер.
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§7. Жа һан да ну процесін де гі  
 Қа зақ стан ның құн ды лық  
 бағ дар ла ры

1. Сен дер дің ой ла рың ша, әлем дік жа һан да ну процесі Қа зақ стан ға 
қа лай әсер ету де?

2. Сыз ба  дағы мәліметтерді өңдеп, мә тін ді то лық  тырып оқың   дар. 

Қа зір гі жа һан да ну процесі жү ріп жат қан ке зең де Қа зақ-
стан қо ға мы ның өз мүд де ле рін қор ғай оты рып, да му үр діс-
терін өзін ше жүр гіз ге ні дұ рыс бо лар еді.

Біз дің пі кі рі міз ше, Қа зақ стан да бұл үшін бар лық ал ғы-
шарт қа лып тас қан және ХХІ ға сыр да Қа зақ стан әлем дік 
мәде ни ке ңіс тік ке көп мәде ни ет ті то ғыс ты ра оты рып, өзін дік 
кел бе тін ай қын да ған өр ке ни ет ре тін де ене ті ні күмән ту ғыз-
бай ды.

Бұл үшін төмендегідей міндеттерді жүзеге асыру қажет

тбасылық	
құндылықтарды	
сақтау	және	
кеңінен	 

насихаттау,	 
отбасы	мен	неке	
институттары
ның	дәстүрлі	 
ормаларын	 
дамыту

алалық	және	
ауылдық	

аймақтардағы	
мәдени	және	
бұқаралық	
спорт	

кешендерін	
қайта	қалпына	

келтіру

Мәдени	
процестерді	
ақпараттық	
қамтамасыз	
ету.	Мерзімді	
басылымдар
ды,	телеарна
ларда	хабар
ларды	жарыққа	

шығару	

лттық	
құндылықтарды	
қалыптастыруға	
бағытталған	
әдебиет	пен	

өнерге	қоғамдық	
және	мемлекеттік	
қолдау	көрсету

М.Әуе зов тің «Ел бо лам де сең, бе сі гің ді тү зе» де ген ұла-
ғат ты сө зі қа зақ хал қы ның өмір лік прин цип те рі нің бі рі не 
ай на луы қа жет. 

Қо ры тын ды лай кел ген де, осы атал ған жұ мыс тар дың 
жү зе ге асы рыл ған ды ғын құп тай мыз.

(�аз�У хабаршысынан)
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3. Оқы лым мә ті нін де гі мә лі мет тер ді қа рас ты рып, ой түй інін жа  саң-
 дар. Не гіз гі ақ па рат ты те зис тү рін де бе рің дер.

 Көр кем әде би ет сти лі
Көр	кем	әде	би	ет	сти	лі	про	за	,	по 	зия,	дра	ма	тур	гия	са	ла	ла	рын

да	жа	зыл	ған	көр	кем	шы	ғар	ма	лар	да	жаз	ба	ша;	көп	ші	лік	ал	дын	да,	
сах	на	да	ай	ты	ла	тын	әң	гі	ме,	аңыз	т.б.	жанр	лар	да	ау	ыз	ша	қол	да
ны		ла		ды.

а	рымқа	ты	нас	мақ	са	ты	–	шын	дық	ты,	ақи	қат	өмір	де	гі	зат	тар	мен	
құ	бы	лыс	тар	ды	бей	не	леу	ар	қы	лы	оқыр	ман	се	зі	мі	не	әсер	ету.

Стил 	дік	 си	па	ты:	 сөз	дер	об	раз	ды	 түр	де	 қол	да	ны	ла	ды,	 мо	цио
нал	ды ксп	рес	си 	ті	бо	ла	ды.

Тіл	дік	амалтә	сіл	де	рі:	ау	ыс	па	лы	ма	ғы	на	да	ғы	сөз	дер,	си	но	ним	дер,	
көр	кем	де	гіш	құ	рал	дар	жиі	ұшы	ра	са	ды.	

сы	лар	дың	бә	рі	грам	ма	ти	ка	лық	амалтә	сіл	дер	ді	ерек	ше	қию	лас
ты	рып	қол	да	ну	ар	қы	лы	бе	рі	ле	ді.

Қа зақ стан ның мә де ни құн ды лық та ры
 Тәу ел сіз дік жыл да рын да, әсі ре се мә де ни ет са ла сын да 

ай тар лық тай нә ти же лер ге қол жет ті. ХХІ ға сыр талап та ры на 
сәй кес, за ма науи үл гі де са лын ған мә де ни ет пен өнер ошақ-
та ры қа зақ елі нің арай лап ат қан ақ та ңы мен жа ра са бүр жар-
ған шұ ғы ла лы өр нек те рі бо л ды. 

Мем ле кет бас шы сы ның идея сы мен 2004–2011 жыл да ры 
жү зе ге асы рыл ған «Мә де ни мұ ра» мем ле кет тік бағ дар ла-
ма сы бой ын ша ру ха ни қай на ры мыз бү тін де ліп, мә де ни көк-
жи ек әсем әуен ру хы мен би ік те ді. Бұл жо ба отан дық мә де-
ни ет пен ғы лым ды жа ңа дең гей ге кө тер ген һәм тар тыл ған 
ай ды ны мыз ды қай та тол ты рып, шы ғар ма шы лық қа даң ғыл 
жол аш қан Қа зақ стан та ри хын да ғы ай тулы гу ма ни тар лық 
іс-шаралар дың бі рі ре тін де ұлт тық брен ді міз ге, та ри хи ше жі-
ре міз ге ай нал ды. 

Мә де ни ет жә не спорт ми нистр  лі гі нің мә лі ме ті не сүй ен сек, 
бағ дар ла ма ая сын да Ота ны мыз дың та ри хы, ар хе оло гия сы, 
эт ног ра фия сы мен мә де ние ті бой ын ша 600-ге жу ық кі тап бір 
жа рым мил лион да на дан ас там та ра лым мен ба сы лып шық   са, 
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олар дан бү гін де «Ба ба лар сө зі», «Әлем дік фи ло со фия лық 
мұ ра», «Әлем әде бие ті кі тап ха на сы», «Ежел гі уа қыт тан біз-
дің кү ні міз ге де  йін   гі қа зақ хал қы ның фи ло со фия лық мұ ра-
сы»,«Қа зақ әде бие ті нің та ри хы» тә різ ді құн ды ең бек тер 
хал қы мыз ды ба ға жет пес ал тын қа зы на сы ре тін де ба ға ла-
ну да. Ал «Қа зақ тың дәс түр лі 1000 әні», «Қа зақ тың дәс түр лі 
1000 күйі» аль бом да ры – «Мә де ни мұ ра» бағ дар ла ма сы бо -
йын  ша қол жет кі зіл ген ау қым ды жо балар. 

Ел де гі ес ке рт кіш тер ді тү ген деу жұ мы сы қар қын ды жүр гі-
зіл ді. Рес пуб ли ка лық жә не өл ке та ну лық ма ңы зы бар та ри хи 
жә не мә де ни ет ес ке рт кіш те рі нің ті зім де рі бе кі тіл ді. Со ның 
нә ти же сін де Қа зақ стан ның бір не ше об лы сы ның (Ал ма ты, 
Қы зы лор да, Сол түс тік Қа зақ стан, Ақ мо ла, Пав ло дар т.б.) 
жә не Ал ма ты қа ла сы ның та рихи жә не мә де ни ет ес керт кіш-
те рі нің жи на ғы жа рық көр ді.

(«Егемен �аза�стан» газетінен)

4. Оқы лым мә ті нін де гі сызба да көр се тіл ген мә лі мет тің іші нен өзде рің 
үшін ма ңыз дысын таң дап алып, өз по зи цияларың ды дә лел деп, 
пі кір жа зыңдер. Сөз са ны – 100. Бұл жаз баларың қай жанр ға жа та-
ды? Дә лел деңдер.

5. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген мә тін нен көркем 
әдебиет стиліндегі тілдік бірліктерді табыңдар. Көркемдегіш 
құ рал дарды (эпитет, метафора т.б.) синонимдерімен ауыс тырып, 
мәтін стилінің қалай өзгергенін анықтаңдар. 

6. «Жа һан да ну дәу ірін де гі қа зақ елі нің мә де ни құн ды лық та ры» 
та қы ры бын да презентация дай ын даң  дар.
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ІІІ 
ТӘУ ЕЛ СІЗ ДІК  
ЖЫЛ ДА РЫН ДА ҒЫ  
ҚА ЗАҚ СТАН.  
«ЭКСПО-2017»

СИН ТАК СИС

Бөлімді оқып-білу арқылы сендер:
	•	 тәу	ел	сіз	дік	жыл	да	рын	да	ғы	 а	зақ	стан	 ес	пуб	ли	ка	сы	ның	жет	кен	

же	тіс	тік	те	рі	мен	ба	ғын	дыр	ған	бе	лес	те	рі	мен	та	ны	са	сыңдар;
•	 еге	мен	ел	дің	қо	ғам	дық	өмі	рін	де	гі	өзек	ті	та	қы	рып	тар	ды	қа	рас	ты

рып,	тал	қы	лайсыңдар;
•	 құр	ма	лас	сөй	лем	нің	жа	са	лу	жол	да	рын	анық	тап,	ма	ғы	на	лық	түр

ле	рін	ажы	ра	та	сыңдар;
•	 шы	ғар	ма	шы	лық	ба	ғыт	та	ғы	тап	сыр	ма	лар	мен	жұ	мыс	іс	тей	сіңдер.

Тәуелсіздік – ата-бабамыздың жүздеген 
жылдармен өлшенетін арман-аңсарының 
жүзеге асқан ақиқаты.

(Н.Назарбаев)

БӨ ЛІМ
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§1. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның  
 Тәу ел сіз дік кү ні

1. «Тәуелсіздік» сөзінің мәнін қалай түсінесіңдер?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, ав то ры на сіл те ме жа саң дар, оны ай ғақ-
тай тын тіл дік де рек тер ді көр се тің дер.

 Тәу ел сіз дік тің ал ғаш қы жыл да ры ның бі рін де мен альпи-
нис тер то бы мен Ала тау дың мұ зарт шы ңын ба ғын ды ру ға 
шық тым. Шың ба сы на ті гіл ген, тау же лі нің кү ші мен құ лаш 
жая жел бі ре ген бай рақ тың әсе рі әлі күн ге ме нің есім де… Тә-
уел сіз дік дәу ірі де ге ні міз – ұлт тың шы ңы рау ше тін де гі тау-
дың қа тер лі соқ па ғы мен жүр гені мен бір дей құ бы лыс. Алай-
да біз оны да ба ғын ды ра ал дық. Осы жыл дар да ма ған көп 
нәр се ні өз кө зім мен кө ру ге ту ра кел ді. Қау ырт жұ мыс қа то-
лы сол күн дер дің бар ша ау ырт па лы ғы мен тол қы ныс та рын, 
ұй қы сыз түн дер ді са на ма лау да мүм кін емес. Мен тұ тас мем-
ле кет тер дің тағ ды ры на әсер ете тін не ме се кү ні бү гін ге дей ін 
ық пал-кү шін бұ рын ғы ша әл сі рет пей ұс тап ке ле жат қан саң-
лақ сая сат кер лер мен де, қа зір гі әлем нің бол мы сы на ті ке лей 
ық па лы бар ше шім дер қа был да ған адам дар мен де көп кез-
дес тім.

1991 жыл ғы сай лау дан кей ін гі бі рін ші жұ мыс ап та сын да 
өзім 1991 жыл дың 16 жел тоқ са нын да қол қой ған «Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Мем ле кет тік Тәу ел сіз ді гі ту ра лы» заң ның 
мә ті ні мен жұ мыс іс те дім. Құ қық тық тұр ғы да әлем нің сая си 
кар та сын да дәл осы кү ні жа ңа тәу ел сіз мем ле кет – Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы пай да бол ды. Осы лай ша та ри хи әді лет тік 
ор нап, ба ба ла ры мыз дың ұлы ар ма ны орын дал ды. Бұ ған дей ін 
дек ла ра ция тү рін де ға на бол ған мем ле кет тік тәу ел сіз дік ен ді 
конс ти ту ция лық не гіз ге ие бол ды. 

Ме нің ше, Тәу ел сіз дік кү ні тек рес ми бе кі тіл ген ме ре ке лік 
да та ға на бо лу ға ти іс ті емес, бұл күн нің одан ана ғұр лым 
ма ңы зы үл кен маз мұ ны бар. Ол тәу ел сіз дік жо лын да ғы 
кү рес тің нүк те сін қою мен бір ге, оның бас тал ған кү ні де бол-
ды. Бү гін әр қа зақ стан дық оны өзі нің же ке тәу ел сіз ді гі мен 
та быс ты кү ні есе бін де ме ре ке лей ала ды.АР
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Әлем жа ңа мем ле кет тер дің қа лып та суы на мұ қи ят зер 
сал ды. Қа зақ стан ның тәу ел сіз ді гін ал ғаш қы бо лып Тү ркия 
мой ын да ды. Оқи ға Тәу ел сіз дік ту ра лы Заң ға қол қой ыл-
ған нан кей ін бір не ше са ғат өт кен де жү зе ге ас ты жә не қа зақ-
стан дық тар түр кі ын ты ма ғы ның мұн дай кө рі ні сін жо ға  ры 
ба ға ла ды. Ке ле сі кү ні Қа зақ стан ды Ре сей Фе де ра ция сы, 
25 жел тоқ сан да Аме ри ка Құ ра ма Штат та ры мой ын да ды. 
1992 жыл дың 3 қаң та рын да бұл ұлы дер жа ва лар ға – Қы тай,  
ал жыл дың со ңы на дей ін та ғы 102 мем ле кет қо сыл ды. 

1993 жыл ы 2 нау ры з да БҰҰ Бас Ас са мб лея сы ның пле нар   -
 лық мә жі лі сін де Қа зақ стан Бі рік кен Ұлт тар Ұй ымы на қа был да -
 нып, әлем дік қо ғам дас тық тың то лық қан   ды мү ше сі не ай нал ды.

3. Тәу ел сіз дік ке же ту жо лын да қа зақ хал қы қан дай та ри хи ке зең-
дер ді бас тан өт кер ді?

Жай және құр ма лас сөй лемдер

 Жай сөй лем  Құр ма лас сөй лем 
 Бе л  гі  ле  рі Бір	ға	на	жа	лаң	ой	ды	

біл	ді	ре	ді.	Же	ке	сөз	дер
ден	 құ	ра	ла	ды.	 Же	ке	
сөй	лем	ге	 сай	 да		уыс	
ыр	ға	ғы	да	ық	шам	болып	
келеді.	 Әр	 сөй	лем	нің	
аяқ	тал	ға	ны	на	 бай	ла
ныс	ты	өзін	дік	ай	ыры	мы	
бар	 дау	ыс	ыр	ға	ғы	мен	
ай	ты	ла	ды.

Екі	не	одан	да	көп	жай	сөй
лем	нен	құ	ра	лып,	күр	де	лі	ой		ды	
біл		ді	ре	ді.	Кейде	ба	ян	да	у	ыш	та
ры	 тиянақсыз	 болады,	 кейде	
тия	нақ	ты	болып,	бі	рін	ші	сөй	лем	
екін	ші	сөй	лем		мен	жал		ғау	лық	шы
лау	ар	қы	лы	бай		ла	ны	са	ды.	Же	ке	
сөй	лем	дер	бірбі	рі	мен	құр			ма	ла
сып	тұр	ған	дық	тан,	дау	ыс	ыр	ға
ғы	ұлас		па	лы	түр	де	ай	ты	ла	ды.

Мы са лы ереке қызған кез
де астар алтыбақан
тепті лттық ойын
т рлері ойнатылды

ереке қызған кезде астар
алтыбақан тепті əне ұлт
тық ойынт рлері ойнатылды

Ереже 	Бір	 не	ме	се	 бір	не	ше	
сөз	 бен	 	сөз	 тір	кес	і	нен	
құ	ра	лып,	тия	нақ	ты	ой	ды	
біл	ді	ре	тін	 сөй	лем	дер			ді	
жай сөй лем	дей	міз.

Екі	не	ме	се	одан	да	көп	жай	
сөй	лем	нен	 құ	ра	лып,	 күр	де	лі	
ой	ды	 біл	ді	ре	тін	 сөй	лем	дер	ді	
құр ма лас сөй лем	дей	міз.
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4. Оқы лым мә ті ні нен құр ма лас сөй лем дер ді те ріп жа зып, жа са лу 
жол  да рын да ғы ерек ше лік тер ді кес те ге тү сі рің дер.

 Құр ма лас
сөй лем дер

 Құр ма лас сөй лем ге 
тән ерек ше лік тер 

 Жай сөй лем нен 
ай ыр ма шы лық та ры 

5. Екі топқа бөлініп, тап сыр маларды орын даң дар.
1-топ. Оқы лым мә ті нінде гі не гіз гі ой ды «Қосжаз ба күн де лі гі» ар-
қы лы тал қы лаң дар.

Мә тін нен алын ған үзін ді Ме нің пі кі рім 

2-топ. Мәтіндегі де рек тер ді негізге алып, «Тәуелсіздік» сөзі нің ма-
ғы на сын «Топ тас ты ру» әді сі мен тү сін ді рің дер.

6. Сурет тер ге қарап, құр ма лас сөй лемге мы сал дар жа зың дар. Құр ма-
ласқа тән белгілерді кестеге жазыңдар.

Алғашқы жай сөйлемінің баянда-
уы шы қандай?
Құрамындағы сөйлемдер жал-
ғаулық шы лау лар арқылы бай-
ланысқан ба?
Дауыс ырғағы қандай?

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



55

 Тәу ел сіз дік – ата-ба ба ла ры мыз дың жүз де ген жыл мен 
өл ше не тін ар ман-аң са ры ның жү зе ге ас қан ақи қа ты.

(Н�рс�лтан На зар ба ев)

Тәу ел сіз дік тің жү гі ау ыр.
(Дінм�хамед �о наев)

Біз туған мемлекетіміздің тәуелсіздігін баянды ету ге, қуа-
тын арттыруға, оның игілігіне, халықаралық қа уым дас тық-
та ғы беделінің өсуіне қызмет етуге парыздармыз.

(Н�рс�лтан Назарбаев)

Біз тәуелсіздікке аңсап, зарығып жеттік. Енді сол тә уел-
сіздіктің қасиетті белгілерін де ерекше қадірлеуіміз, қас тер-
ле уі міз керек... 

Елдігіміздің сы на ла тын бір тұсы – осы.
(Н�рс�лтан Назарбаев)

7. «Ғиб рат ты сөз» ай да ры мен бе ріл ген на қыл сөз дер не гі зін де ой -
тал қы ұй ым дас ты рың дар. Негізгі ойды өмір лік мә се ле лер мен 
байланыстырыңдар. Ойт ал қы ның түй інін жа рия лаң дар.

8. Бір на қыл сөз ді эпиграф етіп алып, оқылым мәтіні негізін де 
жи на қы мә тін жа зың дар. Жұптасып, бір-бірің нің жұ мыстарың ды 
ре дак ция лаң дар: азатжолдарға бө ліп, ло ги ка лық жә не стильдік 
тү зе ту лер ен гі зің дер.

9. Қо сым ша ре су рс тар ды пай да ла нып, « Тәу ел сіз Қа зақ стан ның 
та ри хи ке зең де рі» та қы ры бын да презентация дай ын даң дар. Қол-
да ныл ған де рек тер ге сіл те ме жа саң дар.
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§2. Тәу ел сіз Қа зақ стан ның  
 ха лы қа ра лық же тіс тік те рі

1. Тәуелсіз Қазақстанның қандай жетістіктерін білесіңдер? Өз де   рің 
білетін ақпараттарды ортаға салыңдар.

2. Кес те де гі мә лі мет тер ді «Уақыт тізбегі» әдісімен сипат  таң  дар. Кес-
те ні жаңа де рек тер  мен то лық ты рың дар.

Та ри хи жыл Жет кен же тіс тік тер 
1991 жыл 1991 жы лы жел тоқ сан ның 16-сын да Қа зақ стан өз Тәу ел сіз-

ді гін жа рия ла ды. Оның тұң ғыш Пре зи ден ті бо лып Нұр сұл-
тан Әбіш ұлы На зар ба ев сай лан ды. Н.На зар ба ев қол қой ған 
ал ғаш қы Жар лық тың бі рі – 1991 жыл ғы та мыз дың 29-ын-
да ғы «Се мей по ли го нын жа бу ту ра лы» Жар лық бол ды. 
Ел ба сы ның осы ба тыл қа да мы бү гін де дү ниежү зі не мә лім 
та ри хи фак ті ге ай нал ды. Бі рік кен Ұлт тар Ұй ымы ның Бас 
Ас са мб лея сы біз дің ел Пре зи ден ті нің ұсы ны сын ма құл дап, 
29 та мыз ды Ха лы қа ра лық яд ро лық қа ру-жа рақ қа қар сы 
кү рес кү ні деп жа рия ла ды.

1992 жыл 1992 жыл дың 2 нау рызын да Қа зақ стан Бі рік кен Ұлт тар 
Ұй ымы ның то лық құ қы лы мү ше сі атанды. Қа зір елі міз дің 
БҰҰ, ЮНЕС КО, ЕҚЫҰ (ОБСЕ) се кіл ді 70-ке жу ық ха лық-
ара лық ұй ым да өкіл ді гі бар.
Мем ле кет тің тәу ел сіз ді гін қам та ма сыз ету мақ са тын да 
1992 жыл ғы қаң тар да елі міз дің іш кі іс тер әс ке рі құ рыл ды.
Бү кіл ха лық тық тал қы лау дан кей ін 1992 жыл ғы мау сым да 
Жо ғар ғы Ке ңес тің сес сия сы Рес пуб ли ка ның жа ңа мем ле-
кет тік Туы мен Гербін бе кіт ті. Ту ав то ры – су рет ші Шә кен 
Нияз бе ков, Герб ав тор ла ры: сәу лет ші лер Жан дар бек Мә лі-
бе ков, Шот-Аман Уәли ха нов.
11 жел тоқ сан да Гимн мә ті ні бе кі тіл ді. Мә ті нін жаз ған дар: 
Мұ за фар Әлім ба ев, Қа дыр Мыр за лиев, Тұ ман бай Мол да ға-
лиев, Жа ды ра Дә рі ба ева. Әуе нін жаз ған дар: Мұ қан Тө ле-
ба ев, Ев ге ний Бру си ло вс кий, Ла тиф Ха ми ди (1944 жыл ғы 
нұс қа сы сақ тал ды).
1992 жы лы Ал ма ты қа ла сын да Дү ниежү зі қа зақ та ры ның 
І Құ рыл тайы өт ті.

1993 жыл 1993 жыл ғы қаң тар дың 28-ін де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның тұң ғыш Конс ти ту ция сы қа был дан ды. Не гіз гі Заң 4 бө-
лім нен, 21 та рау дан, 131 бап тан тұр ды.АР
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Та ри хи жыл Жет кен же тіс тік тер 
1993 жыл ғы 5 қа ра ша да «Ақ ша жүйе сін тұ рақ тан ды ру 
жө нін де гі шұ ғыл ша ра лар ту ра лы» Пре зи дент жар лы ғы 
шық ты. Сөйт іп, төл тең ге міз 1993 жыл дың 15 қа ра ша сын-
да ай на лым ға түс ті.

Ел ба сы ның бас та ма сы мен 1993 жыл ғы ма мыр ай ын да 
«Жап пай сая си қу ғын-сүр гін құр бан да рын ақ тау ту ра лы» 
Заң қа был дан ды. Мемлекет кер тарт па жүй енің ке сі рі нен 
елі міз дің азат ты ғы мен тәу ел сіз ді гі жо лын да құр бан бол ған 
аза мат тар ды ақ тап, бәз бі реу лер дің өк тем сая са ты мен жа-
сал ған та рих тың қа те лі гін тү зе ді.

1993 жы лы «Бо ла шақ» бағ дар ла ма сы бой ын ша ше тел ге 
жас тар ды оқы ту бас тал ды.

1994 жыл 1994 жы лы 6 шіл де де Жо ғар ғы Ке ңес де пу тат та ры ас та на-
ны Ақ мо ла қа ла сы на кө ші ру ге ше шім қа был да ды.

1995 жыл 1995 жыл ғы 1 нау рыз да мем ле кет бас шы сы жа нын да ғы 
қо ғам дық кон сульта ция лық-ке ңес ші ор ган – Қа зақ стан ха-
лық та ры ның Ас са мб лея сы құ рыл ды. Оның мақ са ты –  қо-
ғам дық тұ рақ ты лық пен ұл та ра лық та ту лық ты ны ғай ту.

1995 жыл ғы 24 нау рыз да Қа зақ стан ха лық та ры Ас сам   -
блеясы (ҚХА) сес сия сы ашыл ды. 

1995 жы лы 29 сәу ір де бү кіл ха лық тық ре фе рен дум өт кі зіл-
ді. Сай лау шы лар  дың 95,4%-і  Н.Ә.На зар ба ев тың өкі лет ті лі-
гін 2000 жылдың 1 жел тоқ са ны на дей ін ұзар ту ды қол  да ды.

1995 жы лы 30 та мыз да елі міз дің жа ңа Конс ти ту ция сы 
қа был дан ды. Бұл не гіз гі За ңы мыз да рес пуб ли ка ның эко но-
ми ка лық қүш-қу аты мен мүм кін дік те рі ғы лы ми тұр ғы дан 
тия нақ та лып, ха лық тың әлеу мет тік топ та ры на ти іс ті мә се-
ле лер ді ше шу ес кер тіл ді.

2006 жыл Республиканың қазіргі Гимні 6 қаңтарда қабылданды. 
Шәм ші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әнінің Жұме -
кен Нәжімеденов жазған мәтіні аз-кем өзгертілді. Мәтінге 
Н.Назарбаев өз ұсыныстарын енгізді. Жаңа Гимн алғаш рет 
Елбасын ұлықтау рәсімі кезінде орындал ды.

3. Тәу ел сіз Қа зақ стан ның ха лы қа ра лық же тіс тік те рі не ел та ри-
хын да ғы қан дай оқи ға лар ды жат қы зу ға бо ла ды? Өза ра ой бө лі-
сің  дер.АР
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Құр ма лас сөй лем нің жа са лу жол да ры
ұрмалас	сөйлемнің	құрамындағы	жай	сөйлемдер	өзара	байла		

ныста	болады.	Бір	бү	тін	құр	ма	лас	сөй	лем	бо	лу	үшін	олар	дың	ма	ғы
на	лық,	тұл	ға	лық	жә	не	ин	то	на	ция	лық	үй	ле	сім	ді	лі	гі	бо	луы	ке	рек.	 сын	
дай	бай		ланыстың	арқасында	жай	сөйлемдер	күр	де	лі	ой	ды	білдіретін	
құрмалас	сөйлем	бола	алады.

ұр	ма	лас	сөй	лем	нің	құ	ра	мын	да	ғы	жай	сөй	лем	дер	үш	түр	лі	тә	сіл
мен	бай	ла	ны	са	ды.

 Бай ла ны су тә сіл де рі Мы са лы
н	то	на	ция	ар	қы	лы	ір	ге	ле	се	

бай	ла	ны	са	ды.
енің оны алғаш көруім есімде сақта

лып қалды орталау бойлы өзіне өзі
сенімді ан екен

	Жал	ғау	лық	шы	лау	лар	 ар
қы	лы	бай	ла	ны	са	ды.

 арлығы бірдей шу етті себебі олар
бірінші орын алғандарын бірдент сінді

Ал	ғаш	қы	 жай	 сөй	ле	мі	нің	
баян	дау	ышы	 тия	нақ	сыз	
тұл	ға	да	 ке	ліп,	 ке	ле	сі	 жай	
сөй	лем	мен	ұлас	па	лы	түр	де	
құр	ма	ла	са	бай	ла	ны	са	ды.

сы ұмысқа шындап кіріссек екі ш
аптада нəти есін көретініміз е к мə
ніңіз болмасын

4. Аудио жаз ба дан (06. mp3) Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның сырт қы  
сая са ты ту ра лы үзін ді ні тың дап, не гіз гі ой ды анық таң дар. Мәтін -
дегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстырыңдар.

5. Тың да лым мә ті ні бой ын ша анық тал ған ақ па рат ты «Бұ рыш тар» 
әді сі мен тал қы лап, мақсатты аудиториясы мен көркемде гіш құ рал -
дарының рөлін талдаң  дар.

6. Оқы лым және тыңдалым мә тін  де ріндегі жай сөй лем дер ді кес те де 
бе ріл ген бай ла ны су тә сіл де рі не қа рай құр ма лас сөй лем ге ай нал ды-
рың дар.

 Бай ла ны су тә сіл де рі Мы са лы 
Ин то на ция ар қы лы ір ге ле се 
бай ла ны са ды.

�л гі: Осы лай ша әлем кар та сын да 
Тәу ел сіз �а за� стан ат ты жа �а 
мем ле кет пай да бол ды, оны� т��-
�ыш Пре зи ден ті бо лып Н�р с�л тан 
Әбіш �лы На зар ба ев сай лан ды.

 Жал ғау лық шы лау лар ар қы лы 
бай ла ны са ды.АР
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 Бай ла ны су тә сіл де рі Мы са лы 
Ал ғаш қы жай сөй ле мі нің ба ян да-
уышы тия нақ сыз тұл ға да ке ліп, 
ке ле сі жай сөй лем мен ұлас па лы 
түр де құр ма ла са бай ла ны са ды.

Ежел гі Қа зақ стан
Қа зір гі Қа зақ стан же рін ежел гі адам зат ба ла сы бұ дан 

1 мил лион дай жыл бұ рын ме кен ет кен. Қо ла дәу ірін де Сі -
бір   дің, Жай ық өңі рі нің, Қа зақ стан мен Ор та Ази яның ұлан-
ғай ыр да ла сын те гі жә не та ри хи тағ дыр ла ры ор тақ ту ыс тай-
па лар ме кен де ді. Бұл тай па лар өзін ше бір үл гі де гі жар қын 
мә де ни ет қал дыр ды. Мұ ны ғы лым да «Анд рон мә де ние ті» деп 
атай ды. Те мір ға сы ры  дә  уі  рін де (б.з.б. I мың жыл дық ор та сы) 
Қа зақ стан да тай па лық одақ   тар қа лып тас ты. Қа зақ стан ның 
оң түс тік, шы ғыс жә не ор та   лық ау дан да рын ме кен де ген тай-
па лар сақ тай па лар ода ғы на, ал ба тыс, сол түс тік ау дан да рын-
да ғы тай па лар сав ро мат тар тай па лық бір лес ті гі не бі рік ті. 
Біз дің за ма ны мыз дан бұ рын ғы ІІІ ға сыр да Қа зақ стан же рін де 
кей бір тай па лар өз мем ле ке тін құ рып, алыс-жа қын ел дер мен 
сая си қа рым-қа ты нас тар ға түс ті. Олар дың ал ғаш қы ла ры 
ғұн дар бо ла тын. Зерт теу ші лер ғұн дар ды тү рік тер дің ар ғы 
ата-ба ба ла ры деп есеп тей ді. Мө де  бас қар ған кез де ғұн дар 
бү кіл әлем ге та ныл ды. Ғұн дар дың ба тыс қа жо ры ғы «Ха лық-
тар дың ұлы қо ныс ау да ру ына» түрт кі бол ды. Же ті су да 
ежел гі  тиг ра хау да сақ та ры ның же рін мұ ра етіп ал ған усун дер 
(үй сін дер) біз дің за ма ны мыз дан бұ рын ғы 160 жы лдары Іле 
ал қа бын да өз мем ле ке тін құр ды. Олар Қаң лы мем ле ке ті мен 
шек тес ті. Бұл тай па лар құр ған мем ле кет тер Қы тай, Пар фия, 
Рим жә не Ку шан им пе рия сы сияқ ты ел дер мен сая си, эко но-
ми ка лық жә не мә де ни бай ла ныс ор нат қан.

(�Р Президентіні� ресми сайтынан)

7. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген мә тін ге аннотация не 
тезис жа зың дар. Жұп та сып, бір-біріңнің жұ мыс та ры ңа ло ги ка лық 
тү зе ту лер ен гі зіп, ре дак ция лаң дар.

8. Қо сым ша әде би ет тер ді пай да ла нып, тәу ел сіз дік жыл да рын да ғы 
Қа зақ стан ның ха лы қа ра лық же тіс тік те рін бей не лейт ін ил лю ст ра-
ция лар дай ын даң дар. Су рет тер бой ын ша не гіз гі ой ды дә лел дең дер.АР
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§3. Тәу ел сіз Қа зақ ста ным

1. Cен дер дің « Тәу ел сіз Қа зақ стан» ұғы мы мен бай ла ныс ты қан дай 
ас со циа ция ла рың бар? Суреттен түйген ойларыңды қорытын  ды лай 
отырып, «Клас тер» әді сі мен көр се тің дер.

ОРАЛОРАЛ

АҚТӨБЕАҚТӨБЕ

АТЫРАУ

АҚТАУАҚТАУ

АРҚАЛЫҚАРҚАЛЫҚ НҰР-СҰЛТАННҰР-СҰЛТАН

ҚОСТАНАЙҚОСТАНАЙ

КӨКШЕТАУКӨКШЕТАУ

ПЕТРОПАВЛПЕТРОПАВЛ

П ВЛ ДАРA OПAВЛOДАР

ҚАРАҒАНДЫ

ЕКІБАСТҰЗЕКІБАСТҰЗ

СЕМЕЙСЕМЕЙ

ҚАРАҒАНДЫ

БАЛҚАШБАЛҚАШ

ТАЛДЫҚОРҒАНТАЛДЫҚОРҒАН

АЛМАТЫАЛМАТЫ
ТАРАЗТАРАЗ

ШЫМКЕНТШЫМКЕНТ

ТҮРКІСТАНТҮРКІСТАН

ҚЫЗЫЛОРДАҚЫЗЫЛОРДА

ЖЕЗҚАЗҒАНЖЕЗҚАЗҒАН

Ар
ал

 те
ңі

зі

ӨСКЕМЕНӨСКЕМЕН

2. Өлең ді оқып, ұлы тұлғалар туралы деректерді кестеге жазыңдар. 

Шы ғу 
те гі 

Ат қар ған 
қыз ме ті 

Өмір сүр-
ген ке зе ңі 

Жа са ған 
ер лік те рі 

Ел та ри хын-
да ғы ор ны 

Туып-өс кен
же рі 

Қа зақ станым
Қа зақ ста ным, Тәу ел сіз Қа зақ ста ным!
Ақ қа нат таң ның көр дім мен ға жап ұш қа нын.
Көр дім мен се нің мөп-мөл дір ай дын да рың ды,
Ала тау, Ал тай, Қа ра тау – ай бын да рың ды. 
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Ұлы тауың ды көр дім мен Шың ғыс тау ың ды,
Абай дың жы ры оқыл ған мың қыс тау ың ды.
Гүл ден ді қа зір кең да лам ие сі бол ма ған,
Жам был дың қы зыл жол ба рыс кие сі қол да ған.
Ма хам бет сө зі лау ла ған Қа раой ды көр дім,
Мағ жан боп өзі қау ла ған да ра ой ды көр дім.
Мұс та фа, Ха лел, Жа қып пен Әлім хан да рың,
Мір жа қып, Ах мет, Жү сіп бек, Әли хан да рың…
 Бауы ры ңа қай та орал ды өз арыс та рың,
Қа зақ ста ным, Тәу ел сіз Қа зақ ста ным!
Кө не ға сыр лар сыр аш ты, гүл ге де оран дың,
Пы ра ғы жет ті Күл те гін, Біл ге қа ған ның.
Рух сыз жү деп тұр еді жұ тап да ла сы,
Қай та жаң ғыр ды Оты рар кі тап ха на сы.
Түр кі ста ны ма тай қа зан – құ тым орал ды,
Кө не Та ра зым жи на ды бү кіл адам ды.
Та рих тың да рия ла ры те рең өріл ді,
Арыс тан баб пен Ясауи же бе ді елім ді.
Ес тіл ді қай та жаң ғы рып кө не са рын дар,
Ба быр, Фа ра би, Қаш қа ри, Ба ла са ғұн дар.
Ұр пақ қа жет ті өз гер мей бәз алыс та ғы үн,
Қа зақ ста ным, Тәу ел сіз Қа зақ ста ным!
Құл пыр ды же рім қыз ғал дақ нұр ға ке не ліп,
Ақын дар өлең оқы ды жыр ға бө ле ніп.
Күй ші лер шерт ті Тәт тім бет, Құр ман ға зы дан,
Дом бы ра – да ла ша на ғы на тұн ған қа зы нам.
Ал тын күн ал тын да ла ма құй ып ты нұ рын,
Жел бі реп тұр ған Көк Туым – би ік тұ ғы рым.
Ора лып ба тыр, би ле рім, хан да рым ой ға,
Ір ге міз бү тін ел бол дық, тәуба, Құ дай ға!
Қа зақ стан, Ас та на, өзен-көл, тау-та сым ен ді
Әлем нің бар лық жа ңар ған кар та сы на ен ді.
Бос тан ды ғым ның күн са нап ас қақ тап әні,
Нұр лы бо ла шақ қа ру хы мыз бас тап ба ра ды.
Ға лам ға жай дың ас пан ға қа зақ ұш қа нын,
Қа зақ ста ным, Тәу ел сіз Қа зақ ста ным!

( Бау ыр жан Жа �ып)
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 Құр ма лас сөй лем нің түр ле рі
ұр	ма	лас	 сөй	лем	 құ	ра	мын	да	ғы	жай	 сөй	лем	дер	 са	ла	ла	сып	 та,	

са	бақ	та	сып	та	(кей	де	екі	бай	ла	ныс	тү	рі	ара	ла	сып	ке	ліп	те)	бай	ла
ны	са	ды.	 ұр	ма	лас	 сөй	лем	дер	дің	 құ	ра	мын	да	ғы	жай	 сөй	лем	дер	дің	
са	ла	ла	са,	са	бақ	та	са	бай	ла	ны	суы	на	орай	құр	ма	лас	сөй	лем	түр	ле	рі	
үш	ке	бө	лі	не	ді.	

Са ла лас 
құр ма лас 

Са бақ тас 
құр ма лас 

Ара лас 
құр ма лас 

Сызбасы:
                       ,
                       .

Сызбасы:	
                       ,
                      .

Сызбалары:

                       ,
                       ,
                      .

                       ,
                       ,
                      .

йі алыс емес
екен екеуміз
ылдам еттік

ірлік бол
май тірлік бол
мас

 ір топ адам келеді көлік
мін ен топ сияқты көрін ені
мен топ ішінде аяулар да бар

3. «Қа зақ ста ным» өле ңі нен құр ма лас сөй лем нің түр  ле  рі не мы  сал дар 
кел ті рің дер, жа са луын да ғы ерек ше лік тер ді тү сін ді рің дер.

�лгі:
Ал тын к�н далама н�рын төгіп, көк туым биікте желбі рей ді. 

(Ал ғаш қы жай сөй ле мі нің баян да уышы тия нақ сыз тұл ға да ке  ліп, 
екін ші жай сөй лем мен ұлас па лы түр де құр ма ла са бай ла ныс қан).

4. Өлең мә тіні туралы өз пі кі рі ң мен до сы ңның пі кі рін са лыс ты рып, 
тө мен де бе ріл ген үл гі бой ын ша тал қы ла ңдар.

Бі рін ші сөй лем: «Ме нің ой ым ша, …».
Екін ші сөй лем: «Мен оны бы лай тү сін ді ре мін …».
Үшін ші сөй лем: «Оны мы на фак ті лер мен, мы сал дар мен дә -
лел  дей ала мын …».
Соңғы сөйлем: «Осы ған бай ла ныс ты мы на дай қо ры тын ды ға 
кел дім: …».

5. Үш топқа бөлініп, тап сыр маларды орын даң дар.
1-топ. Бау ыр жан Жа қып тың «Қа зақ ста ным» өле ңі нен ал ған тү-
сі нік те рің ді «5–5–1» әді сі мен тұ жы рым даң дар. Өлең маз мұ ны  АР
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бо йын ша бес сөй лем жа зып, одан кей ін бес сөй лем ді бес сөз ге дей ін 
қыс қар тың дар. Со ңын да бес сөз ді бір сөз бен тү йін дең дер.
2-топ. «Блум түй ме да ғы» әді сі мен ал ты сұ рақ құ рас ты рып, жау ап 
бе рің дер. Жау ап та рың ды са лыс ты рың дар.

Қ
ар

ап
ай

ы
м

 
сұ

р
ақ

Интерпрета-

ция  лық сұрақ

Шығармашы-

лық сұрақ

Б
ағал

ау 
 сұ

р
ағы

Тәжірибелік 
сұрақ

Анықтауыш 

сұрақ
Анықтауыш Интерпрета-

лық сұрақ

Шығармашы-

лық сұрақ

Тәжірибелік 

Блум  
түйме- 
 дағы

3-топ. «Борт жур налы» әді сі мен оқы лым мә ті ні нен игер ген мә лі-
мет те рің ді кес те ге жа зың дар.

Бе ріл ген та қы рып бой ын ша ма-
ған не бел гі лі?

Мә тін нен қан дай жа ңа лық  
ту ра лы біл дім?

6. Ақын Б.Жақыптың өлеңін не гіз ге алып, өз де рі ңе ұна ған фор ма да 
шы ғар ма шы лық жұ мыс (эссе, мақала, ойтолғау, хат) жа зың дар. 
Құрмалас сөйлемнің түрлерін пайдаланыңдар.

7. Қо сым ша ре су рс тар дан (ға лам тор, эн цик ло пе дия, га зет-жур нал-
 дар, ғы лы ми ең бек тер) алын ған де рек тер бой ын ша Отан тура лы 
презентация дай ын даң дар, сіл те ме жа саң дар.
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§4. Қа зақ елі нің тұң ғыш Пре зи ден ті

1. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның тұңғыш Пре зи ден ті Н.Ә.На зар-
ба ев тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты ма қа ла сы 
жө нін де қан дай мә лі мет бі ле сің дер?

2. Мә тін ді оқып, «Торлы диаграмма» әдісімен талдаң дар. Мә тін нен 
алын ған де рек тер ді дә лел ре тін де қол да нып, та қы рып бой ын ша 
пі кір бө лі сің дер.

Елбасы Нұр  сұл тан Әбіш ұлы 
На зар  баeвтың «Бо ла шақ қа бағ дар: 
ру ха ни жаң ғы ру» ат ты ма қа ла сын 
нeбәрі ширeк ға сыр лық жа сы на 
кeлгeн тәуeлсіз Қа зақстанның бо ла-
ша ғы на бағ дар бeрeтін аса ма ңыз ды 
құ жат дeп қа  был  да дым. Бұл ма қа-
ла да Eл ба сы жа ңа ға сыр да әр 
қа зақ стан дық тың уа қыт сы ны нан 
сү рінбeй өтуі үшін жа ңа ша ой ла уы, 
са на сын жаң ғыр  туы жас мeмлeкeті-
міз дің ал дың ғы қа тар лы eлдeрдің 
қа та ры на қо сы луы үшін аса ма ңыз ды фак тор eкeнді гін тe рeң 
па йым дап көрсeтeді.

Бі рін ші – «Жа ңа гу ма ни тар лық бі лім. Қа зақ ті ліндeгі 
100 жа  ңа оқу лық» жо ба сы. Ал да ғы жыл дар да гу ма ни тар лық 
бі лім нің бар лық ба ғыт та ры бой ын ша әлeмдeгі eң үз дік 
100 оқу лық ты қа зақ ті лінe ау да рып, жас тар ға дү ниeжү зін-
дe гі таң дау лы үл гілeрдің нeгі зіндe бі лім алу ға мүм кін дік 
жа са ла ды. «Бі лім ді бо лу – жа ңа лық ашу ға қа білeтті бо лу», – 
дeйді Әбу На сыр әл-Фа ра би. Бұл жо ба – та ла бы зор, тал ға мы 
би ік ұр пақ тәр биeсі нің ұтым ды ұс та ны мы. Жо ба ны жүзeгe 
асы ру үшін Ұлт тық ау дар ма бю ро сы құ ры ла ды. Бұл іс ру ха ни 
құн ды лы ғы мыз дың өркeн жайып, да муы ның бірдeн-бір кө рі-
ні сі бол мақ.

Eкін ші – «Ту ған жeр» бағ дар ла ма сы. Ту ған жeрінe, өзі 
өсіп-өнгeн жeрінe көмeк жа сау ға тал пын ған аза мат тар ды 
қол дау жәнe олар ды ын та лан ды ру жұ мыс та ры іскe аса ды. 
Жоба ау ыл ды ұлық тап, қа ра пай ым жай қа зақ пeн бәсeкeгe АР
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қа білeтті бай қа зақ тың, бізгe тілeулeс өзгe тіл ді тұр ғын-
дар дың пат риот тық сeзімдeрін оя тады, ау ыл дар ды да мы-
ту ды, мәдe ни орын дар мeн та ри хи eскeрт кіштeрді қал пы на 
кeлті ру ді көздeйді. Ха лық ара сын да үлкeн қол дау ға иe бол са, 
бұл жо ба жал пы ұлт тық пат риотизм нің на ғыз өзeгінe ай на ла-
ты ны на сeнім мол.

Үшін ші – «Мәдe ни-гeог ра фия лық бeлдeу» жо ба сы. Eлі-
міздeгі та ри хи-мәдe ни eскeрт кіштeрді жаң ғыр ту, сақ тау, 
да мы ту, ха лық қа та ны ту, олар ды на си хат тау, та ри хын жeтe 
зeрдeлeу. «Са на ны ру ха ни жаң ғыр ту ға бәсeкeгe қа білeтті, 
бі лім ді eлдің ға на ша ма сы жeтeді. Жо ба ғы лы ми-ағар ту 
зeрттeулeрінe кeң ты ныс бeрeді, әр бір аза мат ты өзі нің ту ған 
жeрі нің гүлдeнуі үшін нақ ты үлeс қо су ға үндeйді. Eлін, жeрін 
сүйeтін ба тыр ұл да ры мыз бeн ина бат ты қыз да ры мыз ды бү кіл 
әлeмгe қа зақ хал қы ның тұл ға сын дә ріптeйт індeй тәр биeлeу 
мәсeлeсі нің дәл осы тұс та өзeкті лі гін айт па сақ бол мас. Ру ха-
ния ты мыз   дың өрі сін кeңeйт eтін құн ды пай ым дау лар ды 
нeгізгe ала оты рып, ор тақ ісі мізгe жа ңа сeрпін ал дық. Бұл – 
ұлт тық бі рe  гeйлік   тің бас ты тірeгі бо ла ала ды.

Төр тін ші – «Жа һан да ғы за ма науи қа зақ стан дық мәдe-
ниeт» жо ба сы. Бұл жо ба ар қы лы мәдe ни жау һар ла ры мыз ды 
әлeмгe та ны ту дың жа ңа тә сілдeрі қа рас ты ры ла ды. Eлба сы: 
«Жа ңа жағ дай да жаң ғы ру ға дeгeн іш кі ұм ты лыс – біз дің 
да муымыз дың eң бас ты қа ғи да сы. Өмір сү ру үшін өзгeрe 
бі лу кeрeк. Оған көнбeгeндeр та рих тың ша ңы на кө мі ліп қа ла 
бeрeді», – дeп ой түйeді. 

Бeсін ші – «Қа зақ стан да ғы 100 жа ңа eсім» жо ба сы. 
Қа зақ стан ның тәуeлсіз дік жыл да рын да ғы да муы на бeлсeнe 
ат са лыс қан, әр түр лі са ла да өз кә сі бі ар қы лы та быс қа 
жeткeн, eлі міз дің әр өңі ріндe тұ ра тын түр лі жас та ғы, сан 
алу ан эт нос өкілдeрі нің та ри хын жа рия лау. Осы ба ғыт та ғы 
міндeттeр та быс ты іскe ас са, eлі міз әлeумeттік жәнe идeоло-
гия лық тұр ғы дан жа ңа ша сeрпінмeн да ми ды дeп сeнeмін. 
Қо ғам дық са на ны жаң ғы ру жө ніндeгі Eлба сы идeясы – eлі-
міздeгі конс ти ту ция лық, эко но ми ка лық рeфор ма лар дың 
заң ды жал ға сы. 

Ма қа ла да жа ңа за ман кө шінe ілeсіп, өркe ниeтті eл бо лу 
үшін ұлт тық са на ны сақ тау мeн өрістeту дің нақ ты жол да ры 
ұсы ныл ған.

(Т.Әпeндиeв)АР
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3. Ма қа ла да Қа зақ стан ның да муы на қа тыс ты қан дай бағ дар лар 
бе ріл ген?

Са ла ла са 
бай ла ны су 

Са бақ та са 
бай ла ны су 

Ара ла са 
бай ла ны су 

К ө ктем шы ғ а
ауыл ерекше к й е
бөленеді бала ша
ғаға дейін шаруаның
қамына кіріседі

Көктем шыға
ауыл ерекше к й е
бөленіп бала шаға
ға дейін шаруаның
қамына кіріседі

Көктем шыға ауыл
ерекше к й е бөле
ніп бала шағаға дейін
шаруаның қамына кірі
седі кеше і ас бала
кəдім ідей көмекші е
айналады

ұ	ра	мын	да	ғы	жай	
сөй	лем	дер	дің	 баян
дау	ыш	та	ры	тия	нақ	ты	
бо	лып	 ке	ліп,	 бірбі	
рі		мен	 тәу	ел	сіз,	 тең	
дә			ре		же	де	 бай	ла	ны
са	ды.

Ал	дың	ғы	сөй	лем
нің	ба	ян	дау	ышы	тия
нақ	сыз	бо	лып,	кей	ін
гі	 сөй	лем	ге	 ба	ғы	на	
бай	ла	ны	са	ды.

ұ	ра	мын	да	ғы	 жай	
сөй	лем	дер	бірбі	рі	мен	
са	ла	ла	са	да,	са	бақ	та
са	да	бай	ла	ны	са	ды.

4. Оқы лым мә тіні бой ын ша құр ма лас сөй лем нің түр ле рін анық тап, 
кестеге жазың дар. Олардан аралас сөйлем жасаңдар.

Са ла лас құр ма лас  
сөй лем

Са бақ тас құр ма лас  
сөй лем

5. Өз де рің бі ле тін жә не қо сым ша мә лі мет тер ді пай да ла нып, «Пре зи-
дент» сө зі не қа тыс ты өзін дік тү сі нік те рің ді «Бес тар мақ» әді сі мен 
жа зың дар.

Бі рін ші тар мақ (жол) – 1 зат есім.
Екін ші тар мақ – 2 сын есім.
Үшін ші тар мақ – 3 етіс тік.
Төр тін ші тар мақ – кез кел ген сөз тап та ры нан тұ ра тын 4 сөз.
Бе сін ші тар мақ (әдет те зат есім) та ғы да бір сөз ден тұ ра ды.АР
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 Ел ба сы жо лы – ұр пақ қа өне ге
Қа зақ стан – біз дің ең жа қын ст ра те гия лық одақ та сы мыз 

жә не әріп те сі міз. Пре зи дент Нұр сұл тан На зар ба ев тә жі ри-
бе лі жә не па ра сат ты сая сат кер ре тін де әр дай ым өз елі нің 
бо ла ша ғын ой лай ды.

(В.В.Пу тин, Ре сей Фе де ра ция сы Пре зи ден ті)

Қа зақ стан Пре зи ден тінің өз елін бас қа ру ына жо ға ры 
ба ға бе ре мін. Нұр сұл тан На зар ба ев, шы ны мен, Қа зақ стан ды 
дұ рыс жол мен алып ке ле ді. Пре зи дент кө пэт нос ты жә не көп-
кон фес сио нал ды ел ішін де қо ғам дық ке лі сім ор на та ал ды. 
Қа зақ стан өңір дің бар лық ел і не үл гі бо ла ала ды.

(То ни Блэр, �лыб ри та ния Премь ер- 
ми ни ст рі (1997–2007)

Қа зақ стан Пре зи ден ті Нұр сұл тан На зар ба ев әлем көш бас-
шы ла ры на яд ро лық қау іп сіз дік пен яд ро лық қа ру ды та рат пау 
мә се ле сі бой ын ша үл гі бо ла ала ды. Қа зақ стан бү кіл әлем де 
яд ро лық қа ру дан бас тар та оты рып, қау іп сіз дік пен эко но ми-
ка лық өсім ді қам та ма сыз ету дің озық үл гі сін көр сет ті.

(Ба рак Оба ма, А�Ш Пре зи ден ті (2008–2017)

6. Екі топқа бөлініп, тап сыр ма ларды орын даң дар.
1-топ. Оқы лым мәтінінен 3 дәйексөз алып, «Қосжаз ба күн де лі гін» 
тол ты рың дар.

Дәйексөз Ме нің көз қа ра сым 

2-топ. «Ғиб рат ты сөз» ай да ры мен бе ріл ген ақ па рат ты пай да ла нып,  
«Елі сүй ген, елін сүй ген Ел ба сы» та қы ры бын дағы мақалаға анно-
тация жа зың дар.

7. Оқы лым мә ті нін де гі бір не ше жай сөй лем ді анық   тап, олар  ды құр-
ма лас сөй лем дер ге ай нал ды рып жа зың дар.

8. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның тұңғыш Пре зи ден ті ту ра лы тү сі ріл-
 ген фильм дер ді кө ріп, ал ған әсер ле рің ді әң гі ме, өлең, шы ғар ма 
тү рін де жа зың дар.АР
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§5. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның  
 елор да сы

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

1. Елор да та ри хы мен қа лып та су ке зең де рі ту ра лы қан дай 
ақ па рат бі ле сің дер? 

2. Суреттердегі астана мыз дың келбетін 5 сөзбен қалай си -
пат тар едің дер? Жауап  та  рың  ды салыстырыңдар.

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, еліміздің ас та на сының да му ке зең де рін 
«Хро но ло гиялық кес те» әді сі мен си пат таң дар.

Қа зақ стан ның за ман ға лай ық жа ңа ас та на сын са лу идея-
сы Мем ле кет бас шы сы Нұр сұл тан На зар ба ев қа тие сі лі.

Елор да ны Ал ма ты дан Ақ мо ла ға ау ыс ты ру ту ра лы ше-
шім ді Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Жо ғар ғы Ке ңе сі 1994 жы лы 
6 шіл де де қа был да ды. Ас та на ны рес ми кө ші ру 1997 жыл-
ғы 10 жел тоқ сан да жү зе ге ас ты. Пре зи де нт тің 1998 жыл ғы 
6 ма мыр да ғы Жар лы ғы мен Ақ мо ла ның атауы Ас та на бо-
лып өз гер тіл ді. Жа ңа ас та на ның ха лы қа ра лық тұ сау ке се рі АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



69

1998 жыл ғы 10 мау сым да өт ті. 1999 жы лы Ас та на ЮНЕС КО 
ше ші мі мен «әлем қа ла сы» ата ғын ал ды. Қа зақ стан ның бас 
қа ла сы – 2000 жыл дан бас тап ас та на лар мен ірі қа ла лар дың 
Ха лы қа ра лық Ас са мб лея сы ның мү ше сі.

Еура зия құр лы ғы ның ор та сын да қо лай лы ор на ла суы ел-
ор  дамызды эко но ми ка лық тұр ғы дан ти ім ді кө лік, қа ты нас 
жә не ло гис ти ка ор та лы ғы на, Еуро па мен Азия ара сын да ғы 
өзін дік тран зит тік кө пір ге ай нал дыр ды. 

Қа ла эко но ми ка сы ның не гі зі – сау да, өнер кә сіп өн ді рі сі, 
кө лік, бай ла ныс жә не құ ры лыс са ла ла ры.

Ша һар дың өнер кә сіп өн ді рі сі, не гі зі нен, құ ры лыс зат та-
рын, азық-тү лік өнім де рін шы ға ру мен ма ши на жа сау ісі тө-
ңі ре гі не шо ғыр лан ды рыл ған. Қа ла ның ірі кә сі по рын да ры қа-
та рын да Це ли ног рад ва гон жөн деу зауы тын, «Цес на-Ас тық» 
кон цер нін, «Тұл пар-Таль го» ЖШС жо лау шы лар ва го нын 
құ рас ты ру зауы тын, «Еу ро коп тер Қа за қс тан ин жи ни ринг» 
ЖШС ті кұ шақ құ рас ты ру зауы тын ай ту ға бо ла ды.

Қа ла Қа зақ стан да ғы ірі биз нес ор та лы ғы ның бі рі не ай нал-
ды. Кә сіп кер лік мә де ние ті қа рыш тап да мып ке ле ді: елорда да 
128 мың нан ас там ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік ны сан да ры 
жұ мыс іс тей ді.

Елор да құ ры лыс ау қы мы жө ні нен ел де көш бас тап тұр. Ас-
та на мәр те бе сін ал ға лы бе рі қа ла да 10 мил лион шар шы метр 
тұр ғын үй са лын ды. Ас та на құ ры лы сы на жүз де ген отан дық 
жә не ше тел дік құ ры лыс ком па ния ла ры қа тыс ты.

Елор да  ның сәу лет кер лік тұ жы рым да ма сын жа сау ба ры-
сын  да Елбасының Ба тыс пен Шы ғыс  тың мә де ни дәс түр ле-
рі үй ле сім тап қан ерек ше еура зия лық стиль қа лып тас ты ру 
идея сы не гіз ге алын ды. Ас та на лық бас жос пар дың ав то ры 
бел гі лі жа пон сәу лет ке рі Ки се Ку ро ка ва бол ды.

«Бәй те рек» ке ше ні жа ңа елор да ның бас ты сим во лы на, 
оның өзін дік бойтұ ма ры на ай нал ды. Өз ге де бі ре гей сәу лет-
кер лік ғи ма рат тар қа та рына «Бей біт ші лік жә не ке лі сім» са-
ра йын, әлем де гі ең би ік ша тыр үл гі сін де гі ғи ма рат – «Хан 
Ша тыр» сау да-ой ын- сауық ор та лы ғын, «Ду ман» ор та лы ғын, 
«Ас та на опе ра» мем ле кет тік опе ра жә не ба лет теат рын, Ор та-
лық Азия да ғы ірі ме шіт – «Әзі рет Сұл тан» ме ші тін т.б. атау ға 
бо ла ды.

Жа ңа спорт тық ны сан дар ара сын да 30 мың кө рер мен ге ар-
нал ған «Ас та на-Аре на» жа бық ста ди оны; 2011 жы лы әлем де АР
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үз дік деп та ныл ған, 10 мың орын ға ар нал ған «Са ры ар қа» бі-
ре гей ве лот ре гі бар. Та ғы бір ма ңыз ды спорт тық ке шен – ең 
жо ға ры ха лы қа ра лық стан дарт тар ға сай ке ле тін «Алау» мұз 
ай ды ны.

Қа зақ стан ның елор да сы ел дің бар лық өңір ле рін де гі та-
лап кер лер үшін тар тым ды ор та лық қа ай нал ды. Мұн да отан-
дық бі лім бе ру ісі нің же тек ші ле рі – На зар ба ев Уни вер си те ті, 
Л.Гу ми лев атын да ғы Еура зия лық ұлт тық уни вер си те ті, Қа-
зақ ұлт тық өнер уни вер си те ті, Қа зақ аг ро тех ни ка лық уни-
вер си те ті, Ас та на ме ди ци на лық уни вер си те ті ор на лас қан.

Бү гін де ас та на мыз ха лы қа ра лық ма ңы зы бар іс-ша ра лар 
өте тін Еура зия ке ңіс ті гі нің ор та лы ғы на ай нал ды. Елор да да 
Әлем дік жә не дәс түр лі дін дер көшбасшыларының съез де рі, 
фо рум дар, конгрестер мен ма ңыз ды ха лық а ра лық жиындар 
тұ рақ ты түр де өтіп ке ле ді. 2011 жыл дың ба сын да рес пуб-
ли ка ның елор да сы VII Қыс қы Азия ойын  да ры ның қа ты су-
шы ла ры мен қо нақ та рын қа был да ды. 2017 жы лы елорда да 
«ЭКСПО-2017» ха лы қа ра лық көр ме сі өтті.

(�Р Президентіні� ресми сайтынан)

3. Оқы лым ма те ри алын не гіз ге алып, «Ер кін мик ро фон» әді сі мен 
бір-бі рің нен сұх бат алың дар. Сұх бат та ғы ма ңыз ды сұ рақ тар мен 
ұтым ды жау ап тар ды «Т кес те сі не» жазың дар.

Ма ңыз ды сұ рақ тар Ұтым ды жау ап тар 

4. Оқы лым мә ті ні ндегі жай сөй лем дер ді өза ра бай ла ныс ты рып, са  ла-
 лас, са бақ тас жә не ара лас құр ма лас сөй лем дер құ рас ты рып жа  зың-
 дар.

Са ла лас құр ма лас Са бақ тас құр ма лас Ара лас құр ма лас 

• 1998 жы лы ЮНЕС КО-ның ше ші мімен Ас та на қа ла сына 
«Бей біт ші лік қа ла сы» де ген атақ беріліп, ме даль мен ма ра-
пат талды. Бра зи лия да өт кен дү ниежү зі лік бай қау да әлем 
бо  йын ша 12 жас қа ла ның іші нен Ас та на жо ға ры атақ ты 
ие лен ді.АР
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• Қазақстанның ас та насы – Азия ел де рі нің ішін де гі сол түс-
тік те ор на лас қан қа ла, әлем де гі су ық ас та на лар дың қа та-
рын да. Ұлан-Ба тыр қа ла сы нан жы лы рақ, ал От та ва дан 
су ық.

• 2019 жылы 20 наурызда Қазақстанның жаңа Прези-
ден ті Қасым-Жомарт Тоқаев қаланың атын Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сының тұңғыш Президенті Н.Назарбаев тың 
құр ме ті не Нұр-Сұлтан деп өзгерту туралы бұйрыққа қол 
қой ды.

• Әлем де гі екі ел дің ас та на сы Сол түс тік Мұз ды мұ хит бас-
сей нін де ор на лас қан: Моң ғо лия ас та на сы Ұлан-Ба тыр 
қа ла сы – Ени сей, ал Нұр-Сұлтан қаласы Есіл өзе нін де 
ор на лас  қан.

• Қала төрт ауданнан: «Алматы», «Сарыарқа», «Есіл» және 
«Байқоңыр» аудандарынан тұрады.

5. Оқылым мәтіні және «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген 
ақ па рат ты пай да ла нып, түрлі рөлде (Президент, сәу летші, қала 
тұрғыны т.б.) «РАФТ» кес те сін тол ты рың дар.

 Рөл Ауди то рия Фор ма (пішін) Та қы рып 

6. Қо сым ша ре су рс тар ды (ға лам тор, эн цик ло пе дия, га зет-жур нал дар, 
ғы лы ми ең бек тер) пай да ла нып, елорда ту ра лы шы ғар ма шы лық 
жұ мыс орын даң дар.

1. Презентация дай ын даң дар;
2. Ар нау өлең не ме се ма қа ла жа зың дар.
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§6. Есіл жа ға сын да ғы ар ман қа ла

1. Суреттегі елорданың келбетіне қарап, «ар ман қа ла» деп аталу 
се беп те рін тү сін ді рің дер.

2. Өлең ді оқың дар. Құрылымы мен рәсімделуі бойынша жанр лық 
ерекшелігін, тілдік құралдары арқылы стилін анықтаңдар.

Ас та на
Ас та нам! Ару қа лам, ас қақ ор дам,
Қа лың жұрт, қа за ғы ма қақ па бол ған.
Ту ұс тап, тұл пар мін ген ба ба ла рым,
Бер ме ген ел на мы сын жат қа қол дан.

Бо зо ғым, боз бет кей лім, бақ қа оран ған,
Та рих тың қой науы нан тап қан ол жам.
Ба ян ды ба қы тым ның бас тау ын дай,
Ай нал дың ас та на ға ап пақ ар ман...

Жар бо лып Жаб бар Ие жал ғыз ға на,
Ға сыр ға аяқ бас тық ал біз жа ңа.
Сұр ла нып сырт ай нал ған су ық көз дер
Қа рай ды әлі са ған сәл қыз ға на.
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Көш кел ді Қа ра өт кел ге өр тұл ға лы,
Ке ңе сін ер ле рім нің ел тың да ды.
Тұл ға сы бой кө тер ді Хан Ке не нің
Жа ра сып жарқ-жұрқ ет кен ер-тұр ма ны.

Ер те ңің ұл тын сүй ген ұлы ңа сын,
Қа шан да ер кін дік тің құ ны ба сым.
Ке рі ліп кер без да лам кө сі ле ді,
Се зі ніп бос тан дық тың шұ ғы ла сын!

Сан ға сыр ар ман да ған Алаш ба бам,
Жал ған ды жалт қа рат ты жа ңа ас та нам.
Бір лік ті бай рақ етіп бо ла шақ қа,
Ба рай ын, уа, Жа рат қан, жол аш ма ған!

(�ал�аман Са рин)

3. Тыңдалым мәтінінің мазмұны бойынша берілген сұ рақ тар ға бол-
жаммен жауап беріңдер. Аудио жаз ба дан (07. mp3) Е.Шаймерде  -
нов тің «Ар ман қа ла – Ас та на» өлеңін  тың дап, жа уап  та рың ды 
түп нұсқамен салыс ты рың  дар.

1. Ақын ел астана сының ғажайып ғимараттарын неге 
теңейді?

2. Ту ған жер дің тө рі не ту ті ккен елдің көңіл күйі қан дай?
3. Ақын елордаға байланысты қандай эпитет, теңеулер қол-

данған?
4. Елорданың ел үшін маңыздылығын қандай сөздер мен 

берген? 

4. Үш топқа бөлініп, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша «Ин серт» 
әді сі мен ой ла рың ды түй ін дең дер.

Бі ле мін 
 Мен үшін  
тү сі нік сіз

 Мен үшін жа ңа 
ақ па рат 

Ме ні 
таң ғал дыр ды

2-топ. «Үш қа дам ды сұх бат» әді сі мен Қа зақ стан ның елор да сы ту-
ра лы бі ле тін ақ па рат та рың мен бө лі сің дер.
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3-топ. Оқы лым жә не тың да лым ма те ри ал да ры бойын ша ал ған мә-
лі мет те рің ді «Венн диаг рам ма сы» әді сі мен са лыс ты рың дар.

 Ел ба сы ның қа нат ты сөз де рі
• Жа ңа ас та на – ежел гі қа зақ же рі нің тө рі.
• Ас та на – Ота ны мыз дың жү ре гі, тәу ел сіз ді гі міз дің ті ре гі.
• Жа ңа ас та на – тәу ел сіз Қа зақ стан үшін жар қын ке ле-

шек тің ны ша ны.
• Ас та на кел бе ті – ұлт кел бе ті.

5. «Ғиб рат ты сөз» ай да ры мен бе ріл ген қа нат ты сөз де рді пай да ла   нып, 
«Ар ман қа ла» та қы ры   бын    да шы ғар ма шы лық жұ мыс жа  зың дар. 
Жол дас та рың мен ал ма сып, бір-біріңнің жұ мыс та ры ңа ло ги ка  лық 
тү зе ту лер ен гі зің дер. Азатжол дар мен бө лік тер ге бө ліп, қай та өң -
дең  дер.

6. Қал қа ман Са рин нің «Ас та на» өле ңі нен үзін ді алып, құр ма лас 
сөй лем құ  рас ты рып жа зың дар. Құрмаластың қай түрі екенін ажы-
ратыңдар.

Мәтіндегі сөйлем Құрмалас сөйлем

Жар бо лып Жаб бар Ие жал �ыз �а на,
�а сыр �а ая� бас ты� ал біз жа �а.
С�р ла нып сырт ай нал �ан су ы� көз дер
�а рай ды әлі са �ан сәл �ыз �а на.

Еліміз жа�а �асыр�а �адам 
басты, осы сәтте сырт 
көзді� бізге �ыз�анышпен 
�арайтыны – шынды�.
(салалас құрмалас сөйлем)

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Қазақстанның астаналары туралы ізденіп, құрмалас сөйлем-

дерді қатыстырып, салыстырмалы эссе жазыңдар.
2. «Төрт сөй лем» әді сі мен Нұр-Сұлтан қаласы ту ра лы бі ле тін ақ-

па рат та рың ды қо ры тын ды лаң дар.

1. Пі кір.
2. Дә лел.
3. Мы сал.
4. Қо ры тын ды.АР
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§7. Бо ла шақ тың энер гия сы

1. Ха лы қа ра лық ЭКСПО көр ме ле рі нің өт кі зі луі жө нін де қан дай мә лі-
мет тер бі ле сің дер?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Ондағы де рек тер ді дә лел ре тін де қол-
да нып, «ЭКСПО» көр ме сін си пат таң дар.

«ЭКС О- » көр ме сі
«ЭКСПО-2017» ха лы қа ра лық ма ман дан ды рыл ған көр ме-

сін Ас та на да өт кі зу – Қа зақ стан ның не гіз гі ірі жо ба ла ры ның 
бі рі. Мұн дай ау қым ды ша ра ны елі міз дің ас та на сын да ұй ым-
дас ты ру ту ра лы бас та ма Мем ле кет бас шы сы на тие сі лі.

2011 жыл ғы 10 мау сым да Па риж де гі Ха лы қа ра лық көр-
ме лер бю ро сы ның Бас хат шы сы Вин сен те Гон са лес Лос сер-
та лес ке рес ми түр де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның өті ні мі 
тап сы  рыл ды. 2012 жыл ғы 12 мау сым да осы ұйымның Бас 
Ас сам  блея сы ның 151-оты ры сын да Ас та на ның рес ми пре зен-
та ция сы бо лып өт ті. Жи ын ның ба сын да де ле гат тар ға Қа зақ-
стан Пре зи ден ті нің ар найы бей неүн деуі жол дан ды. Елбасы өз 
сө зін де жо ба ның та быс ты жү зе ге асы ры луы үшін ба р күш- жі-
ге рін жұм сай ты ны на ке піл дік бер ді. 

Ас та на ұсын ған көр ме нің та қы ры бы «Бо ла шақ тың энер-
гия сы» деп ата л ды, ол ба ла ма лы энер гия көз де рі не жә не «жа-
сыл» тех но ло гия ға ар нал ды.

2012 жыл ғы 22 қа ра ша да ХКБ-ге мү ше 161 ел дің өкіл-
де рі нің жа сы рын дау ыс бе ру ба ры сын да Ас та на же ңіс ке же-
тіп, «ЭКСПО-2017» ха лы қа ра лық ма ман дан ды рыл ған көр ме-
сі өте тін орын ре тін де таң дал ды. Ас та на ның өті ні мін 103 ел 
қол да ды. «ЭКСПО-2017» ТМД ел де рін де өте тін ал ғаш қы көр-
ме бол ды.

Ас та на да ғы бү кі лә лем дік көр ме 3 ай ға дей ін жал ға сты. 
Оған әлем нің 100-ге жу ық елі жә не 10 ха лы қа ра лық ұй ым 
қа тысты.

2014 жыл ғы сәу ір де Пре зи ден т «ЭКСПО-2017» көр ме ке-
ше ні құ ры лы сын бас тап бер ді. Ке шен құ ра мын да 4 мың пә-
тер, жа ңа мей ман ха на, Конг ресс-холл жә не уни вер си тет тен 
ор та лық қа дей ін ұла са тын жа бық қа ла са лы нды. Көр ме ай ма-
ғын да ұлт тық, та қы рып тық па виль он дар, ой ын- сау ық жә не АР
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қыз мет көр се ту ны сан да ры ор на ла сты. Көр ме ке ше ні нің жал-
пы ау да ны – 174 гек тар.

ЭКСПО көр ме сі ке зін де Қа зақ стан ның ас та на сы әлем нің 
түк пір-түк пі рі нен кел ген түр лі мә де ни ет тер дің үн де се тін ор-
ны на ай нал ды. Көр ме нің ау ма ғын да күн сай ын кон церт тер 
жә не өз ге де ой ын- сау ық іс-ша ра ла ры өтті.

Көр ме өт кен нен кей ін «ЭКСПО-2017» ба за сын да ерек ше 
мәр те бе ге ие «Ас та на» қар жы ор та лы ғы құ рыл ды.

Қа зақ стан 1997 жыл дан бас тап Ха лы қа ра лық көр ме лер 
бю ро сы на мү ше ел бо лып са на ла ды жә не ЭКСПО көр ме ле рі не 
2005 жыл дан бас тап қа ты сып ке ле ді.

(�Р Президентіні� ресми сайтынан)

3. Оқы лым мә ті ні нен бір не ше жай сөй лем мен құр ма лас сөй лем ді 
анық тап жа зып, ерек ше лік те рін тү сін ді рің дер.

 Жай сөй лем  Құр ма лас сөй лем Ерек ше лік те рі 

4. Оқылым материалы бойынша автордың негізгі ойын сақтай оты -
рып, перифраз тәсілдері арқылы тезис жазыңдар.

ЭСК О-ны  Ели за ве та ның ба ба сы ой лап тап қан
Ең алғаш ЭКСПО өткізу туралы идеяның авторы Ұлы  -

брита ния ның қа зір гі ха ны мы ның ар ғы атасы Аль берт хан   за-
  да е ді. Ал ғаш қы Бү кі лә лем дік көр ме Лон дон да 1851 жыл дың 
1 ма мы рын да  Гайд саяба ғын да ашыл ған. 20 ап та ның ішін де 
оған 6 млн адам кел ген (сол кез де Лон дон   да 3 млн адам тұр ған 
бо ла тын).

«Ең үз дік сәу лет өне рі жо ба сы» бай қау ын да Хрус таль 
са рай са лу ды ұсын ған Джо зеф Пакс тонның жобасы же ңіс ке 
жет кен. Пакстон кәсіби ар хи тектор емес, жылыжайда гүл 
өсі ре тін бағбан болған. Са рай бір мезгілде 14 000 адамды 
қа был дай алатын еді.

Ал ғаш қы көр ме де сол кез де әлем де өн ді ріл ген зат тар дың 
бар лы ғын кө ру ге бо ла тын. Құ рал-жаб дық тар бө лі мі ең үл кен 
әсер қал дыр ған: бу қоз ғалт қыш та ры, сте рео-фо то су рет тер, 
аме ри кан дық Чар льз Гу диер ой лап тап қан ысы тыл ған ре -
зең  ке, қо йы  тыл ған сүт, кон сер ві лен ген азық-тү лік, мү ге дек-
тер ге ар нал ған про тез дер, шы ны көз дер, сто ма то ло гия лық АР
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крес ло лар, «ве на лық» деп ата ла тын орын дық тар жә не бас қа 
да зат тар. Көр ме ден түс кен пай да қо мақ ты бол ған: ша ма мен, 
186 000 фунт стер линг. Осы ақ ша бір не ше музейдің құ ры-
лы сы на, со лар дың ішін де әй гі лі Вик то рия мен Аль  берт   тің 
музейінің бой кө те руі не жұм сал ған.

Те ле он жә не қы за нақ кет убы
1874 жы лы ЭКСПО көр ме ле рі не, ақы ры, Аме ри ка қо  сыл-

  ды (Фи ла дель фия қа ла сы). Ал ғаш қы рет көр ме бір ғи ма рат  та 
емес, бір не ше па виль он да өт ті. Олар бе сеу бол ды: бас ты па ви-
ль он, өнер па виль оны, құ рал-жаб дық тар за лы, бағ бан дық 
са рай жә не ау ылша ру ашы лық за лы. Көр ме ішін де те мір  жол 
кө лі  гін қол да ну на ғыз ноу-хау бол ды. Дәл сол Фи ла дель-
фия да ал ғаш қы рет Алек сандр Грэм Белл дің те ле фо ны, То мас 
Альва Эди сон ның те лег ра фы, Ре минг тон ның жа зу ма ши-
на сы жә не «Хай нц» қы занақ кет чу бы кө рер мен дер на за ры на 
ұсы  ныл   ды.

5. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген де рек тер ден құр-
ма лас сөй лем нің түр ле рі не мы сал дар кел ті ріп жа зың дар.

6. Екі топқа бөлініп, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Оқы лым мә тін і негізінде «ЭКСПО-2017» көр ме сі – тұ рақ ты 
да му дың би ік үл гі сі» та қы ры бын да пос тер қор ғаң дар.
2-топ. «Бо ла шақ тың энер гия сы» та қы ры бын да жи  на қы мә  тін жа-
зып, жұп та рың ның жұ мыс ы мен са лыс ты рың дар. Тү  зе ту лер ен гі-
зіп, қай та ре дак ция лаң дар.

7. «Тер мин дер ар қы лы бол жау» әді сі мен «ЭКСПО-2017» көр ме сі не 
қа тыс ты мә лі мет тер ді си пат тап, әң гі ме құ рас ты рың дар.

1-қа дам: та қы рып қа қа тыс ты 4–5 сөз таң дап алу;
2-қа дам: сол сөз дер ді қатыстырып, әң гі ме құ рас ты ру.
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§8.  «ЭКСПО-2017» – Қа зақ стан ның 
 мақ та ны шы

1. 2017 жы лы елорда да өт кен «ЭКСПО-2017: бо ла шақ тың энер-
гия сы» та қы ры бын да өт кі зіл ген ха лы қа ра лық көр ме нің елі міз 
үшін ма ңы зы қан дай бол ды? Көр ме де өнер тап қыш тар дың сен дер ді 
таң дан дыр ған қан дай өнер та быс та ры бол ды?

2. Мә тін ді мұқият оқып, алын ған де рек кө зі не сіл те ме жа саң дар. 
Өз де рің бі ле тін мә лі мет тер мен са лыс ты рып, ББҮ кес те сін тол ты-
рың дар.

Бі ле мін Біл гім ке ле ді Үй рен дім 

«ЭКС О- » көр ме сі жә не Қа зақ стан
Біз дің планета мыз жә не он да ғы адам зат өмі рі үне мі өз ге-

ріп оты ра ды. Әр дәу ір дің өз қи ын дық та ры, әр ға сыр дың өз 
құн ды лық та ры жә не әр қо ғам ның өзі не тән өзек ті мә се ле ле рі 
бар. ХХІ ға сыр да та би ғат ре су рс та ры ның кең кө лем де иге рі-
луі жә не адам дар дың мұқ таж ы на жұмсалуы, сондай-ақ отын-
энер ге ти ка саласындағы ант ро по ген дік әре кет тер бұ рын-соң-
ды бол ма ған эко ло гия лық мәсе ле лер мен та би ғат апат та рын 
ту ғы зу да. Дү ниежү зі лік жи ын да ши кі зат ты қар қын ды өн ді-
рудің, өң деу дің нә ти же сін де отын қо ры ның азай ып бара жат-
қаны туралы айтып, ба ла ма лы қу ат көз де рін тұ ты ну үр ді сі не 
өту жай лы бі ре гей идея мен тың ой сал ған бір ден-бір мем ле-
кет – біз дің елі міз, яғ ни Қа зақ стан. «Жа сыл планета ны» құ ру 
мақ са тын да «ЭКСПО-2017: бо ла шақ тың қу аты» де ген жа ңа 
жо ба ны ұсын ды. 

Ға сыр ға жу ық та ри хы бар ау қым ды көр ме Қа зақ стан үшін 
қан дай мүм кін дік тер ге жол аша ды?

Әлем дік ма ңы зы бар іс-ша ра ға дай ын дық ба ры сын да 
ұйым дас ты ру шы мем ле кеттің ал дын да үл кен мақ сат, жауап-
кер ші лік және мін дет тер тұ ра ды. Көр ме нің ой да ғы дай өтуі 
үшін елі міз де бар лық жағ дай жа са лды. Оған дә лел ре тін де  
қа ла лар дың инф ра құ ры лы мы ның жақ са рып, әлеу мет тік 
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қыз мет көр се ту са ла сы ның же тіл ге нін кел ті ру ге бо ла ды. 
Жал пы, та ри хи са рап та ма ға сен сек, ЭКСПО көр ме сі дү ние-
жү зін дегі ту рис тік тар ты лы мы жо ға ры іс-ша ра лар дың бі рі не 
кі ре ді екен. Ту рис тер дің кө ңі лі нен шы ғу үшін ас та на мыз да 
бір не ше жыл ішін де мо дерн сти лін де гі ғи ма рат тар мен па-
виль он дар бой тү зе ді.

Ин ду ст ри ализа ция ның не гіз гі сим во лы бо лып та бы ла тын 
ха лы қа ра лық көр ме нің елі міз ге бе ре рі зор. Та би ғи ке ніш тер-
дің сар қы лып, эко ло гия ның лас та нуы да был қа ға тын дең гей-
ге жет кен сәт те тек адам дар ға на бұл процес ті тоқ та та ала ды. 
Мұн дай ға ла мат бас та ма лар ке ле шек те та би ғат қа зиян кел-
тір мейт ін қу ат көз де рін тұ ты ну ға жол аша ды жә не эко ло гия-
лық мә се ле лер дің ше ші мін тау ып, қор ша ған ор та қа уіп  сіз ді-
гін қам та ма сыз ету дің бас та ма сы бола ды.

3. Суретке қарап, «Та ма ша идея лар» әді сі мен «ЭКСПО-2017» көр ме сі 
ту ра лы пі кір ал мас ыңдар, ой түй інін жа саң дар. Ақпарат тар ды 
өмір лік мәселелермен байланыстырыңдар.
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4. Екі топқа бөлініп, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Оқы лым мә ті нін де гі не гіз гі мә лі мет тер ді «Көр ші ңе әң гі ме-
леп бер» әді сі мен ба ян дап, тал қы лаң дар. 
2-топ. Оқы лым мә ті нін де гі ті рек сөз ді анық тап, халықара лық 
көрме туралы ойларыңды топ тас ты рың дар.

5. Ғаламтор желісінен алынған сөй лем дер ге логикалық, стиль дік 
тү зе ту лер ен гі зіп, ре дак ция лаң дар.

1. Көр ме өт кі зу үшін ар найы са лын ған, кей ін Хрус таль 
са райы атауы на ие бол ған 1912 жы лы Лон дон Гайд-пар кін де 
бі рін ші Дү ниежү зі лік көр ме өт кі зіл ген сәт тен бас тап 161 жыл 
өт ті.

2. Бас Ас са мб леяда құ пия дау ыс бе ру нә ти же сін де Қа зақ-
стан ның ас та на сы мей лін ше көп дау ыс жи нап, Бель гия ның 
Льеж қа ла сын же ңіп, «ЕХРО-2017» өт кі зу ор ны бо лып анық-
тал ды.

3. Же рін де та би ғи бай лық тың мол қо ры бо ла тұ ра, Қа зақ-
стан ба ла ма лы энер ге ти ка мә се ле сін қоз ғауы те гін емес.

4. ЭКСПО өт кі зу ке зін де Ас та на да әлем нің түк пір-түк пі-
рі нен әр түр лі мә де ни ет ор та ла ры шыр қа ла ды. Көр ме ау ма-
ғын да күн сай ын кон церт тер, ұлт тық күн дер жә не бас қа да 
ой ын- сау ық ша ра ла ры өт кі зі ле тін бо ла ды.

5. Көр ме нің ар қа сын да мем ле кет ке тү се тін ин вес ти ция мен 
ди ви де нт тер мөл ше рі нің жә не оны кө ру ге ке ле тін қо нақ тар 
са ны көп бо ла ры на се нім ді мін. Де мек, Ас та на да өте тін көр ме 
қо ғам ның та би ғат пен ке ле шек ке де ген көз қара сын өз гер тіп, 
ЭКСПО-ның бас ты мақ са ты – жа һан дық мә се ле лер ді ше шіп, 
ха лы қа ра лық қа ты нас тар ды ны ғай ту ға сеп ті гін ти гі зе ді.

6. ЭКСПО-ға қа ты су ту ра лы ше шім үкі мет тер та ра пын да 
қа был да на ды, ал оған қа ты су шы лар дың са ны 195 құ рай ды. 
ЭКСПО-ға қа ты су шы лар са ны 40–45 млн адам ды құ рай ды.

6. «ЭКСПО-2017» ха лы қа ра лық көр ме сі – хал қы мыз дың ұлы мұ ра-
ты» та қы ры бын да шы ғар ма шы лық жұ мыстың бір түрін (эс се, әң гі-
ме, ма қа ла, ре пор таж, хро ни ка, хат) жа зың дар. 

7. Құр ма лас сөй лем нің түр ле рін қол да нып, ха лы қа ра лық көр ме лер 
та ри хы на шо лу жа саң дар.АР
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ІV 
АДАМ ҚҰ ҚЫ ҒЫ  
МЕН БОС ТАН ДЫ ҒЫ

Бөлімді оқып-білу арқылы сендер:
•	 а	зақ	стан	 ес	пуб	ли	ка	сы	Конс	ти	ту	ция	сы	ның	же	ке	ле	ген	бап	та	ры

мен	та	ны	сып,	өзек	ті	мә	се	ле	ле	рін	тал	қы	лай	сыңдар;
•	 адам	құ	қық	та	ры	мен	бос	тан	дық	та	ры	на	қа	тыс	ты	та	қы	рып	тар	не

гі	зін	де	ор	та	кө	лем	ді	мо	но	лог	дай	ын	дайсыңдар,	күр	де	лі	жос	пар	
құ	ра	сыңдар	жә	не	аргументті	 ссе	жа	за	сыңдар;

•	 са	ла	лас	құр	ма	лас	сөй	лем	дер	дің	ма	ғы	на	лық	түр	ле	рін	ажы	ра	ту	ға	
дағ	ды	ла	нып,	түр	лен	ді	ру	ді	үй	ре	не	сіңдер;

•	 шы	ғар	ма	шы	лық	ба	ғыт	та	ғы	тап	сыр	ма	лар	мен	жұ	мыс	іс	тейсіңдер.

Конституция – Қазақстанның тұрақтылығы 
мен өркендеуінің негізі.

(Н.Назарбаев)

БӨ ЛІМ

СИН ТАК СИС
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§1. Азат тық тың Ата За ңы

1.  Тәу ел сіз Қа зақ стан да қа был дан ған Конс ти ту ция лар жай ын да қан-
дай мә лі мет тер бі ле сің дер?

2. Аудио жаз ба дан (08. mp3) «Ата Заң – мем ле кет тің не гі зі» та қы ры-
бын да алын ған үзін ді ні тың даңдар. Мәтіндегі айтылған ойға өз 
көз қарастарыңды білдіріп, сыни тұрғыдан баға беріңдер. 

3. Тыңдалым мәтінінде гі мә лі мет тер ді не гіз ге алып, сұхбаттасың дар. 
Қоғамдық-саяси, ғылыми, ком му ни ка тив тік жағдаятқа сай тиісті 
сөздер мен фразаларды таңдап, орта кө лемді монолог дайындаң дар.

4. Өлең ді мә нер леп оқып, та қырыбын, құрылы  мын, тілдік ерек  ше -
лі гін  тыңдалым мәтінімен салыстыра талдаңдар.

Азат ел дің ар-на мы сы – Ата Заң
Елі не ар на ла тын ті ле гі шын,
Ей, ұлым, Ота ным ның тү ле гі сің!
Ір ге сін ту ған ел дің ті реп тұр ған
Қа ді рін Ата Заң ның бі ле мі сің?!
Еш кім де мін та ға ал мас ел ді гі ме!
Дау ла сып жар мас пай ды бел ді гі ме.
Бой ын да Ата Заң ның өрі ліп тұр
Да лам ның кең ді гі де, тең ді гі де!
Ба ғын ған өз за ңы на жұ мыр ға лам,
Сон дық тан Күн нен Же рім суын ба ған.
Қо ғам ның сан са ла сын рет тейт ін
Әр бір заң Ата Заң нан ту ын да ған.
Бас тай тын бо ла шақ қа бақ ке ме ні,
Осы жол ха лық тың да нақ се не рі!
«Хал қы ма адал мын!» деп Ата Заң ға
Ел ба сы қо лын қой ып Ант бе ре ді.
Бол ған мен бұл өмір де ай лаң күш ті,
Ел үшін кім тын ды рар қай ран іс ті?!
Елің нің да муы мен дағ да ры сы
Ол да ғы Ата Заң ға бай ла ныс ты!
Нұр шаш қан жас ұр пақ тың ұғы мы на,АР
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Ті ке лей әсер ет кен ғұ мы ры на,
Ай нал ды Ата За ңым мыз ғы май тын
 Тәу ел сіз мем ле кет тің тұ ғы ры на!
Әр ба бы, әр тар ма ғы жой ыл май ды,
Шек теу де жә не те гін қой ыл май ды!
Ке лі сімшарт жа сас қан бар лық шет ел
Қа зақ тың Ата За ңын мой ын дай ды!
Өмір ден әділ дік пен бақ та ба тын,
Құ қы ғым қор ғал ды деп шат та на тын,
Өзің дей жас өр кен дер ке ле ді өсіп
«Бұл біз дің – Ата Заң» деп мақ та на тын!
Өр кен деп өз қо лы на ал ған ісі,
Би ік ке қа за ғым ның сам ға, құ сы!
Ха лық боп қа дір тұ тып, қас тер ле ген
Ата Заң – азат ел дің ар-на мы сы!

(Айбатыр Сейт а�)

Са ла лас құр ма лас сөй лем
Са	ла	лас	құр	ма	лас	сөй	лем	–	құ	ра	мын	да	ғы	жай	сөй	лем	дер	дің	ба	ян

дау	ыш	та	ры	тия	нақ	ты	тұл	ға	да	ке	ліп,	бірбі	рі	мен	өза	ра	тең	дә	ре	же	де	
бай	ла	ныс	қан	құр	ма	лас	сөй	лем	нің	тү	рі.

Са	ла	лас	құр	ма	лас	тың	құ	ра	мын	да	ғы	жай	сөй	лем	дер	екі	түр	лі	жол
мен	бай	ла	ны	са	ды:
1.	 ау	ыс	ыр	ға	ғы	 (ин	то	на	ция)	 ар	қы	лы	 ір	ге	ле	се	бай	ла	ны	са	ды.	Мы

са	лы:	Айтпақ ойы екеу бірі Арманның ұсынысына даярлаған
ауабы екіншісі көптен ойында р ен інісінің жұмысына қа

тысты сауал
2.	 Са	ла	лас	құр	ма	лас	тың	құ	ра	мын	да	ғы	жай	сөй	лем	дер	бірбі	рі	мен	

жал	ғау	лық	шы	лау	лар	ар	қы	лы	бай	ла	ны	са	ды.	Мы	са	лы:	 дан арғы
ны ілік айтқан оқ əне қасындағылары сұрай алған да оқ
Са	ла	лас	құр	ма	лас	сөй	лем	6	ға	бө	лі	не	ді:	
1)	ың	ғай	лас	са	ла	лас	құр	ма	лас	сөй	лем;	
2)	қар	сы	лық	ты	са	ла	лас	құр	ма	лас	сөй	лем;	
3)	тү	сін	дір	ме	лі	са	ла	лас	құр	ма	лас	сөй	лем;	
4)	се	бепсал	дар	са	ла	лас	құр	ма	лас	сөй	лем;	
5)	тал	ғау	лы	са	ла	лас	құр	ма	лас	сөй	лем;	
6)	ке	зек	ті	са	ла	лас	құр	ма	лас	сөй	лем.
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5. Оқылым мәтіні бойынша топтық тап сыр ма ларды орын даң дар.
1-топ. Өлең де гі са ла лас құр ма лас сөй лем дер дің түр ле рін ажы ра-
тып, жа са лу жол да ры н тү сі ндірің дер.
2-топ. Өлең де гі жай және құр ма лас сөй лем дер дің ерек   ше лік те рін 
тү сін ді рің дер.
3-топ. Ал ғаш қы жә не соң ғы шу мақ та рын са ла лас құр ма лас сөй-
лем дер тү рін де жа зып, түп нұс қа   мен са лыс ты рың дар.

 • Алғашқы ҚазАКСР Конституциясы 1926 жылы 18 ақ -
пан  да қабылданып,  басқару нысанын, мемлекеттік құры -
лыс ты, саяси режімді, мемлекеттік билік органдары   ның 
құ ры лы мын бекітті. 

• 1937 жылдың 26 наурызында қабылданған Қазақ КСР 
Кон  ституциясы 11 бөлім мен 125 баптан тұрды. Онда: 
«Қазақ КСР-і өзінің егемендік құқықтарын толық сақ-
тай отырып, мемлекеттік билікті өздігінен жүзеге асы-
рады», – делінген.

• Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы Конституциясы 
1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Жо ғар ғы Кеңесі нің 
ІХ сессиясында қабылданды. Ол кіріспеден, 4 бөлім, 
21 тарау және 131 баптан тұрды.

• 1995 жылы 30 тамызда бүкілхалықтық референ дум 
өтті, нәтижесінде Қазақстанның жаңа Кон сти туциясы 
қа был  данды. Жаңа Конституцияға адам дүниеге кел  ген 
сәттен оның ажырамас құқықтарына қатысты нормалар 
енді.

6. Оқы лым жә не тың да лым ма те ри ал да ры не гі зін де «Ата Заң  да да -
лам ның кең ді гі өрі ліп тұр» та қы ры бын да шағын мәтін (сөз саны – 
100) жазыңдар. Жұптасып, бір-біріңнің жазған мәтіндеріңді 
азат  жолдар ға бөліп, ақпарат пен идеяны жүйелеп, логикалық тү зе-
тулер енгізіп, редакциялаңдар.

7. Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген мә лі мет тер ді одан әрі 
өрбітіп, құр ма лас сөй лем дер ар қы лы хро но ло гия лық ре пор таж 
дай ын даң дар.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



85

§2. Аза мат тар дың құ қық та ры мен  
 бос тан дығы

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

1. Адам құ қық та ры мен бос тан дығы туралы қан дай мә лі мет те р 
білесіңдер?

2. Тарихқа көз жүгіртіңдер. Қазақ хандары мен билері адам құ -
қық тары мен бос тан ды ғына байланысты қандай заңдар шы -
ғар ған?

2. Мәтінді сызбадағы мәліметпен толықтырып оқыңдар. Мәтінде 
көтерілген мәселеге оқырман ның қа рым-қатынасын анықтауға 
арналған талқылау сұрақта рын құ  рас  тырың дар. 

Адам құ қық та ры мен бос тан дығы (АҚБ) – же ке тұл ға ның 
әлем қау ым дас ты ғы мой ын дап, ха лы қа ра лық-құ қық тық құ-
жат тар да бе кі тіл ген, әлеу мет тік жә не құ қық тық тұр ғы дан 
қам та ма сыз етіл ген, еш кім шек қой май тын не ме се ты  йым са-
ла ал май тын құ қық та ры мен бос тан дығы. Адам ның қан дай 
да бір игі лік тер ді ие ле нуін қам та ма сыз ете тін, өз ер кі мен іс-
әре кет жа сауы на мүм кін дік бе ре тін мем ле кет пен бұ қа ра ара-
қа ты на сы ның не гіз гі прин цип те рі АҚБ-ға жа та ды. 

Адам зат қо ға мын да бұл мә се ле ге ежел ден ба са на зар ау-
да  рыл ған. Мы са лы, Арис то тель  адам құ қық та рын «та би ғи» 
жә не «шарт ты» деп екі ге бө ле ді. Ол адам ның та би ғи құ қық  -
та рын мем ле кет ор нат қан шарт ты құ қық тар дан жо ға ры 
қоя ды. 

Ор та ға сыр да өмір сүр ген ли бе ра лизм өкіл де рі – Т.Гоббс, 
Дж.Локк, Ш.Мон тес кье, Ж.Рус со, И.Кант, Т.Джеф фер сон, 
Т.Пейн жә не т.б. ой шыл дар адам құ қық та ры мен бос тан-
дығына ба са на зар ау дар ды. Қа ғи да лар дың ең ма ңыз ды ла-
ры ре тін де олар адам дар дың ер кін, қау іп сіз өмір сү ру ге, же-
кемен шік ие ле ну ге тең құ қық та ры ның бо лу ын, ха лық би лік-
тің не гіз гі ие сі екен ді гін, би лік тің тар мақ та лу ын, би лік тің 
ха лық мүд де сі не қыз мет етуі ке рек ті гін атап көр сет ті. 

Жү зе ге асы ры лу ор та сы на қа рай АҚБ бірнеше топқа жік-
те ле ді. АР
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Адам құқықтары  
мен бостандығы

Азаматтық

кономикалықМәдени

Саяси Әлеуметтік

Сая си жә не аза мат тық құ қық тар дың қа зір гі тұ жы рым да-
ры БҰҰ Бас Ас са мб лея сы ның Адам құ қық та ры ның жал пы ға 
бір дей дек ла ра ция сын да (1948 жыл 10  жел тоқ сан) ба ян дал-
ған. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ата За ңы  бой ын ша былай 
түсіндіріледі:

1. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да Конс ти ту ция ға сәй кес 
адам құ қық та ры мен бос тан дық та ры та ны ла ды жә не олар ға 
ке піл дік бе рі ле ді;

2. Адам құ қық та ры мен бос тан дық та ры әр кім ге ту мы сы-
нан жа зыл ған, олар аб со лют ті деп та ны ла ды, олардан еш кім 
ай ыра ал май ды, заң дар мен өз ге де нор ма тив тік-құ қық тық 
ак ті лер дің маз мұ ны мен қол да ны луы осы ған қа рай анық та-
ла ды.

(«Саяси т�сіндірме сөздіктен»)

ң ғай лас са ла лас
ұ	ра	мын	да	ғы	жай	сөй	лем	дер	біл	ді	ре	тін	ой	өза	ра	мез	гіл	дес,	ба

ғыт	тас,	ың	ғай	лас	мән	де	гі	қа	рымқа	ты	нас	та	ай	ты	ла	тын	са	ла	лас	тың	
тү	рі	ың	ғай	лас	са	ла	лас	құр	ма	лас	сөй	лем	деп	аталады.

ң	ғай	лас	са	ла	лас	сөй	лем	нің	құ	ра	мын	да	ғы	жай	сөй	лем	дер	бірбі
рі	мен	жал	ғау	лық	ты	да,	жал	ғау	лық	сыз	да	бай	ла	ны	са	бе	ре	ді.	Мы	са	лы:	
Қазір қара бие де қартайды Қайыптың өзі де ел ағасы болды л
төмен т сіп еді ол екі е бөлінді

ң	ғай	лас	са	ла	лас	үтір	мен	ажы	ра	ты	ла	ды.	 ң	ғай	лас	тық	қа	ты	нас
та	ғы	жал	ғау	лық	шы	лау	лар	мы	на	лар:	 əне да де та те əрі  

3. Оқылым мәтініндегі негізгі ойды сақтай отырып, пери фраз тәсіл-
дері арқылы аннотация немесе тезис (100–150 сөз) жазыңдар. АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



87

Жер бе тін де қан ша мем ле кет бол са, сон ша заң мен дәс-
түр бар. Олар дың ұқ сас тық та ры мен ай ыр ма шы лық та ры да 
же тер лік. Бі рі қы зық бо лып жат са, ен ді бі реу ле рі ес сіз дік 
бо лып кө рі не ді.

Солардың кейбіріне тоқталайық. 
• АҚШ-тың Аляска штатында аюды атуға болады, бірақ 

оны оятуға, онымен суретке түсуге бол май ды.
• Венецияда көне ғимараттарды сақтау мақсатында көгер-

шін дерді тамақтандыруға болмайды.
• Да ния да өлең ай та ал май тын адам дар ка ра оке ге ба ра 

ал май ды. 
• Францияда үй жануарларына «Наполеон» деген есім бе   ру-

 ге тыйым салынған.
• Үндістанда пілдің көлеңкесінде ұйықтау ға бол май ды.
• Аустралияда адамдардың қауіпсіздігі үшін өлген китке 

100 метрге дейін жақындауға рұқсат етілмейді. Себебі 
оның маңында акулалар жүруі мүмкін.   

4. Оқы лым мә ті нін немесе «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен 
бе ріл ген қы зық ты мә лі мет тер ді пай да ла нып, бір не ше ың ғай лас 
са ла лас құр ма лас сөй лем құ рас ты рып жа зың дар. 

Мәтіндегі сөйлем Ыңғайлас салалас

5. Дүниежүзі елдерінің бәрінде адам құқықтары сақтала ма? «Иә» 
не месе «жоқ» деген екі пікірдің бірін жақтап, ойталқы өт кі-
зің дер.

6. Ойталқыдағы пікірлеріңді қорытындылап, 5 құрмалас сөйлем құ -
растырың дар.

7. «Сен өз құ қы ғың ды бі ле сің бе?» та қы ры бын да шо лу түрінде шағын 
мақала жазың дар.
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§3. Адам құ қы ғы – мем ле кет тің  
 бас ты қу аты

1. Сен дер дің ой ла рың ша, М.Әуе зов тің «Оқы ған аза мат» әң гі ме сін де 
қан дай оқи ға ай ты луы мүм кін?

2. Мәтінді оқып, өткен са бақ та ғы оқы  лым мәтінімен салыстыра тал-
даң дар. Кестені тол ты рың дар.

«Азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтары» мә ті ні 

«Оқыған азамат»  
мә ті ні 

 Тақырыбы 

Сти лі 

Ті лдік ерекшелігі мен құрылымы

Оқы ған аза мат
Со ны мен, Жұ ма ғұл мен Қа ди ша іс ке кі ріс ті. Бұ лар әр 

жер ге ба рып сұ рас ты рып, із де ніп жү ріп, ая ғын да оқу бө лі мі-
нің жа нын да жас ба ла ның қа мын жейт ін кең се ні тау ып алып, 
со ған арыз кір гіз ді. Кең се қыз мет ке рін жа ңыл ды рып, тез 
илан ды ру үшін Жұ ма ғұл бір жай ды көп ті ріп, екін ші жай ды 
шө мей те сөй леп, есе бін тау ып жүр. Ақы ры бұл кең се Қа ди-
ша ның ары зын қа рас ты рып, ая ғын да Мақ сұт тан қал ған дү-
ние-мү лік тің бә рі «жас ба ла сы – Жә ми ла ға ауы са ды, со дан 
бас қа ие жоқ, ол ер жет кен ше «опе кун» Жұ ма ғұл бо ла ды» деп 
бұй рық бер ді... 

Кем пір бұл сөз ді ес ті ген де, ба сы на Мақ сұт тың өлі мі мен тең 
қа бат қа за кел ген дей бо лып, ау зы кү бір леп жал ба ры нып, жа-
ға сын ұс та ды. Ба ла сы өл ген нен бе рі қа рай бір күн бол ма са, бір 
күн кө ре мін-ау де ген зор лық, же тім дік жа ңа ға на көз ал ды на 
бет пе-бет кел ген дей бол ды... Кем пір бар қу атын жиып алып:

– Мен ба лам нан, ар ғы ата-ба бам нан қал ған мү лік ті ту-
ған емес, ту ыс қан емес, дұс пан бо лып отыр ған Жұ ма ғұл ға 
не ге бе ре мін? Ме нің ба лам жоқ бол са да, ағайыным бар, Жұ-
ма ғұл си яқ ты жат қа кет кен ше, со лар ға кет сін! Ыр за лы ғым-
мен бір са бақ жіп бер мей мін. Қу рап қал ған сор лы кем пір ге 
зор лық қыл мақ бо лып сың дар ғой, көп тік те рің ді іс тей бе рің-
дер! – деп, Дүй сен ді үйі не қай ыр ды. Бі рақ Қа ди ша ның ұлық-
тан әкеп отыр ған бұй ры ғын ес ті ген соң жә не өзі нің кө мек сіз АР
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жал ғы зы ғын ой ла ған сай ын, кем пір есі нен ада са бас та ды. Кө-
рі не зор лық-қия нат ты се зіп тұр са да, не амал қыла рын біл ме-
ді. Ая ғын да Құ дай ға жы лап-жал ба ры нып, «аһ» ұрып отыр-
ған да, есі не ба ла сы ның бұ рын ғы жол да сы Мей ір хан түс ті. Сол 
кү ні қа сы на ақ сақ бауы рын ер тіп алып, кем пір Мей ір хан ға 
кел ді, жы ла ды. Бә рін айт ты. Қа ди ша ның қал ған есе сі жоқ, 
Жұ ма ғұл ға тиер де төр кі ні нен әкел ген бар лық мүл кін алып 
кет ке нін де тү гел айт ты. Ба ла сы ның дос ты ғы үшін жал ба ры-
нып, Мей ір хан нан ақ ісі не кө мек сұ ра ды. «Зор лық тан қор ға!» 
деп ті лек қыл ды. Мей ір хан дағ ды лы кө ңіл шек ті гі ұс тап, кем-
пір дің сө зі не ер ген дей бол ды. Зор лық қа ара тү су ге уә де қы-
лып, ер тең Жұ ма ғұл мен де, бас қа лар мен де сөй лес пек ші бол-
ды. Кем пір же тім сі ре ген кө ңі лі не бо лым сыз сүй еу ал ған дай 
бо лып, үйі не қайт ты.

Ер те ңі не Мей ір хан Жұ ма ғұл ға жо лы ғып:
– Шір кін, адам шы лық қа ры зы де ген бар емес пе? «Оқы-

ған» де ген атың қай да?! Пы сық жі гіт бол дың, те гін қа тын 
ал дың, үйі нен әкел ген мүл кін ал дың. Өзің де ке дей емес сің, 
қа ты ның ның төр кі ні – қа ла ның үл кен байы. Кіш кен тай қыз-
дың шы ғы нын кө те ре ал май ын де дің бе? Не ме не сі не өл ге лі 
отыр ған кем пір ді жы ла тып, ке ше гі жол да сың – Мақ сұт тың 
аруа ғын кү ңі ре нт тің? – де ді.

Жұ ма ғұл бұл сөз дің бә рін Мей ір хан ның іштар лық пен, 
қыз ған шақ тық пен ай тып тұр ған сө зі деп са нап:

– Бұл жұ мыс ты іс теп жүр ген – мен емес, Қа ди ша. Мен 
оны тоқ та та ал май мын. Жә не мұн дай бо лым сыз жұ мыс үшін 
арам дейт ін бол саң – ай тып қой, се ні біз сы най тын да ке зек 
ке лер! – деп қыр көр сет ті. 

«Оқы ған аза мат», «жа ңа адам» де ге ні тек оқы ған бай, ар-
сыз дү ниеқо ңыз еке нін жа ңа ұқ қан Мей ір хан қат ты ши ры-
ғып:

–  Байы ған са йын ара ның ашы   лып, жұт пақ сың ба зар лы-
ны?! Қа қа лар сың әлі-ақ!.. – деп сал ды.

Мей ір хан ның сө зі Жұ ма ғұл ға қон ған жоқ. Ол «заң бойын-
ша» іс қы ла тын бол ды. Мей ір хан сүл де рі құ рып, жол да сы нан 
түр ші гіп, тү ңі ліп қа ла бер ді. Бұл әң гі ме нің ар ты нан Жұ ма-
ғұл, Ақ тай лар сол кү ні-ақ «Мей ір хан қыз ған шақ тық қы лып 
жүр» деп, сөз ге та ңа бас та ды. 

Кем пір Жұ ма ғұл дың ни ет ін ес ті ген соң, бір-екі күн нің 
ішін де күй ік ті ой дың сал ма ғы нан езі ліп, бө лек ше ау ру ға АР
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ұрын ды. Есі ау ып қа лып, ша та сып сан ды рақ тай тын әдет пай-
да бол ды.

Сол кү ні кеш ке кем пір дің «дү ние ні бер мей мін» де ген сө-
зін ес ті ген Жұ ма ғұл қо лын да ғы бұй рық қа ғаз ды ми ли ция ға 
алып ба рып, со дан үш сол дат алып, Мақ сұт тың үй ін де гі нәр-
се лер ді алу ға кем пір ді кі не кел ді.

Кем пір дің ша ты нап, бұ зы лып отыр ған кө зі мыл тық ұс тап 
ке ліп тұр ған сол дат тар ға түс кен де, ор ны нан жыл дам тұ рып, 
ақы рын тәл ті рек теп ба рып, әлі кет кен қол да ры мен тө сек тің 
ба сы нан ұс тап:

– Бер мей мін... Өл тір... Өл ті ріп кет... Мақ сұт... құт қар! – 
деп, сылқ етіп шал қа сы нан жы ғы лып қал ды. Жұ ма ғұл дар 
төр ге шы ғып, бұ ның қа сы на кел ген де, кем пір бойы сі ре сіп, 
кө зі жұ мы лып, жақ та ры тіс те сіп, үзі ліп ба ра ды екен. Та ғы 
бі рер се кунд өт кен де, де мі бі тіп, үзіл ді.

Жұ ма ғұл, Қа ди ша ның мұ ра ты ор ны на кел ді...
(М�хтар Әуе зовті� «О�ы�ан азамат» ә�гімесінен)

3. Мұхтар Әуезовтің «Оқыған азамат» әңгімесінде адам құқықта ры 
бұзылған ба? Ойларыңды ортаға салып, пікірлесіңдер. Қоғам дық-
саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен 
фразаларды таңдап, орта көлемді монолог дайындаңдар.

4. Сұхбаттағы тұ жы рымдарыңды «ПСМТ фор му ла сы» әді сімен жа -
зың   дар. Жұптасып, бір-біріңнің мәтіндеріңдегі ақ па  ратты дұ рыс 
жү йе леп, логикалық түзетулер енгізіп, редакциялаңдар.

1-сөйлем: «Ме нің ой ым ша, ...».
2-сөйлем: «Се бе бі мен оны бы лай тү сін ді ре мін...».
3-сөйлем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы сал дар мен дә  лел-
 дей ала мын: ...».
Соңғы сөйлем: «Осы ған бай ла ныс ты мы на дай қо ры тын ды ға 
кел дім: ...».

1. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аза мат та ры заң ды түр де 
ал ған қан дай да бол сын мүл кін же кемен ші гін де ұс тай 
ала ды.

2. Мен шік, оның ішін де мұ ра гер лік құ қы ғы на заң мен 
ке піл дік бе рі ле ді.АР
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3. Сот тың ше ші мін сіз еш кім ді де өз мүл кі нен ай ыру ға бол-
май ды. Заң мен көз дел ген ерек ше жағ дай лар да мем ле кет 
мұқ та жы үшін мү лік тен күш теп ай ыру оның құ ны тең 
ба ға мен өтел ген кез де жүр гі зі луі мүм кін.

4. Әр кім нің кә сіп кер лік қыз мет ер кін ді гі не, өз мүл кін кез 
кел ген заң ды кә сіп кер лік қыз мет үшін ер кін пай да ла ну ға 
құ қы ғы бар. Мо но по лис тік қыз мет заң мен рет те ле ді әрі 
шек те ле ді. Жо сық сыз бә се ке ге тый ым са лы на ды.
(�а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� Конс ти ту ция сы, 26-бап)

5. Оқы лым мә ті ні мен «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген 
ма те ри ал да ғы мә лі мет тер не гі зін де жал ғау лық ты жә не жал-
ғау лық сыз ың ғай лас са ла лас құр ма лас сөй лем дер құ рас ты рып 
жа зың дар.

6. Тест сұрақтарына жауап беріңдер.

1. Оқы лым жә не «Ар тық бол мас біл ге нің» мә тін де рі не ор тақ 
та қы рып қай сы?
А) Адам құқығының бұзылуы
B) Оқыған азаматтардың әрекеті
C) Меншік, мұрагерлік құқығы
D) ХХ ғасыр басындағы жағдай
E) Жер мә се ле сі

2. Оқылым мәтінінің сти лі қан дай?
А) Рес ми-іскерлік сти ль
B) Көр кем әде би ет сти лі
C) Ғы лы ми стиль
D) Пуб ли цис ти ка лық стиль
E) Ауызе кі сөй леу сти лі

3. «Ар тық бол мас біл ге нің» мә тін інің стилі қандай?
А) Рес ми-іскерлік сти ль
B) Көр кем әде би ет сти лі
C) Ғы лы ми стиль
D) Пуб ли цис ти ка лық стиль
E) Ауызе кі сөй леу сти лі

7. Көр кем әде би ет тен адам құ қық та ры мен бос тан дық та ры на бай ла-
ныс ты мы сал дар тау ып, презентация дай ын даң дар.АР
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§4. Әй ел құ қы ғы

  ХІХ ға сыр да ғы қа зақ әй елі нің ба сын да қан дай бос тан дық тар бол-
ды? ХХ–ХХІ ғасырлардағы әйел құқығымен салыстырыңдар.

  «Түр тіп оқу» әді сі мен мә тін ді оқып, не гіз гі ой ды анық таң дар. Мә -
тін  де көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анық -
тауға арналған талқылау сұрақтарын құрас ты рың дар.

І  ға сыр да ғы қа зақ әй елі нің тағ ды ры
Же сір әй ел дің ері нен қал ған мал-мү лік ке ен ші лес тік 

жайы тіп ті сөз ету ді кө тер мей ді екен... Қа зақ ру ла ры ер кек 
нә сі лін қуа лай құ ры ла ды. Бір үй дің ер кек кін дік ті сі өліп тау-
сыл са, ол үй со ны мен өзі де жо ға ла ды. Ол үй де он қыз қал са 
да, есеп ке алын бай ды. Сон дай апат қа ұшы рай қал са, ау ыл да 
со лай, ру дың өзі со лай жо ға ла ды, бі те ді. Әй ел үй ие сі не са-
нал май ды. Бе сік те жат қан ұлы бол са, әне, мал-мү лік тің ие-
сі – сол. Ер кек ба ла сыз қал ған же сір әй ел ге ен ші бер се, ол – 
ағайын ның қай ырым ды лы ғы. Дұ ры сы на келгенде, он дай 
әйел ге әмең гер лік қа на па на бо ла ала ды...

Ер кек тер жа ғы тү гел осы ың ғай да бол ған соң, жи на лыс-
тың шын бас ты ғы Леоз нер Ұл пан ға қа ра ды:

– Сіз не ай тар еді ңіз, Ак нар Ар тык ба ев на?
Есе ней мен аз ды-көп ті ке ңе сіп кел ген Ұл пан ір кіл ген жоқ.
– Мен мұн дай жи ын да сөй леп көр ген емес пін... Не айт сам 

да, қа лай айт сам да ұзын-ыр ға сы Есе ней дің сө зі. Қа зақ бі реу-
дің жүй рік аты на қы зық са да, құ да бо ла са ла ды. Бо лыс-би 
сай лау ла ры ның тұ сын да он да ған бай лар құ да бо лы сып қа ла-
ды. Әлі ту ма ған ба ла лар ды атас ты рып, ама нат-құ да бо ла тын-
да ры да бар. Әй ел тағ ды ры осы дан бас тал май ма? 

Есе ней дің бі рін ші тап сыр ға ны – ба ла лар ерже тіп, бі рін-бі-
рі кө ріп, ұнат са ға на құ да лық бас та ла тын бол сын. Қа зақ қы-
зы бе тін жа сыр май ды. Көш пе лі ел дер жыл да ара ла сып оты-
ра ды... кө рі сіп, бі лі су қи ын емес. Қа зақ та «қыз кө ру» де ген 
жөн-жо сық бар еді ғой. Со ны әдет-ғұр пы мыз ға ай нал ды  ра-
йық. 

Екін ші, әмең гер лік тің қай тү рі бол са да жой ыл ға ны дұ рыс 
бо лар еді. Сіз дер әмең гер лік ке ұшы ра ған әй ел дің ба қыт ты АР
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бол ған бі реуін ай та ала сыз дар ма? Жоқ, атай ал май сыз! Мен 
он дай дың от пен кі ріп, күл мен шы ға тын күң бол ған жү зін 
атай ала мын. Есе ней дің өз елін де де то лып жа тыр.

Ері нен қал ған мал-мү лік ке әй елі ен ші лес емес де ген де рі-
ңіз – үл кен жә бір. Оның ар жа ғын да қа зақ тың ру ла ры ер кек 
нә сі лін қуа лай құ ры ла ды де ген ой жа тыр. Со лай емес пе? Олай 
бол са, жал пы Ке рей дің он екі бо лыс бо лып отыр ған үл кен бір 
тар ма ғы Абақ-Ке рей деп ата ла ды. Абақ – әй ел аты. Он да ған 
ру лар ды бас та ған әй ел дің аты. Жиыр ма бо лыс қа жа қын да-
ған Қа ра ке сек ру ла ры ның ұра ны «Қар қа бат» екен. Бір жан 
сал Са ра мен ай тыс қан да сол Қар қа бат қа сый ына ды екен ғой. 
Бә рі ңіз дің құ ла ғы ңыз да бар сөз – «Сал Бір жан сал ды ай қай ға 
Қар қа бат тап» де мей ме? Сол Қар қа бат – әй ел! Айби ке, Нұр-
би ке, Сүйім би ке, Қыз би ке, Би ке, Күң гө не деп әй ел аты мен 
ата ла тын он да ған ел дер бар. Бә рі де ең ке мі бір ру ды бас та ған 
әй ел аты. Осы бес бо лыс Ке рей дің та лай руы осы әй ел дер дің 
ат та ры мен атал май ма? Қуан дық, Сүй ін дік, Қар жас де ген үш 
ба ла сы на ен ші бө ліп бе ре тін ше ше сі емес пе?!

Қа дір лі бо лыс-би лер, кө ре-тұ ра обал-оз быр лық қа бар ма-
ңыз дар. Же сір қал ған әй ел үй ие сі бо лып қа ла бер сін. Әй ел үй 
ие сі бо лып са нал май ды деп қор қы тып, әмең ге рі не қо са са лу 
пы шақкес ті тоқ та ла тын бол сын! Біз дің үй дің ойы – осы. Біз-
дің үй об лыс тық тө тен ше съез ге ша қы ры ла қал са, осы ойы-
мен ба ра ды, – деді Ұлпан...

Мә жі ліс та ғы екі күн ге со зы лып ба рып әрең аяқ тал ды. 
Би лер Есе ней дің кө ңі лін сұ ра ған бо лып, Ұл пан ой ла рын жұ-
қа рт қы ла ры ке ліп еді, Есе нейдің мой ны бұ рыл ма ды. «Мен 
Ұл пан ға шыл быр-тіз гі нім ді бір жо ла бе ріп қой ған адам мын. 
Мен тү гіл, бү кіл Си бан ның сө зін ұс тай тын – сол кі сі. Осы ған 
көз де рің үй ре не бер сін», – де ді де, бас қа сөз айт па ды.

Мә жі ліс ті аяқ тап кел ген де, Тұр лы бек пен Леоз нер дің 
сүйе мел деуі ар қы лы Ұл пан ның екі ұсы ны сы амал сыз қа был-
дан ды.
1. Же сір қал ған әй ел кім ге тие мін де се де, өз ер кін де бол сын.
2. Же сір әй ел ері нен қал ған мал-мү лік тің үш тен екі сі не өзі 

ие, үш тен бі рі ері нің ағай ын-ту ған да ры на бе ріл сін.
Бұ дан көп жыл кей ін өт кен бо лыс-би лер дің об лыс тық тө-

тен ше съе зін де де бұл екі ұсы ныс өз гер тіл мей алын ды.
(�абит М� сі ре повті� «�л пан» романынан)АР
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Се беп-сал дар са ла лас
ұ	ра	мын	да	ғы	жай	сөй	лем	дер	дің	бі	рі	екін	ші	сін	де	ай	тыл	ған	ой	дың	

бо	лу	 се	бе	бін	 біл	ді	ре	тін	 са	ла	лас	тың	 тү	рі	 –	 се	бепсал	дар	 са	ла	лас	
құр	ма	лас.

Жай	сөй	лем	дер	дің	бі	рі	се	беп	мән	ді,	екін	ші	сі	сал	дар	мән	ді	бо	лып,	
орын	да	ры	ау	ысып	та	ке	ле	бе	ре	ді.

Се беп мән ді жай 
сөй лем

 Жал ғау лық шы лау Сал дар мән ді жай 
сөй лем

Ер ан қаламымды
қиылып сұрап алды

сондықтан сол се
бепті

есті енімді қарын
дашпен т с іру е
мə б р болдым

Сал дар мән ді жай 
сөй лем 

 Жал ғау лық шы лау Се беп мән ді жай 
сөй лем

лар уəделі ер е ке
ші іп етті

өйткені себебі көлік таппай қатты
қиналыпты

Се	бепсал	дар	са	ла	лас	құр	ма	лас	тың	құ	ра	мын	да	ғы	жай	сөй	лем	дер	
бірбі	рі	мен	жал	ғау	лық	шы	лау	лар	(сон	дық	тан,	сол	се	беп	ті,	се	бе	бі,	өйт
ке	ні,	не	ге	де	се	ңіз)	ар	қы	лы	да;	жал	ғау	лық	сыз,	ір	ге	лес	тұ	рып	та	бай	ла
ны	са	ды.	Мы	са	лы:	 ұлшаруа келін е тапсырылды ол ер ағдайын
ақсы біледі Көлік ре алмайтын тар ол екен біз амалсыздан

ауылға аяу тарттық

Қа зақ хан ды ғын да ғы әй ел дер құ қы ғы қан дай бол ған?
Әй ел ді рен жіт кен адам одан ке ші рім сұ ра уы тиic, сұ ра-

ма ған жағ дай да ар сыз ды ғы үшін ай ып са лы нған. Сон дай-ақ 
ер аза матқа жа қын ту ысы мен, өз ру ының қы зы мен не ке ле-
суі не қа таң тый ым са лын ған. Ол үшін өлім жа за сы на ке сі ліп 
отыр ған не ме се сол ру дың тал қы сы на бе ріл ген. 

«Же ті Жар ғы» за ңын да күй еуі әйeлiмен еш се беп сіз 
ажы ра са тын бол са, он да ба ла лар ше ше сі нің қам қор лы ғы на 
бе рі ле тін ді гі ай тыл ған. Же сір қал ған әй ел қай тыс бол ған 
күй еуі нің аға сы на не інiciнe әмең гер лік жол мен әй ел дік ке 
бе рі лген. Мар құм ның ба ла ла ры мен мал-мүл кі де бауы ры -
 ның жау ап кер ші лі гі не өте ді. Егер же сір әй ел әмең гер лік 
жол мен күй еу ге шық қы сы кел ме се, он да ба ла ла ры ба ли ғат қа 
жет кен ше, мал-мү лік, ба ла ла ры на өзі бас-көз бо ла ды. Же сір 
әй ел ге мұ ра ның се гіз ден бipі тие сі лі бол ған.АР
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3. Оқы лым жә не «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген ма те-
ри ал дар бой ын ша анық тал ған ұқ сас тық тар мен ай ыр ма шы лық-
тар ды «Т кес те сі» әді сі мен көр се тің дер.

Әй ел құ қы ғы на қа тыс ты 
ұқ сас тық та ры

Әй ел құ қы ғы на қа тыс ты  
ай ыр ма шы лық та ры 

4. Сөйлемдерді толықтырып, се беп-сал дар са ла лас құр ма лас сөй лем 
құ рас ты рың дар. Жал ғау лық ты жә не жал ғау лық сыз түр ле рі нің 
ерек ше лік те рін тү сін ді рің дер. Се беп мән ді және сал дар мән ді 
сөйлемдерді ажыратыңдар.

1. Мәжілісте Ұл пан ның екі ұсы ны сы да амал сыз қа был-
дан ды, себебі...

2. Ұлпан әмең гер лік тің жой ыл ға нын қалайды: ...
3. ..., сол себепті әйел адамның атымен аталатын ру, ауыл 

атаулары көп болған.
4. Әйелді ренжіткен адамға айып салын ған, себебі...
5. ..., өлім жа за сы на ке сі лген не ме се сол ру дың тал қы сы на 

бе ріл ген.
6. Ба ла лар ды жас кезінен атастыру дұрыс емес, сондық  тан...

5. Оқы лым мә ті нін де гі мә лі мет тер ді пай да ла нып, жақ тай тын не ме се 
дат тай тын топ тар ре тін де ойталқы ұй ым дас ты рың дар.

6. Ойталқыдағы пікірлеріңді дәлелдеп, аргументті эссе жа зың  дар. 
Сөз саны  – 120–150.

7. Қо сым ша ре су рс тар (ға лам тор, бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры) 
бой ын ша қа зақ әй елі нің бү гін гі таң да ғы құ қық та рын анық тап, өз 
пі кір ле рің ді «Төрт сөй лем» әді сі мен түй ін дең дер.

• Пі кір.
• Дә лел.
• Мы сал.
• Қо ры тын ды.
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§5. Ба ла құ қы ғы – бас ты құн ды лық

1. Сен дер дің ой ла рың ша, біз дің елі міз де ба ла лар мен жа сөс пі рім-
дер дің құ қық та рын қор ғай тын ар найы ұй ым дар бар ма? Олар өз 
жұ мы сын қан дай нор ма тив тік құ қық тық құ жат тар бой ын ша жүр-
гі зе ді?

2. Мә тін ді оқыңдар, тақырыбын, қызметін, құрылымын және тілдік 
ерек  ше лік терін өткен са бақ та ғы оқы   лым мәтінімен салыс ты ра тал-
даң дар. 

«Ба ла құ қы ғы ту ра лы  
Кон вен ция» мә ті ні 

«ХІХ ға сыр да ғы қа зақ әй елі нің 
тағ ды ры» мә ті ні 

 Тақырыбы 

Сти лі 

Ті лдік ерекшелігі мен құрылымы

Қызметі

Ба ла құ қы ғы ту ра лы Кон вен ия 
Кон вен ция – 0-ден 18 жас қа дей ін гі бар лық ба ла  ға қа тыс-

ты ха лы қа ра лық за ң. Бұл құ жат 1989 жы лы 20 қа ра   ша   да қа-
был дан ды. Біздің елі мізде 1994 жы лы 11 қа ра ша да заң дық 
кү ші не ен ді. 

1-бап. 18 жас қа дей ін гі ба ла лар Кон вен ция да ұсы ныл ған 
бар лық құ қық ты қол да на ала ды.

2-бап. Баланың, оның ата-ана сы ның не ме се қам қор шы сы-
ның нә сі лі не, түр-тү сі не, жы ны сы на, ті лі не, ді ні не, сая си не-
ме се өз ге де се нім-на ным да ры на, ұлт тық, эт ни ка лық не ме се 
әлеу мет тік шы ғу те гі не, мү лік тік жағ дай ына, ден сау лы ғы на 
не ме се өз ге де жағ дай ла ры на қа ра мас тан, әр бір ба ла ның осы 
Кон вен ция мен көз дел ген құ қық та ры құр мет теле ді жә не қам-
та ма сыз етіле ді.

3-бап. Балалар ды әлеу мет тік қам сыз дан ды ру мә се ле ле рі-
мен ай на лы са тын мем ле кет тік не ме се же ке ме ке ме лер , сот-
тар, әкім ші лік не ме се заң шы ға ру шы ор ган дар ба ла лар ға АР
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қа тыс ты қол да ны ла тын іс-әре кет тер інің бә рін де бі рін ші ке-
зек те ба ла ның мүд де сін қам та ма сыз ету ге кө ңіл бө ле ді.

4-бап. Қа ты су шы мем ле кет тер осы Кон вен ция да көр се-
тіл ген заң шы ға ру шы, әкім ші лік жә не бас қа да құ қық тар ды 
жү зе ге асы руды қа м та ма сыз етеді. Ал эко но ми ка лық, әлеу-
мет тік жә не мә де ни құ қық тар ға қа тыс ты ша ра лар ды мүм кін-
ді гін ше қол да бар ре су рс та рын пай да ла на оты рып, қа жет бол-
ған жағ дай да ха лы қа ра лық ын ты мақ тас тық шең бе рін де іске 
асырады.

5-бап. Қа ты су шы мем ле кет тер ата-ана лар дың, кейбір 
жер  гі   лік ті салт-дәс түр бойынша ке ңей тіл ген от ба сы лар 
мен қа  уым дас тық мү ше ле рі нің, қам қор шы   лар ы мен ба ла ға 
жауап ты тұлға лар дың құқық  та ры мен міндеттерін құрмет-
тей ді. Осы Кон вен ция да көрсе тіл ген құ қық тар ды жү зе ге асы-
ру да ба ла ға даму қа бі леттеріне сәйкес дұрыс бағыт бе ріп, бас-
шы лық жа са уы на жағдай жасайды.

6-бап. Қа ты су шы мем ле кет тер әр бір ба ла ның өмір сү ру ге 
де ген ажы ра мас құ қы ғын мойын дай ды. Олар ба ла ның аман 
бо луын жә не ден сау лы ғы ның мық ты бо лып өсуін ба рын ша 
қам та ма сыз ете ді.

7-бап. Ба ла ту ған бет те тір кеу ге алы на ды, осы сәттен бас-
тап өзіне есім және аза мат тық алу ға құ қы ғы бар, сон дай-ақ 
мүм кін ді гін ше өзі нің ата-ана сын бі лу ге жә не олар дың қам-
қор лы ғы на ие бо лу ға құ қы лы.

8-бап. Заңда қарастырылғандай, қа ты су шы мем ле кет тер 
ба ла ның же ке ба сы ның да ра лы ғын, атап айтсақ, аза мат ты-
ғын, есі мін жә не от ба сы лық қарым-қатынасын сақ тау құ қы-
ғын құрметтейді. Оған заң сыз ара ла су ға жол бер мей ді.

9-бап. Қа ты су шы мем ле кет тер ба ла ның ер кі нен тыс ата-
ана сынан айы рыл ма уын қам та ма сыз ете ді. Бұған құ зы рлы 
ор ган дар дың сот ше ші мі не сәй кес ба ла ның мүд де сі үшін оны 
ата-ана сы нан ай ыру қа жет екен ді гін анық та ған жағ дай лар 
жатпайды. Мұн дай анық та ма ата-ана сы ба ла ға қа ты гез  дік та-
ныт қанда не оған қам қор лық жа са ма ғанда, бол ма са ата-ана-
сы бө лек тұ ра тын, сол себепті ба ла ның тұ рып жат қан же рі не 
қа тыс ты ше шім қа был дау қа жет бол ған да беріледі.

10-бап. Ата-ана сы әр түр лі мем ле кет те өмір сү ріп жат қан 
ба ла тұ рақ ты не гіз де ата-ана сы ның еке уі мен де же ке қа рым-
қа ты нас жә не ті ке лей бай ла ныс ор на ту ға құ қы лы.АР
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11-бап. Қа ты су шы мем ле кет тер ба ла лар дың ше тел ге заң-
сыз жө нел ті луі не жә не қай та рыл мауы на қар сы кү рес үшін 
ша ра ларын қа был дай ды.

12-бап. Қа ты су шы мем ле кет тер өз көзқарасын жет кі зу-
ге қа бі лет ті ба ла ның өзіне қа тыс ты бар лық мә се ле бой ын ша 
ой-пі кір ле рін ер кін біл ді ру құ қы ғын қам та ма сыз ете ді. Бұл 
рет те ба ла ның жа сы на жә не өсіп-же ті луі не сәй кес оның ой-
пі кі рі не ти іс ті на зар ау да ры ла ды.

13-бап. Ба ла өз пі кі рін ер кін біл ді ру ге құ қы лы: бұл құ-
қық қа ау ыз ша, жаз ба ша ба сы лымдар мен көр ке мө нер шы-
ғар ма ларынан не бол ма са ба ла ның өз таң дауы бой ын ша бас қа 
да құ рал дар дың кө ме гі мен әртүр лі ақ па рат пен идея ны із деу, 
алу жә не бе ру ер кін ді гі кі ре ді.

14-бап. Қа ты су шы мем ле кет тер ба ла ның ой лау, ар-ұж дан 
жә не дін бос тан ды ғы на де ген құ қы ғын құр мет тей ді.

(Республикалы� ���ы�ты� а�парат  
орталы�ыны� мәліметтерінен)

3. Берілген сызба бой ын ша «Бала құқығы – маңызды мәселе» тақы-
ры  бында мә тін жа зың дар. Жұптасып, бір-біріңнің жазба жұ мыс -
тарың дағы ақпарат тар ды дұрыс жүйе леп, ло ги калық және стиль-
 дік түзетулер енгізіп, редакциялаңдар.

Баланың
құқығы

Әлеуметтік
қорғалу	 
құқығы

Жеке	өміріне
қол	сұғылмау

құқығы

тбасында	 
өмір	сүру емалу

енсаулық
сақтау

Білім	алу

Жеке	бас
бостандығы

Жекеменшік
құқығы

мір
сүру
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4. Аудио жаз ба дан (09. mp3) «Юве нал ды әді лет – кә ме лет ке тол ма-
ған дар құ қық та рын қор ғау ке пі лі» мә ті нін тың дап, қоғамдық-
саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен 
фразаларды таңдап, ор та кө лем ді мо но лог дай ын даң дар.

5. Сызбаларды негізге алып, тақырып бой ын ша се беп-сал дар са ла лас 
құр ма ластың жалғаулықты және жалғаулықсыз түрлеріне сөй лем 
құ рас ты рыңдар, жа са лу жол да ры мен ты ныс бел гі ле рі не тү сі нік 
бе рің дер.

Се беп мән ді  
жай сөй лем

 Жал ғау лық  
шы лау

Сал дар мән ді  
жай сөй лем

Сал дар мән ді  
жай сөй лем 

 Жал ғау лық шы лау
Се беп мән ді  
жай сөй лем

Се беп мән ді жай сөй лем Сал дар мән ді жай сөй лем

Сал дар мән ді жай сөй лем Се беп мән ді жай сөй лем

6. Ба ла құ қы ғын қорғаумен айналысатын халықара лық жә не қазақ-
стандық ұйымдардың атқарып жатқан жұмыстары туралы ізде ніп, 
презентация дайындаңдар. 

7. Ыңғайлас және себеп-салдар са ла лас құр ма лас сөй лем дер ді қол-
да нып, «Ба ла құ  қық  та   рын қор ғау ту ра лы Кон вен ция» жө нін де 
мақала жазың  дар.
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§6. Ба ла құ қық та ры ның қор ға луы

1. Сен дер дің ой ла рың ша, елімізде ата-ана сы нан ай ырыл ған же тім 
ба ла лар дың құ қық та ры қа лай қор ға ла ды?

2. Аудио жаз ба дан (10. mp3) «Ба ла лар ды қор ғау кү ні» та қы ры бын -
да ғы мәтінді тың дап, жағ дая тын (қо ғам дық-сая си, ғы лы ми, ком-
му ни ка тив тік) анық таң дар. Сөз дер мен сөз тір кес те рін таң дап 
алып, ор та кө лем ді мо но лог дай ын даң дар.

3. Мәтінді оқып, тақырыбын, құрылымын, тілдік ерекшелігін тың-
да лым мәтінімен салыстыра талдаң дар.

Ба ла Қа сым ның тағ ды ры
...Бiрақ күн дер өттi. Қа-

сым жетiм бол ды. Жетiмдiк бұ-
ған өзiнің бар лық су ық пiшiнiн 
емiн-еркiн та ныт ты. Қа тал тағ-
дыр мық ты қо лы мен қат ты ұс-
та ды.

Әжесi өт кен соң «жа қы ны-
мын» деп, жа ны ашы ған ие бо-
лып шы ғып, Иса де ген ағай ыны 
Қа сым ды қо лы на ал ды. Қа сым-
ның әке-ше шесiнен отыз шақ ты 
қой, он шақ ты қа ра қа лып едi. 
Иса ға Қа сым ның ма лын бе рер де 
жұрт: «Жетiмнiң ма лы на қия-
нат қыл ма! Өзiн адам қыл, күт, 
асы ра, жы лат па!» – деп тап сыр-
ған бо лып берiп едi.

Исаның балалары көп, малы жоққа жақын кедей бола -
тын. Ұрысқақ долы қатыны Қадиша мен Иса Қасымды ал-
ғаш қолына кіргізіп алысымен, малды өз малындай бау рай 
бастады. Олар Қасыммен бірге келген малдың санын азсы-
нып, әрқайсысының түсін атап: «Әне бір көк сау лық пен қара-
бас қойды соғымға жібереміз, қасқа сиырды са тып, үй ішіне, 
бала-шағаға саудагерден бұл аламыз», – деп ашық кеңесіп 
жат ты...АР
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Қасымның көңіліне жетімдік, әлсіздік қайғысы зіл қара 
тастай ор  нап қалды. Аз заман өткенде бұрынғы толық ажар-
лы бала аппақ болып қуарып жүдеп, ылғи қабағы түйіліп, 
қайғы сызымен түксиіп алды. Жалғыздық, сорлылық кебін 
барлық пішінімен білдіретін болып еді.

...Қасымның малы ұстала бас  тады. Көк сау лық тың мой ны-
нан құшақтап жабысқан жолында Иса мен Қа ди ша дан қабат 
таяқ жеді. Жылаған сайын тамақ бермейтін болды. Олар дың 
балалары бірінен-бірі ерке болып шығып, Қасым қағаберіс те 
қалатын болды. Қасымға таласа-тармаса күн көру керек бол-
ды. Малы ұсталғалы басында қайғыртып жылатып, кішке не 
сор лы жетімнің ішіне у болып жиналып жүрсе де, әрі-беріден 
соң ол қайғы бір бөлек қалды. Енді Қасым тамақты да жөн-
деп іше алмайтын болды. Жыламаса, әке-шешесі бар бала-
лардан кезек тимейді. Оның үстіне олар дың ересегінен таяқ 
та жей бастады. Қасымға бұдан соңғы бір қайғы – қозы ба ғу 
шық ты. Аздан соң өз ге балалар «тілазар, кәпір, бармай ды» 
деген атпен құтылып ке тетін болып, Иса мен Қадиша ның бе-
йіл ді қабағына ырза бола тын күйге келген Қасым тезек те ре-
тін болды. Малдан кешке келіп сүрініп-жығылғанда бол ма са, 
Қасымға бостан дық, ер кін  шілік жоқ еді. Кейде Иса өз ба ла-
ларын: «Олардың малы жоқ, малдың иесі – Қасым», – деп қо-
йып, олардың еріншекті гіне өзі құрық беріп, Қасым ның бей-
шаралығын ашық арам дықпен қақпай қылып та қоя ды. Бұл 
халдің барлығы сорлы жетім көңілінде күннен-күнге арыл-
мас тай у болып жи нал ды. Қасым енді барлық өзіне қар сы 
арналған арам дық, өгейлік мінезді қабақтан, жарты сөз ден 
ұғатын болды. Күз күніндей жабырқап жүдеп, қабағы қатқан 
қайғыда... 

Үнемі аштық, күтімсіздік, ауыр жұмыс қосы лып, ойын 
шатастыра берді. Әжесі өлген соң, көңілінде тірші  лі гі не сүй-
сінгендей бір күн болған жоқ. Кішкентай Қасым ның тү сі де, 
көңілі де қартайып, жүдеп барады. Бұл уақытта Қади шаның 
қолы үйреніп алған таяғы күн нен-күнге: «Жетім ит!», «Жа-
ман неме!» – деп көзге шұқып, жиі-жиі тие бастады.

Бүгінгі Қасым жалғыз келе жатқан түннің алдында та ңер-
тең нен кешке шейін Иса мен Қадиша бұны үйіне жолатпай, 
ауылдан қуып жүріп сабап еді. Ақырғы рет кеш алдында күні 
бо йы жылаумен үздігіп әлі біткен Қасым жетімдіктің бар лық 
сор лылығына бойсұнған пішінімен Исаның үйін жағалап АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



102

ке ле жатыр еді. Жаутаңдаған көзімен жылы шырай іздеп ке-
ле жат қанда, алдында бұрынғыдай зәрленіп тұрған Исаны 
көрді. Иса бұған «сен қарсы келдің» деген зілмен тағы да ұр-
мақшы болып қарсы жүгірді. Сол уақытта Қасым жаны күйіп 
шыдай алмай, жылап жүріп сөйлеп:

– Менi мұн дай сор лы қыл ған дай не жа зып едiм?.. Жа зы-
ғым – қуа рып қал ған жетiмдiгiм бе? – деп, жер де жат қан үл-
кен тас ты ала са лып, төнiп келiп қал ған Иса ны тiзесiнен перiп 
кеп жiберiп, да ла ға қа рай қа ша жө нелiп едi.

Иса ау зы на кел генiн ай тып боқ тап, ая ғы мертiгiп «бақ» 
етiп оты рып қал ды. Қа сым сол бетiмен тас лақ тыр ып қу ған 
ба ла лар ға жеткiзбей, үл кен тау ға қа рай жө нелiп кет кен.

Ау ыл ға ендi қай та ба рса ая май ты нын бiлiп, зар лай еңiреп, 
әжесi мен ата сы ның атын атап ша қы рып ке ле жат қан да, бұ-
рын нан ой лап жүр ген бiр кө мескi ни етi есiне түстi, ол ни етi – 
қыс тау ма ңын да әке-ше ше лерiнiң зи ра ты на бар мақ шы едi... 

Тау аса тын жол да жал ғыз ке ле жат қан зар еңiре ген жетiм 
ба ла Қа сым ды алып ке ле жат қан хал – осы...

(М�хтар Әуе зовті� «Жетім» ә�гімесінен)

4. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ба ла лар мен жа сөс пі рім дер дің құ -
қық   та ры на қа тыс ты пі кір та лас жүр гі зің дер. Анық тал ған түйін ді 
ой ла рың ды «Ер кін мик ро фон» әді сі мен ба ян даң дар.

 Қар сы лық ты са ла лас
ұ	ра	мын	да	ғы	жай	сөй	лем	дер	дің	біріндегі	ой	мен	оқи	ға	екін	ші	сы

ңа	рын	да	ғы	ой	мен	оқи	ға	ға	қа	ра	мақар	сы	бо	лып	ке	ле	тін	са	ла	лас	тың	
тү	рі	қар	сы	лық	ты	са	ла	лас	деп	ата	ла	ды.

ар	сы	лық	ты	са	ла	лас	құ	ра	ма	лас	сөй	лем	дер	жал	ғау	лық	тар	ар	қы	лы	
да,	ір	ге	лес	тұ	рып	та	бай	ла	ны	са	ды.

 Жал ғау лық сыз  дау ыс ыр-
ға ғы ар қы лы ір ге лес тұ рып 

бай ла ны суы

 Жал ғау лық ты бай ла ныс  
(бі	рақ,	алай	да,	де	ген	мен,	әйт	се	де,	
сон	да	да,	әйт	кен	мен,	сөйт	кен	мен,	

сөйт	се	де,	де	се	де)
 із ыңғай бермеп едік лен
дер қоғадай апырылды.

Алыстан əлдекімнің дауысы естіл
ендей болды бірақ қай ақтан ес
тіл енін шамалай алмадым
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ар	сы	лық	ты	 са	ла	лас	 құр	ма	лас	 сөй	лемнің	 құ	ра	мын	да	ғы	 ба	ян
дауыш	тар	ан	то	ним	сөз	дер	ден	не	ме	се	бо	лым	дыбо	лым	сыз	 ор	ма
да	ғы	сөз	дер	ден	жа	са	ла	ды.

а	рсы	лық	ты	са	ла	лас	тың	жал	ғау	лық	шы	лау	лар	қа	тыс	қан	тү	рін	де	
қол	да	ны	ла	тын	ты	ныс	бел	гі	сі	–	үтір,	ал	жал	ғау	лық	тү	сі	рі	ліп	ай	тыл	ған	
жағ	дай	да	ал	дың	ғы	сөй	лем	нен	кей	ін	үтір	ден	соң	жал	ғау	лық	ор	ны	на	
сы	зық	ша	қой	ыла	ды.	Мы	са	лы: Жоспарланған шара уақытында өт
ті к ткен нəти е е қол еткізе алмадық

5. Оқылым мәтіні н пай да ла нып, жал ғау лық ты жә не жал ғау лық сыз 
қар сы лық ты са ла лас сөй лем дер жа зың дар.

 Жал ғау лық ты қар сы лық ты 
са ла лас 

 Жал ғау лық сыз қар сы лық ты 
са ла лас 

6. Оқы лым жә не тың да лым ма те ри алдарында көтерілген мәселе  -
лер ді қо ры тындылап, «Балаларды қорғау – болашаққа бағдар 
жа сай   тын маңызды мәселе» тақырыбында мә тін жа зың дар. 
Сөз саны – 80–100. Жұп та сып, бір-біріңнің жазған мәтіндеріңе 
түзету лер ен гізіп, ре дак ция лаңдар.

7. Өз мәтіндеріңдегі жай сөйлемдерден қарсылықты салалас құр-
ма лас сөйлем құрастырың дар. 

Мәтіндегі сөйлем Қарсылықты салалас

8. «Еге мен ел ая сын да ғы ме нің құ қық та рым» та қы ры бын да аргу-
мент ті эссе жазың дар. Сөз саны –150–160.
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§7. Ту ған жер ге туың тік

1. Шет жер де гі қан дас та ры мыз дың ту ған жер ге ора луы заң мен қор-
ғал ған ба?

2. Мә тін де гі не гіз гі ой ды анық  таң   дар. Мәтінде көтерілген мәселеге 
оқырманның қарым-қаты на    сын анықтауға бағытталған талқылау 
сұрақтарын құрастырыңдар. 

Ата ме ке нін аң са ған жан ның тағ ды ры
...Тө леутай же ті ге то лып, мек теп ке бар ға ны бұл үшін үл-

кен ме ре ке бо лып еді. Екі ар қар дың етін қа зан ға бір-ақ са-
лып, ма ңай ын ша қы рып той жа са ды. Илен ген тау еш кі нің 
те рі сі нен не ме ре сі не әп-әде мі сум ка жа сап бер ді. Қа шан үй-
ре ніс кен ше, мек теп ке өзі ер тіп апа рып жүр ді.

Не ме ре сі нің ті лі қан дай қы зық. Зе рек, әр нәр се ні бі лу-
ге құ мар-ды. Қарт тың есі не мы на бір оқи ға түс ті. Бір жо лы 
Тө леутай ды таяу жер де гі Қа ра су ға үй рек ату ға ер тіп бар ған. 
Көк тем гі құс ке ле тін уа қыт. Сол маң да ғы шұ қа нақ көл дер 
мен Қа ра су да шү ре гей үй рек тер жыр ты лып ай ыры ла ды. Шал 
ба ра са лып екі үй рек атып ал ды.

Бір за мат та қа нат та ры сар тыл дап, су жа ға сы на жіп ке тіз-
ген мон шақ тай бір топ қаз ке ліп қон ды. Жол бас тау шы кө се мі 
қам шы са лым бә рі нің ал дын да жүр.

– Ата, мы на қаз ды атай ық шы, – де ді Тө леутай қуа нып. – 
Ат шы анау ал дын да жүр ген үл ке нін.

– Жоқ, ба лам, бұл қаз дар ды ату ға бол май ды, – де ді қарт 
ба сын шай қап. – Бұ лар да жо лау шы ғой, алыс қа ке тіп ба ра-
ды. Жо лы нан қал дыр май ық.

– Алыс қа дей сің бе? Қай да ба ра ды сон да? – де ді Тө леутай 
та ңыр қап.

– Ту ған же рі не ке тіп ба ра ды...
– Ту ған же рі қай да?
– Алыс та, со нау тау дың ар жа ғын да, – деп қарт, қа зір өзі 

жат қан асу ды нұс қап еді сон да.
Ба ла «тү сін дім, он да ату ға бол май ды екен» де ген дей, өзі-

не жа рас пай тын бір ес ти яр лық пен ой ла нып қал ған. Ақы лы 
көп, зе рек еді-ау, ай на лай ын.АР
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Әл гі қаз дар бой жа зып, су ға қа нып ал ды да, ке шік пей ас-
пан ға кө те ріл ді... Бұ лар дың тө бе сі нен та ғы бір ай нал ды да, 
сол түс тік қай да сың деп тар тып бер ді. Қарт не ме ре сі мен еке-
уі қаз дар то бы көз ден ғай ып бо лып, ас пан тұң ғиы ғы на сі ңіп 
кет кен ше кір пік қақ пай қа рап тұр ды...

Сол не ме ре сі нен қарт қа пы да ай ырыл ды. Соң ғы бір не ше 
жыл ұдай ымен бұл өл ке ні жы лан дай жай ла ған ашар шы лық 
бұ лар дың қа ра ла шы ғы на ене ал май-ақ ке ліп еді. Ма ңай да ғы 
ел аш тық тан ісі ніп, кө нек ау ру ына шал ды ғып, жап пай қи рап 
жат қан да, бұ лар дың өзе гі та ла қой ма ған. Қарт кә рі сүйе гін 
сүй ре тіп, аң, құс атып әке ліп, ау зы ме нен жем та сы ған қар лы-
ғаш тай не ме ре сін сақ тап қа лу ға бар жа нын сал ған. Көл де нең 
ке сел ге ки лік пе се, Тө леутай ын апат тан аман алып та қа ла-
тын еді. Бі рақ амал қан ша, Құ дай оған жет кіз бе ді ғой.

Бір кү ні атып ал ған қоя ны мен ке кі лі гін ар қа лап, үйі не 
кел ге ні сол еді, мұ ны екі по ли цей то сып отыр екен. Ай-шай ға 
қа рат пай, шал дың қол-ая ғын бай ла ды да, ар ба ға отыр ғы зып 
қа ла ға алып кет ті. Мек теп ке кет кен не ме ре сі не де мой ын бұр-
ғыз ған жоқ. Тер геу сіз, сұ рау сыз апа рып түр ме ге қа мап тас-
та ды. Бір ай дай жау ап сыз жа тып қал ды. Өзі не қан дай ай ып 
та ғыл ға нын да біл ме ді. Тек тер геу ге әкел ген де ға на ұқ ты мән-
жай ды.

Бұ ған екі түр лі қыл мыс та ңыл ған кө рі не ді. Бі рін ші сі – 
«Аң ау ла ған ды сыл тау қы лып, үне мі тау ара сын да жү ре ді 
екен сің. Бір не ше рет ше ка ра бой ына да жа қын ба рып қай-
тып сың. Сон да ғы мақ са тың не?» Екін ші сі – «Сен де ты ғу лы 
жат қан мыл тық бар. Со ны өкі мет ке тап сы ру ың ке рек».

Қан дау ыр дай қа дал ған осы екі сұ рақ қа жау ап та ба ал май, 
қарт түр ме де бір жыл жат ты. Тек қыс өтіп, ке ле сі көк тем де ға-
на мұ ны қа пас тан бо сат ты. Мыл ты ғын тар тып алып, аң ау лау ға 
тый ым сал ды да, ба қы лау ас тын да ау ыр жұ мыс іс теу ге жі бер ді.

Ал дын да қан дай қа сі рет кү тіп тұр ға нын бұл ау ыл ға кел-
ген де бір-ақ біл ді. Өт кен қыс та да ақ сүй ек жұт бо лып, мал дан 
ті гер ге тұ яқ қал ма ған. Адам шы ғы ны да аз емес. Ті рі лер дің 
қа та ры сел ді реп, жо та да ғы зи рат тың қа ра сы мо лая тү сіп ті.

Қарт сол зи рат тың шет жа ғын да ғы кіш кен тай жас то пы-
рақ ты құ шақ тап, бір тәу лік ес сіз жат ты. Өзі жоқ та жал ғыз 
жұ ба ны шы – Тө леутайы аш тық қа төз бей, қыр шы ны нан қиы-
лып ты. АР
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Жа сы жет піс ке кел се де, қай ра ты қайт па ған қарт сол күн-
нен бас тап күрт тө мен деп кет ті... Мы на жа рық дү ние нің бұл 
үшін пә лен дей қы зы ғы, мән-ма ғы на сы қал ма ған еді.

Жатса-тұрса көзіне өлім елестеді. Есіне сонау алыста 
қалған туған жері түсе берді. Түсінде сол ғажайып өлкеде 
жүретін болды. Шал ендігі қалған аз өмірін бір игілікті іске 
жұмсауға бел байлады. Ол – қырық жыл бойы көкірек түпкі-
рінде жатқан осынау сапар болатын.

(�абдеш Ж� ма ді ловті� «�аздар �айтып 
 барады» ә�гімесінен)

3. Қаб деш Жұ ма ді лов тің «Қаз дар қай тып ба ра ды» әң гі ме сі нен алын-
 ған үзін діден негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді теріп жа зып, 
«Қосжаз ба күн де лі гі» әді сі мен тү сін ді рің дер.

Негізгі ойды білдіретін сөйлем Ме нің пікірім 

4. Мәтіндегі құрмалас сөйлемдерді анықтап, салаластарды мағы на -
 лық түрлеріне қарай талдаңдар.

5. Эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, өз ойларыңды дәлелдеп, 
«Туған жерге туыңды тік» тақырыбында аргу мент ті эссе жазың-
 дар. Сөз саны – 80–100.

6. «Әрбір азамат өз туған жерінде өмір сүруге құқылы». Осы пі кір ді 
не гізге алып, жал ғау лық ты жә не жал ғау лық сыз қар сы лық ты са -
ла   лас құр ма лас сөй лем дер құ рас ты рып жа зың дар.

7. Са ла лас құр ма лас сөй лем нің ма ғы на лық түр ле рін қол да на оты рып, 
«Еге мен ел аза мат та ры ның құ қық та ры» та қы ры бын да қыс қа ша 
ғы лы ми-зерт теу жұ мы сын жа зың дар.
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V 
ОТ БА СЫ ЖӘ НЕ  
ДЕ МОГ РА ФИЯ ЛЫҚ  
ӨЗ ГЕ РІС

Бөлімді оқып-білу арқылы сендер:
•	 а	зақ	стан	 ес	пуб	ли	ка	сы	ның	де	мог	ра	 ия	лық	жағ	дайы	туралы;
•	 әлем	де	гі	де	мог	ра	 ия	лық	өз	ге	ріс	тер	жайлы;
•	 тү	сін	дір	ме	лі	са	ла	лас,	тал	ғау	лы	са	ла	лас,	ке	зек	тес	са	ла	лас	

сөйлемдердің	жасалу	жолдарымен	танысасыңдар.

Біз жас ұлтпыз. Еліміздегі орташа жас – 35. 
Бұл біздің адамдық әлеуетімізді сақтауға, 
әлемде өзіміздің орнығуымызға зор 
мүмкіндік береді.

(Н.Назарбаев)

БӨЛІМ

СИН ТАК СИС

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



108

§1. От ба сы – ұлт құн ды лы ғы

1. Суреттен қандай ой түйдіңдер? 

2. Мә тін ді түсініп оқыңдар. Тілдік құралдары арқылы стилін анық-
таң  дар. Ше шен дік сөз үлгілері бар ма?

Еге мен дік тің ал ғаш қы жыл да рын да Ата Заң ға ар найы 
бап ен гі зі ліп, «не ке жә не от ба сы ның, ана, әке бо лу дың жә не 
ба ла лық тың мем ле кет қор ғау ын да бо ла ты ны» ай қын дал ды. 
Осы ар қы лы тәу ел сіз дік жыл да рын да от ба сы лық-де мог ра-
фия лық сая сат мем ле кет да муы ның ст ра те гия лық ба ғы ты 
ре тін де бе кі ті ліп, бұл са ла да ғы ке ле лі мә се ле лер ке зең-ке зе-
ңі мен түп кі лік ті ше ші мін тау ып ке ле ді.

Ши рек ға сыр да Ел ба сы Н.Ә.На зар ба ев тың бә се ке ге қа бі-
лет ті ұлт, әл-ау қа ты арт қан от ба сы, бі лім ді ұр пақ қа лып тас-
ты ру ға ба ғыт тал ған сын дар лы сая са ты от ба сы лық сая сат ты 
же тіл ді ру ге, ана мен ба ла ны мем ле кет тік қол дау бой ын ша 
бағ дар ла ма лық құ жат тар дың қа был да нуы на, осы ба ғыт та 
тұ тас тай жүй енің құ ры луы на жол аш ты. Осы лар дың қа та-
рын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 2006–2016 жыл дар ға АР
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ар нал ған Ген дер лік тең дік ст ра те гия сы ның қа был да ну ын, 
От ба сы кү ні нің бел гі ле нуін, Ба ла лы от ба сы лар ды әлеу мет тік 
қол дау дың ұлт тық мо де лі нің қа лып та су ын, «Ме рей лі от ба-
сы» ұлт тық байқауы ның өт кі зі луін жә не бас қа да нақ ты 
ша ра лар ды ал ға тар ту ға бо ла ды. Бұл игі лік ті іс тер нә ти же-
сін де әр бір бо са ға сы бе рік от ба сы Ота ны мыз дың баян   ды бо ла-
ша ғы ның бе рік не гі зі ре тін де ор нық ты рыл ды.

...Осы ның бә рі от ба сы  ның адам ба ла сы ның өмір ге жол-
да ма ала тын кәу сар бас тауы, ар қа сүйер ал тын дің ге гі еке нін, 
Қа зақ стан қо ға мын да от ба сы ның мәр те бе лік мә ні қа шан да 
те рең еке нін көр се те ді. Өйт ке ні «Мәң гі лік Ел дің» ір ге сін 
бе рік, ке ре ге сін кең, ша ңы ра ғын би ік ете тін ұлт тың бас ты 
құн ды лы ғы өре лі ұр пақ, ұла ғат ты от ба сы еке ні ақи қат.

(Г�лшара Әб ді �а лы �о ва)

3. Елі міз дің ең бас ты ұлт тық құн ды лық та ры ту ра лы өз пі кір ле рің ді 
ор та ға са лың дар. От ба сы ны ұлт құн ды лы ғы деп та ну дың се бе бі 
не де деп ой лай сың дар?

Тү сін дір ме лі са ла лас құр ма лас
Тү	сін	дір	ме	лі	 са	ла	лас	 құр	ма	лас	 сөй	лемнің	ал	ғаш	қы	 сөйлемінде	

ай	тыл	ған	ісәре	кет,	оқи	ға	же	лі	сі	нің	мә	ні	кей	ін	гі	сөйлемде	са	ра	ла	нып,	
тү	сін	ді	рі	ліп,	ашы	лып	оты	ра	ды.	Тү	сін	дір	ме	лі	са	ла	лас	құр	ма	лас	сөй
лем	нің	бөлік				те	рі		жал	ғау	лық	сыз	бай	ла	ны	сады	.	

Тү	сін	дір	ме	лі	 са	ла	лас	 құр		ма	лас	 сөй	лем	нің	 жай	 сө	йлем	де	рі	нің	
аражі	гі	не	қой	ыла	тын	ты	ныс	бел	гі	ле	рі:	сы	зық	ша,	қос	нүк	те.

Тү	сін	дір	ме	лі	са	ла	лас	құр	ма	лас	сөй	лем	нің	бі	рін	ші	бөлігі	нің	ба	ян	да
уышы	ре	тін	де	сол мына мынау мынадай	си	яқ	ты	сіл	теу	есім	дік	те	рі		
қол	да	ныл	са,	 олардан	 кей	ін	 кө	бі	несе	 қос	нүк	те	 қой	ыла	ды;	 ал	сон
шама соншалық сондай	си	яқ	ты	сіл	теу	есім	дік	те	рі	мен	сіл	теу	мән	ді	
сөз	дер	қыз	мет	етіп,	екі	жай	сөй	лем	ді	құр	ма	лас	ты	рып	тұр	са,	мұн	дай	
ба	ян	дау	ыш	тар	дан	соң	сы	зық	ша	қой	ыла	ды.	

Мы	сал	дар:
екторат мəселені еске салады ол студенттерді ерте

бастан ғылыми еңбек азуға төселдіру С аймерденов Қуанға
ны с   орнынан атып тұрып құшақтай алды ның не
айтып тұрғанын ұқтым қар ыдан қысылып тұр екен ғой Саған
ашып айтарым с мен осында қаламын бішев
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4. Оқы лым мә ті нін де гі не гіз гі ой ды та ны та тын 3 сөз бен 3 сөй лем 
жа зып, отбасы құндылықтарын сипаттаң дар.

5. Түсіндірмелі салалас құр ма лас сөй лем дердің ты ныс бел гі ле рін 
қой ып, се бебін тү сін ді рің дер.

Бұл тру ба лар дың жу ан ды ғы сон дай Бей сен си яқ ты 
тә пел тек адам дар ішін де жү гі ріп жү рер лік.

Бұ ның жақ сы ырым от жа ғып сың, шай қай на тып сың, 
дас тар қан жай ып сың.

Ғы лым ға бе ріл ген ді гі сон дай қо лы нан кі та бы түс пей ді, 
үне мі оқи ды да жү ре ді.

Мұ ның түп кі се бе бі мы нау ро ман да ұнам сыз кей іп кер 
мүл де жоқ.

Сіздерге айтар тілегім сол мені ұшқыштың оқуына жі бе -
ріңіздер.

6. Оқы лым мә ті нін де гі сөй лем дер ді тү сін дір ме лі са ла лас құр ма лас 
сөй лем ге ай нал ды ру ға бо ла ма? Бай қап кө рің дер.

Мәтіндегі сөйлем Түсіндірмелі салалас

7. «РАФТ стратегиясы» бойынша ұстаз  дың, көпбалалы ананың, 
әкім  нің т.б. рөліне еніп, «От ба сы кү ні не» орай ха лық қа ар нау сөз 
жа зың дар. Тү сін дір ме лі са ла лас құр ма лас сөй лем дер ді қатысты-
рың дар.

Рөл Аудитория Форма (пішін) Тақырып

8. Ойларыңды дә лел деп, «От ба сы – ұлт бай лы ғы» та қы ры бын да қо -
ғам  да қа лып тас қан жағ дай лар не гі зін де ойт ол ғау жа зың дар.
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§2. Де мог ра фия де ген не?

1. Мә тін ді мұ қи ят оқып, қай стиль де жа зыл ға нын анық таң дар.
Мәтіндегі ақпаратты сызба, кесте, диаграмма түрінде түсінді -
рің дер.

Де мог ра фия (грек. де   мос – «ха лық») – бел гі лі бір ха  лық -
 тың, ұлт тың, ұлыс тың, эт ни ка лық топ тың са нын, құ ра мы 
мен құ ры лы мын, ау мақ қа бө   лі нуін, өсу не ке му ди на ми ка сын 
қо ғам дық-та ри хи жағ дай лар мен бай   ла ныс ты рып зерт тейт ін 
әлеу мет тік ғы лым са ла сы.

Де мог ра фия ғы лы мы ның не гі зін са лу шы – ағыл шын 
ға лы мы Дж.Граунт. Ол ал ғаш рет Лон дон да ғы  тір кел ген адам 
өлі мі нің бір не ше жыл дық жаз ба ла ры не гі зін де ха лық ара-
сын да ғы өлу дің көр сет кі шін жа сау ға жә не оның заң ды лық-
та рын анық тау ға тал пы ныс жа са ған.

Де мог ра фия – адам по пу ля ция сын оның кө ле мі мен құ ры-
лы мы на сәй кес, яғ ни жы ны сы, жа сы, от ба сы лық жағ дайы 
жә не эт ни ка лық шы ғу те гі бой ын ша, сон дай-ақ осы по пу ля-
ция ны туу, өлу жә не кө ші-қон коэф фи циент те рін де гі өз ге руі 
тұр ғы сы нан ста тис ти ка лық зерт теу.

Де мог ра фия да ғы ең бас ты мә се ле – ха лық тың ұдайы 
өз ге руін, өсу мөл ше рін, да му ын анық тау. Ха лық тың ұдайы 
өз ге рі сі ұр пақ ал ма су, туу мен өлу, яғ ни та би ғи жағ дай 
ар қы лы жү зе ге аса ды. Бел гі лі бір ай мақ та ғы ха лық тың өсу 
мөл ше рі нің өз ге руі адам дар дың бас қа жер лер ден кө шіп ке луі 
(им миг ра ция) мен олар дың бө тен ай мақ тар ға  қо ныс ау да-
ру ына (эмиг ра ция), яғ ни ха лық тың кө шіп-қо ну қоз ға лы сы на 
да бай ла ныс ты.

Де мог ра фия да ха лық тың жә не оның бө лік те рі нің өз ге руі 
тек сан жа ғы нан ға на емес, со ны мен қа тар са па лық тұр ғы дан 
да қа рас ты ры ла ды. Мысалы, бел гі лі бір жас та ғы адам дар дың 
са ны ның өз ге руі мен қа тар олар дың тұл ға лық да мып-же ті луі, 
ден сау лы ғын да ғы өз ге ріс те рі де на зар ға алы на ды.

Де мог ра фия лық про цес тер қо ғам да қа лып тас қан бел гі лі 
бір әлеу мет тік қа рым-қа ты нас тар ға не гіз де ле ді. Сон дық тан 
ха лық ты зерт теу де де мог ра фия мы на дай ғы лым дар мен 
ты ғыз бай ла ныс та бо ла ды: сая сат, эко но ми ка, ме ди ци на, 
ма те ма ти ка , эт ног ра фия т.б. Олар дың зерт теу әдіс те рі мен АР
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тә жі ри бе ле рін, ма те ри ал да рын пай да ла на оты рып, де мо-
гра фия өз та ра пы нан да өз ге ғы лым дар ға қа жет ті де рек тер 
бе ре ді.

Қа зақ стан да ғы де мог ра фия лық про цес тер ді та ри хи-әлеу-
мет тік тұр ғы дан қа рас тыр ған ал ғаш қы зерт теу лер қа та-
рын да М.Шо қай дың шетел бас па сө зін де, М.Ты ныш ба ев тың 
1924 жылы «Са на» жур на лы ның 2–3-сан да рын да жа рия лан-
 ған де рек те рін т.б. ста тис ти ка лық ең бек тер ді атау ға бо ла ды. 
Рес пуб ли ка да бү гін гі таң да ғы кә сі би де мог раф тар М.Б.Тә ті-
 мов, Ұ.М.Ыс қа қов, Ә.Б.Ға ли, М.Сем бин, Е.Мұ са бе ков, С.Қа -
ра  саев, А.Еле ме со ва, Н.Ер ме ко ва, А.Әл жа но ва т.б. ең бек-
те  рін де қа зақ хал қы ның, жал пы Қа зақ стан хал қы ның өсу, 
да му заң ды лық та ры зерт тел ді.

(«Орысша-�аза�ша т�сіндірме сөздіктен»)

2. Ойт үрт кі сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер. Ақпараттарды өмірлік 
мә се ле лер мен бай ла ныстырыңдар.

1. Адам дар са ны ның өсуі не ме се ке муі нің қо ғам дық ма ңы зы 
бар ма?

2. Де мог ра фия ғы лы мы ның қо ғам үшін ма ңыз ды лы ғы қан-
дай деп ой лай сың дар?

3. Де мог ра фия ғы лы мын ал мас ты ра тын ғы лым са ла ла ры 
бар ма? Өз ой ла рың мен бө лі сің дер.

4. Ағыл шын ға лы мы Дж.Граунт ал ғаш қы де мог ра фия лық 
зерт теу лер ді қан дай мақ сат та жа сады?

3. Бе ріл ген сөй лем дер дің салаластың қай түріне жататынын анық-
таң  дар.

Берілген сөйлемдер
Салаластың 

қай түрі?

Ха лық ты зерт теу де де мог ра фия басқа ғы лым дар мен 
ты ғыз бай ла ныс та бо ла ды және демография өз тарапы-
нан өзге ғылымдарға қажетті деректер береді.

Де мог ра фия ха лық тың жә не оның бө лік те рі нің өз ге-
руін тек сан жа ғы нан ға на қа рас ты рмайды, со ны мен 
қа тар са па лық тұр ғы дан да қа рас ты ра ды.
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Берілген сөйлемдер
Салаластың 

қай түрі?

Олар дың зерт теу әдіс те рі мен тә жі ри бе ле рін пай да ла-
нады және де мог ра фия өз та ра пы нан өз ге ғы лым дар ға 
қа жет ті де рек тер бе ре ді.

Қа зақ стан да ғы де мог ра фия лық про цес тер ді та ри хи-
әлеу мет тік тұр ғы дан қа рас тыр ған ал ғаш қы зерт теу лер 
сақталған: М.Шо қай дың шетел бас па сө зін де, М.Ты-
ныш ба ев тың «Са на» жур на лы ның 2–3-сан да рын да 
жа рия лан ған де рек те рін т.б. ста тис ти ка лық ең бек тер-
ді атау ға бо ла ды. 

XX ғасырдағы халық санының жылдам артуын 
«демографиялық жарылыс» деп атайды, себебі осы 
кезде әлемде адам саны күрт өсті.

Халықтың материалдық жағдайының жақсаруына 
байланысты дүниежүзі халқы жылдам қарқынмен өсе 
бастады, дегенмен 1980 жылдардың ортасына қарай 
халық санының өсуі баяулай бастады.

4. Өздерің өс кен ау ыл не қа ла да ғы ха лық са нын бі ле сің дер ме? 
Бұ рын ғы жә не соң ғы мә лі мет тер ді пай да ла нып, диаг рам ма сы  зың-
 дар.

5. Тү сін дір ме лі са ла лас тар ды қа тыс ты рып, де мог ра фия ғы лы мы ның 
бас қа ғы лым дар мен бай ла ны су се беп те  рі туралы шағын мәтін 
жазың дар.

емогра ия

Саясат

Медицина

тногра иякономика

6. Қа зір гі әлем дік ста тис ти ка ны ес ке ре оты рып, «Ха лық са ны ның 
өсуі қо ғам да муы ның көр сет кі ші бо ла ма?» де ген та қы рып та эс се 
жа  зың  дар. Сөз са ны – 150.
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§3. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
 де мог ра фия лық жағ дайы

1. ҚР Ста тис ти ка агент ті гі нен алын ған көр сет кіш ке на зар ау да рың -
 дар. Бе ріл ген мә лі мет ар қы лы елі міз дің де мог ра фия лық ахуа  лы на 
ба ға бе рің дер.

2 	млн
19	млн
18	млн
1 	млн
16	млн

14	млн		
13	млн
12	млн
11	млн

9	млн
8	млн
	млн
6	млн

4	млн
3	млн
2	млн
1	млн

15	млн

1 	млн

5	млн

0 189 	ж. 1926	ж. 1939	ж. 1959	ж. 19 	ж. 19 9	ж. 1989	ж. 1999	ж. 2 9	ж. 2 18	ж.

А 	СА

2. Мә тін ді оқып, қолданылған тілдік құралдары арқылы стилін анық-
та ңдар.

1990 жыл ға дей ін Қа зақ стан хал қы ның де мог ра фия лық 
жағ дайы тұр ғын дар са ны ның ұдайы қар қын ды өсуі мен, 
қа ла да тұ ру шы лар үле сі нің шұ ғыл ар туы мен, ұлт тық құ ра-
мы ның қар қын ды ара ла суы мен, ха лық ты ғыз ды ғы ның бір-
кел кі бол мауы мен си пат тал ды. 1990 жыл дан кей ін гі ке зең де 
сла вян, гер ман тек тес тұр ғын дар дың тарихи Отанына қо ныс 
ау да руы кө бей іп, рес пуб ли ка хал қы едәу ір азай ды, қа зақ 
жә не бас қа түр кі тек тес ха лық тар дың үле сі арт ты. Сон дай-ақ 
на рық тық қа ты нас тар ға бай ла ныс ты іш кі кө ші-қон ның әсе-
рі мен қа ла тұр ғын да ры ның са ны өсе бас та ды.

1917 жыл ға дей ін Қа зақ стан қа ла ла рын да жал пы ха  лық-
 тың 9,7%-і тұр ды. Со ғыс қа дей ін гі жыл дар да қа ла хал қы    ның 
өсуі не Қа зақ стан ның ми не рал дық ши кі зат қор ла рын иге ру, 
ірі те міржол құ ры лыс та рын са лу фак тор ла ры әсер ет ті.

1939 жылы қа ла хал қы 3,3 есе өсіп, қа ла лық ел ді ме кен -
 дер са ны 81-ге жет ті. Со ғыс жыл да рын да жа ңа дан 28 қа ла   лық 
ел ді ме кен пай да бол ды.АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



115

Жер ау ма ғы үл кен бол ға ны мен, Қа зақ стан ха лық си рек 
қо ныс тан ған ел ге жа та ды. Оның ау ма ғы ның 1 км²-қа 
5,4 адам   нан ке ле ді. Тұр ғын дар үшін та би ғат жағ дайы 
не ғұр лым қо  лай лы өңір лер – Түр кіс тан, Жам был, Ал ма ты 
об лыс та ры (Ал ма ты қа ла сын қо са ал ған да). Мұн да рес пуб-
ли ка тұр ғын да ры ның 37,8%-і ор на лас қан. Са лыс тыр ма лы 
түр де тұр ғын да ры көп ке ле сі ай мақ тар – Қо ста най, Сол түс -
 тік Қа зақ стан, Ақ мо ла жә не Пав ло дар об лыс та ры. Мұн да ел 
тұр ғын да ры ның 24,8%-і ор на лас қан. Шы ғыс Қа зақ стан да 
рес пуб ли ка тұр ғын да ры ның 10,2%-і тұ ра ды. Ор та лық Қа зақ-
стан да (Қа ра ған ды об лы сы) рес пуб ли ка тұр ғын да ры ның 
9,4%-і ор на лас қан. Маң ғыс тау, Аты рау, Ба тыс Қа зақ стан, 
Ақ тө бе жә не Қы зы лор да об лыс тарын да бү кіл тұр ғын дар дың 
17,7%-і ор на лас қан.

(�Р Статистика агенттігі)

3. Оқы лым мә ті нін де гі деректерден са ла лас құр ма  лас сөй лемдер 
құ рас  ты рып жа зың дар.

4. Сұ рақ тар ға жау ап бе ру ар қы лы сұх бат құ рың дар.

1. Қа ла хал қы са ны ның ар туы на қан дай фак тор лар әсер етуі 
мүм кін?

2. Түр кіс тан об лы сы мен Ал ма ты об лы сын да ха лық са ны -
 ның көп бо лу се бе бі не лік тен? Ой ла рың ды дә лел дең дер.

3. Өз де рің тұ ра тын ай мақ тың де мог ра фия лық жағ дай ына 
ба ға бе рің дер. Ха лық са ны ның өсуі бай қа ла ма?

4. Та ри хи мә лі мет тер ге сүй ене оты рып, де мог ра фия лық 
жағ  дайы мыз ға ба ға бе рің дер. Де мог ра фия лық аху ал дың 
жақ са ру ына әсер ете тін фак тор лар ды анық таң дар.

5. Бе ріл ген диаг рам ма мен оқы лым мә ті нін де гі мә лі мет тер дің сәй-
кес ті гі не на зар ау да рың дар. Ста тис ти ка лық мә лі мет тер дің өз ге ру 
се беп те рін анық тап жазыңдар.

Диаг рам ма да ғы 
мә лі мет 

Оқы лым мә ті нін де гі 
мә лі мет

Ха лық са ны ның өсуі не, ке-
муі не әсер ету ші фак тор лар 
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6. Мәтіндегі жай сөй лем дерден салалас құрмалас сөйлемдер құ рас-
ты рып жазың дар.

1897 жылы бү кіл ре сей лік ха лық са на ғы ның мә лі-
ме ті бо  йын ша, қа зір гі Қа зақ стан ау ма ғын да ғы ха лық тың 
80%-ін қа зақ тар, 12%-ін сла вян тек тес ха лық тар құ ра ған. 
1897– 1913 жылдар ара лы ғын да мұн да ғы ха лық са ны қо ныс 
ау дар ған орыс, ук  раин, бе ла русь, та тар, ұй ғыр, дүн ген т.б. 
шет жұрт тық тар есе бі нен 1 264,0 мың адам ға кө бей ген. 

Ке ңес тік дә уір   де, әсі ре се 1930 жыл дан кей ін елімізге сырт 
өл ке   ден ха лық то лас сыз ке лу мен бол ды. 1937 жылы ал ғаш-
қы лар дың бі рі бо лып Қиыр Шы ғыс та ғы ко рей лер кө ші ріл ді. 
Олар, не гі зі нен, Қа зақ стан ның оң түс тік- шы  ғыс жә не оң түс тік 
ау  дан  да ры на қо ныс тан ды рыл ды. 1937–1944 жыл да ры тұ  тас 
ұлт тар ды атажұр ты нан Қа зақ стан ау ма ғы на күш  теп кө  ші ру 
нау қа ны жүр гі зіл ді.

7. Мәтін құрылымын сақтай отырып, кес те де бе ріл ген мә лі мет тердің 
(stat.gov.kz) маңызды тұстары мен үрдістерін анықтап жазың дар.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ха лық са ны 
 (2018 жыл)

 Бар лы ғы  18 115 337

Ақ мо ла облысы 738 942
Ақ тө бе облысы 857 711
Ал ма ты облысы 2 017 277
Аты рау облысы 620 684
Ба тыс Қа зақ стан  облысы 547 497
Жам был облысы 1 117 220
Қа ра ған ды облысы 900 415
 Қо ста най облысы 875 616
Қы зы лор да облысы 783 156
Маң ғыс тау облысы 660 317
Түркістан облысы 2 929 196
 Пав ло дар  облысы 851 278
Сол түс тік Қа зақ стан облысы 558 584
Шы ғыс Қа зақ стан  облысы 1 383 745
Нұр-Сұлтан қа ла сы 998 175
Ал ма ты қа ла сы 1 801 993АР
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§4. Қа зақ стан ның де мог ра фия лық  
 сая са ты

1. Сұ рақ тар тө ңі ре гін де өз ой ла рың мен бө лі сің дер.

1. «Ел дің бас ты қа зы на сы – ха лық» де ген ой мен ке лі се сің дер 
ме? Не лік тен?

2. Ха лық са ны ның өсуі не ме се ке муі мем ле кет тің ба қы ла-
уын да бо луы мүм кін бе? Әл де оған әсер ете тін бас қа фак-
тор лар бар ма? Ой ла рың ды дә лел дең дер.

3. Мем ле кет тің де мог ра фия лық сая са ты қан дай бо луы мүм    -
кін? Бар лық мем ле кет бір дей де мог ра фия лық сая сат ұс -
та на ма?

2. Мә тін ді мұ қи ят оқып, мә тін нің жа зы лу сти лін анық таң дар. 
Мә тін де қол да ныл ған тіл дік құ рал дар ға на зар ау да рың дар.

Қа зақ стан Рес пуб  ли   ка сы   ның Пре зи ден ті Н.На зар   ба ев 
2012 жы лы 14 жел тоқ сан   да ғы «Қа зақ стан-2050» Ст ра те-
гия сы: қа   лып    тас қан мем   ле кет тің жа ңа сая си ба ғы ты» ат ты 
Жол да у ын да ХХІ ғасырдың жаһандық он сын-қа тері қа  та -
рында жа   һан   дық де могра фия лық тең ге рім сіз  дікті атайды.

«Жа һан дық де мог ра фия лық тең ге рім сіз дік күн өт кен 
са  йын кү шейе тү су де. Жал пыә лем дік тренд – адам зат тың 
қар таюы. Туу дың азаюы жә не адам зат тың қар таюы көп те ген 
ел де ең бек на ры ғын да ғы мәселелерге, атап айт қан да, ең бек 
ре су рс та ры ның же тіс пеу ші лі гі не әке ле ді.

Біз Қа зақ стан да же ке ле ген өңір ле р де гі заң сыз ең бек миг-
рант та ры жер гі лік ті ең бек на рық та рын тұ рақ сыз дық қа әкел-
ген кө ші-қон қы сы мы мен бет пе-бет ке ліп отыр мыз. Таяу бо-
ла шақ та ке рі про цес пен – ел дің ше гі нен тыс жер лер ден біз-
ге ке ле тін ең бек им миг ра ция сы мен бет пе-бет ке луі міз әб ден 
мүм кін.

Біз жас ұлт пыз. Елі міз де гі ор та ша жас – 35. Бұл біз дің 
адам дық әлеу еті міз ді сақ тау ға, әлем де дұ рыс ор ны ғуы мыз ға 
зор мүм кін дік бе ре ді. Бү гін гі кү ні ал ға жыл жу ға біз де жақ сы 
не гіз бар. Елі міз де әр бір із де ген адам та буы на бо ла тын жұ    мыс 
бар. Оның үс ті не біз дің жұ мыс іс теп, өзі міз ді асы рау ға мүм-
кін ді гі міз бар. Бұл – біз дің үл кен же тіс ті гі міз.АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



118

Мен сіз дер ді жал пы ға ор тақ ең бек қо ға мы на бас тап 
ке ле мін, он да жұ мыс сыз дар жай ға на жәр де ма қы алу шы лар 
емес, олар жа ңа кә сіп тер ді мең ге ре тін бо ла ды, мү ге дек тер 
жа  сам  паз дық қыз мет пен бел сен ді түр де ай на лы са ала ды, 
ал кор по ра ция лар мен ком па ния лар олар дың ең бе гі үшін 
лайық ты жағ дай жа сай ала ды.

Біз дің жас та ры мыз оқу ға, жа ңа ғы лым-бі лім ді иге ру ге, 
жа ңа ма шық тар алу ға, бі лім мен тех но ло гия ны күн де лік ті 
өмір де ше бер де ти ім ді пай да ла ну ға ти іс. Біз бұл үшін бар  лық 
мүм кін дік ті жа сап, ең қо лай лы жағ дай лар мен қам та ма  сыз 
етуі  міз ке рек».

(Н�рс�лтан Назарбаевты�  
�аза�стан хал�ына Жолдауынан)

3. Ақпараттарды өмірлік мәселелермен байланыстыра отырып, сұ -
рақ  тар ға жау ап бе рің дер.

1. Ел ба сы ның алаң дауы ның бас ты се бе бі не де?
2. Сендердің ойларың ша, ұлт тың қар таюы ел дің да муы на 

ке дер гі кел ті ре ме? Әл де оның сал да ры бас қа бо луы мүм-
кін бе?

3. Қа зақ стан да ғы ор та ша жас 50 жас бол ған да, қа лып тас қан 
жағ дай қа лай өз ге руі мүм кін? Ой  ла рың ды дә лел де ңдер.

 Тал ғау лы са ла лас құр ма лас тар
Тал	ғау	лы	са	ла	лас	тың	құ	ра	мын	да	ғы	жай	сөй	лем	дер	бірбі	рі	не	тә

уел		сіз,	дер	бес	әре	кет	тер	ді	ба	ян	дай	ды	да,	со	л	әрекеттердің	тек	бі	реуі	
ға	на	жү	зе	ге	аса	ты	нын	біл	ді	ре	ді.	Жай	сөй	лем	дер	са	ла	ла	са	жә	не	тек	
жал	ғау	лық	шы	лау	лар	ар	қы	лы	бай	ла	ны	са	ды,	ара	ла	ры	на	үтір	қо		йы	
лады.	Сөй	лем	ге	тал	ғау	лық	ма	ғы	на	бе	ре	тін	жал	ғау	лық	тар:	не немесе
я яки болмаса əйтпесе əлде

Мысалы: ұл істің шындығын не көзімен көр ен айтар не құ
лағымен есті ен айтар айлин ір е барғанымыз дұрыс ау
болмаса өзім бара беремін ұршайықов

Ескерту 	Екі	жай	сөй	лем	нің	ара	сын	да	немесе	шы	ла	уы	бір	рет	
кел	се,он	да	сөй	лем	дер	ара	сы	на	үтір	қой	ыл	май	ды.

Мысалы:	 зі кетіп құтылды ма екен немесе ағасының ықпалы
болып па айлин Сөз бен қылық суық көңілді ылытады немесе
ылы көңілді суытады ұста инАР
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4. Тал ғау лық ты са ла лас құр ма лас тарды толықтырып жазың дар. 
Өздерің де тақырыпқа қатысты бірнеше сөйлем құрастырыңдар.

1. Елдегі жас сәбилерге мем ле кет тік қол дау көр се ту ке рек 
не ме  се ... .

2. Не шетелдегі қандастарымыз ды ел ге қай та ру дың жа ңа 
жо ба ла рын жү зе ге асы ру қа жет, не ... .

3. Қа зақ станда де мог ра фия лық аху ал ды жақ сар ту үшін я 
та би ғи өсім ді кө те ру қа жет, я ... .

5. Кестедегі де мог ра фия лық бол жам ға на зар ау да рың дар. Бола шақ-
тағы демографиялық ахуалдың проценттік көр  сет кі шін шығарып 
көріңдер. Мәтін құ ры  лымын сақтап, ма  ңыз ды тұстары мен 
үрдістерді жазыңдар.

Жыл дар Ха лық са ны 

2017 17 962 170

2018 18 182 015

2019 18 393 708

2020 18 596 568

2021 18 790 610

2022 18 976 379

2023 19 154 791

2024 19 327 060

2025 19 494 551

(Экономикалы� зерттеулер институты  
жина�та�ан мәліметтерден)

6. Бе ріл ген ақ па ратт ы мұ қи ят оқып шы ғың дар. Өз сы нып та рың да ғы 
қыз дар мен ер ба ла лар дың са нын анық таң дар. Кі ші гі рім әлеу-
мет тік зерт теу жа сап, үл гі ге сәй кес бол жам жа сап кө рің дер.

Қа зір гі таң да елі міз де гі әй ел дер – 51,8%, ал ер лер 
48,2%-ті құ рай ды. Ал 2030 жылы ер кек тер са ны ның 1 млн 
727 мың адам ға ар туы кү ті лу де. Олар 9 млн 827 мың адам ды 
құ рай ды (48,38%). 2030 жы лы әй ел дер дің са ны 10 млн 
486 мың адам ды құ рап (51,62%), ер кек тер са ны нан 659 мың 
адам ға ба сым бо ла ды де ген бол жам бар.АР
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7. Тест сұрақтарына жауап беріңдер.

1. Оқы лым мә ті ні нің та қы ры бы қан дай?
А) Елбасы Жолдауында айтылған жаһандық мәселелер
B) Жаһандық қауіпке айналған демографиялық теңге-

рім сіздік   
C) Қазақстан үшін демографиялық қауіп жоқ
D) Халықты жұмыспен қамтамасыз ету
E) Жастардың оқуына, еңбек етуіне мүмкіндік жасау

2. Мә тін де гі ті рек сөз дерді табыңдар.
А) Жастар, корпорациялар, компаниялар
B) Білім мен технология
C) Де мог ра фия лық тең ге рім сіз дік, жал пы ға ор тақ ең бек
D) Орташа жас, мүмкіндіктер
E) Жұ мыс сыз дар, жәр де ма қы алу шы лар 

3. Қазақстан халқына адам дық әлеу етін сақ тау ға, әлем де 
дұ рыс ор ны ғуы на мүм кін дік беретін фактор туралы қай 
бөлімде айтылады?
А) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5 пен 6

8. Мәтін құрылымын сақтай отырып, кестедегі деректерді са лыс -
тырып, маңызды тұстары  мен үрдістерді (тенденция) анықтап 
жазыңдар. Алдағы бес жылға болжам жасаңдар. 

Көр сет кіш тер 
Өл шем 
бір лі гі 

2011 
жыл 

2012 
жыл 

2013 
жыл 

2014 
жыл 

2015 
жыл 

Ха лық са ны  мың 
адам 

16 417 16 511 16 758 17 010 17 248 

Кү ті ле тін өмір 
сү ру ұзақ ты ғы 

 жас 69,1 69,2 69,5 69,8 70,1 
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§5. Де мог ра фия лық аху алы на шар  
 мем ле кет тер

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, ойларыңды ортаға салың дар.

1. Еуро па ны не лік тен «Кә рі құр лық» деп атай мыз? Пі кір ле-
рің ді ұсы ның дар.

2. Қай кез де ел дің де мог ра фия лық аху алы на шар бо луы 
мүм кін?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, стилін анықтаң дар.

Қа лып тас қан жағ дай ды өз гер ту мүм кін бе?
2014 жыл дың 1 қаң та рын да ғы есеп бой ын ша, Жер ға лам-

ша рын да ғы адам са ны 7,2 мил лиард қа же тіп отыр.
Ға лам шар тұр ғын да ры ның са нын кө бей ту ге ең көп атса-

лыс қан – Үн діс тан. Халық са ны 15,6 мил лион ға кө бей ген. 
Үн діс тан осы лай ша өсу жө ні нен Пә кіс тан ды, Ни ге рия ны 
жә  не Эфиопия ны арт қа қал дыр ды.

Ха лық са ны жө ні нен әр дай ым көш бас тап ке ле жат қан 
Қы тай жә не Үн діс тан 2028 жы лы 1,45 мил лиард адам ға 
же тіп, те ңе се ді. Содан кей ін қы тай лық тар азай ып, үн ділер 
кө бейе тү се ді де ген бол жам дар жиі ай ты лып жүр. Қа зір гі 
таң да Үн діс тан мем ле ке ті ха лық са ны жа ғы нан әлем де екін ші 
орын да тұр. Нақ ты рақ айт сақ, Үн діс тан да ғы жал пы ха лық 
са ны – 1,21 мил лиард  адам. Бұл Жер пла не та сы ның 17%-ін 
құ рай ды. Осы дан тұп-ту ра 60 жыл бұ рын, Ұлыб ри та ния 
бо дан ды ғы нан бо сап, өз тәу ел сіз ді гін жа рия ла ған жыл да ры, 
Үн діс тан ның ха лық са ны 350 миллион адам ды көр сет кен 
екен. Ал пыс жыл ішін де үн діс тан дық аза мат тар дың са ны үш 
есе ге өс кен.

Ал Жер тұр ғын да ры ның қар таю үр ді сі бір не ше жыл бойы 
бірқа лып та бо ла ды, 2100 жы лы 60 жас та ғы адам дар дың са   ны 
3 мил лиард қа же те ді деп кү ті лу де.

Еуроо дақ са рап шы ла ры ның пай ым дау ын ша, 2013 жы лы 
507 миллионды құ ра ған кә рі құр лық та ғы ха лық са ны 
2050 жыл ға қа рай бар-жоғы 526 миллионға дей ін ғана 
өсіп, 5%-ке ар та ды. Алай да осы дан кей ін ке ми бас тай ды: 
2060 жы лы 523 мил лион адам ды құ ра мақ.АР
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XXI ға сыр дың ор та сын да ха лық са ны 15%-ке қыс қа ра-
 тын ел дер дің қа та рын да Ук ра ина, Ре сей, Бе ларусь, Бол га рия, 
Ку ба, Ру мы ния бар.

Ке зек тес са ла лас құр ма лас сөй лем
Ке	зек	тес	 са	ла	лас	 құр	ма	лас	 сөй	лем	–	 	син	так	сис	тік	 бөлікте	рін	де	

ба	ян	да	ла	тын	ісәре	кет	тің	бі	рі	нен	соң	бі	рі	ке	зек	те	сіп	іс	ке	аса	тын	ды	ғын	
біл	ді	ре	тін	кұр	ма	лас	сөй	лем.

Ке	зек	тес	са	ла	лас	сөй	лем	тек	жал	ғау	лық	тар	ар	қы	лы	бай	ла	ны	са
ды.	Ке	зек	тес	 са	ла	лас	 сөй	лем	ді	жа	сау	ға	 қа	ты	са	тын	жал	ғау	лық	тар:	
біресе бірде кейде

Мы	са	лы:	Қазан аспаның астында от кейде ылтылдайды кейде
қызыл алынлапылдайды уезов іресеХамитК дірені алыпұра
ды біресе К діре Хамитті алып ұрады С Сей уллин Кейде менша
быттанаөлеңоқимын кейдеоларасқақтатаəнайтады одықов

3. Кезектес са ла лас құр ма лас тарды толықтырып жазың дар. Өздерің 
де тақырыпқа қатысты бірнеше сөйлем құрастырыңдар.

1. Демографиялық саясат туралы хабарды бі ре се газеттен 
оқиды, біресе ... . 

2. Дүниежүзі елдерінің демографиялық ахуа  лы туралы бірде 
жаңалықтарда айтылады, бірде ... .

3. Халық санының өсу деңгейі кейде жоғары көрсеткішті 
көрсетеді, кейде ... .

4. Оқы лым мә ті нін дегі жай сөйлемдерді са ла лас құр ма лас сөй лем ге 
ай нал ды ру ға бо ла ма? Бай қап кө рің дер.

�лгі:
Ал пыс жыл ішін де �н діс тан ды� аза мат тар ды� са ны �ш есе ге 

өс ті, сол себепті �ндістан �азір халы� саны жөнінен әлемде 
екінші орын алады.

5. Тө мен де гі сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып, сұх бат құ рың дар. Сұх-
бат тағы негізгі ойды анықтаңдар.

1. Әлем үшін қай сы сы қау іп ті рек: ха лық са ны ның өсуі ме, 
әл де ха лық са ны ның азаюы ма? Ой ла рың ды дә лел дең  дер.АР
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2. Де могра фия лық дағдарыс орын алған Еуро паның дамы-
 ған елде  рін  дегі аху ал ды өз гер ту үшін қан дай жағ дай лар 
жа сау қа   жет деп ой лай сың дар?

3. Таяу Шығыс пен Африка елдерінен келген босқын  дар  ды 
қабылдау арқылы Еуропа елдерінің демографиялық ахуа-
 лы түзе  ле ді деп ойлайсыңдар ма?

4. Қазақстанның ұстанып отырған демографиялық саяса-
ты на қандай баға бересіңдер? Біздің елімізде демогра фия -
 лық дағдарыс орын алуы мүмкін бе?

6. Кес те де гі мә лі мет терді негізге алып, мақсатты аудитория ның қы  -
зы  ғу шы лы ғын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда (сұхбат, мақала, 
баяндама) мәтіндер құ   рас ты рың дар.

2006 жыл – Азия Азия да ғы ха лық са ны 4 мл рд адам ға дей ін 
жет ті

2009 жыл – Аф ри ка Ай мақ та ғы ха лық са ны 1 мл рд адам ға дей ін 
жет ті

2010 жыл – Жа по ния Ха лық са ны ның қыс қа ру ы бас та лды

2017 жыл – Мек си ка Жа по ния ны әлем де гі тұр ғын да ры көп 
10 ел дің қа та ры нан ығыс тыр ып, ондыққа 
кірді 

2017 жыл – Дү ниежү зі Ха лық са ны ның қыс қа руы 28 ел де бай қа-
ла ды 

7. Де мог ра фия лық жағ дайы на шар мем ле кеттің (дамыған Еуро па 
не ме се өлім-жі тім көп Аф ри ка елдерінің бірі) бас шы сы ре тін де 
ел де гі жағ дай ды түзету мақ са тын да халыққа арнап пуб ли цис ти-
ка лық стиль де үн деу жазыңдар. Сөз са ны – 120 –150.
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§6. Әлем де гі де мог ра фия лық  
 өз ге ріс тер

1. Мә тін ді оқыңдар, ондағы мәліметтерді сызба не диаграмма түрінде 
бейнелеп, түпнұсқамен салыстырыңдар. 

БҰҰ эко но ми ка лық жә не әлеу мет тік мә се ле лер жө нін де  гі 
де пар та мент хат шы лы ғы ның ха лық тар ды зерт теу бө лі мі нің 
бол жам ы бойынша, ағым да ғы сәт те (2017 ор та сын да) әлем-
де гі ха лық са ны 7 мил лиард 550 миллион адам ды құ раған 
жә не соң ғы 12 жыл да 1 мил лиард адам ға арт қан. Әлем хал-
қы ның 60%-тен ас там бө лі гі Азия да (4,5 мил лиард), 17%-і 
Аф ри ка да (1,3 мил лиард), 10%-і Еуро па да (742 миллион), 
9%-і Оң түс тік Аме ри ка да (646 миллион) жә не 6%-і Сол түс-
 тік Аме ри ка да (361 миллион), сондай-ақ Мұ хит арал да рын да 
(41 миллион) өмір сү ру де. Әлем де гі ха лық са ны үле сі жө ні -
 нен Қы тай (1,4 мил  лиард) мен Үн діс тан (1,3 мил лиард) – 19% 
жә не 18%-ті ие ле не тін ең ірі екі мем ле кет.

15 жас қа дей ін гі ба ла лар әлем хал қы ның 4/1-ін (26%), 
60 жә не одан жо ға ры  жас та ғы лар ша ма мен 8/1-ін (13%) 
құ рай ды. Сәй ке сін ше, әлем хал қы ның жар ты сы нан кө бі 
15-тен 59 жас қа дей ін гі жас та ғы ере сек тер ге сәй кес ке ле-
 ді (61%). Егер де әлем хал қын жа сы бой ын ша жік тейт ін 
бол  сақ, он да жар ты сы 30 жас тан тө мен, ал қал ған жар-
ты сы 30-дан жо ға ры жас та ғы лар ға ке ле ді.

Бү гін де әлем хал қы ның са ны, аз қар қын мен бол са да, 
бұ рын ғы ға қа ра ған да ар та тү су де. Он жыл бұ рын Жер де гі 
ха лық тың ор та ша са ны на жыл сай ын 1,24% қо сы лып отыр-
ды. Алай да бү гін де өсу қар қы ны 1,1%-ке дей ін қыс қар ды, ол 
жыл сай ын 83 миллион адам ға ар тып отыр де ген ді аң ғар та  ды. 
Ал да ғы он үш жыл да ха лық са нының 1 мил лиард қа дей ін ар ту 
ық ти мал ды ғы кү ті лу де, яғни 2030 жы лы 9,8 мил лиардқа, ал 
2050 жы лы 11,2 мил лиард қа ар туы мүм кін де ген ді біл ді ре ді. 

2050 жыл ғы өсу қа рқы ны ар та тын ай мақ ре тін де Аф ри ка 
бол жа нып отыр. Оның үле сі 2 мил лиард адам ға де   йін, дәлірек 
айтсақ, 1,3 мил лиард ар та ды деп кү ті лу де. Азия осы рет те 
өсу қар қы ны жө ні нен екін ші орын да ғы құр лық бол са, мұн да 
2050 жыл ға қа рай ха лық са ны 750 миллион адам ға ар та ды 
деп бол жа ну да. Еуро па ның ха лық са ны 2050 жыл ға қа рай АР
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2017 жыл мен са лыс тыр ған да 26–27 мил лион ға қыс қа ра ды 
деп бол жа ну да.

(Е�бек ресурстарын дамыту орталы�ы  
жина�та�ан мәліметтерден)

2. Тө мен де гі сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Еуро па да ха лық са ны ның қыс қа ру се бе бі не де деп ой лай-
сың дар?

2. 2050 жыл ға жа сал ған бол жам дар қан дай фак тор лар ға 
сүй ене оты рып жа са луы мүм кін?

3. Өздерің тұр атын ай ма қтың 2050 жыл  ғы де могра   фия   лық 
жағ дай ын қа лай елес те те сіңдер? Ойларың мен бө лісіңдер.

3. Кес те дегі халық санының өсу деңгейінің әр 20–30 жылда өзгеру 
үрдістері туралы 10 сөйлем жазыңдар. Са ла лас құр ма лас сөй лем-
дерді қа тыс  тырың дар.

ХАЛЫҚ САНЫ БОЙЫНША ОНДЫҚҚА КІРЕТІН ЕЛДЕР

2020 20502000
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Индонезия

Бразилия

Ресей
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Қытай

Үндістан

АҚШ

Индонезия

Бразилия

Пәкістан

Нигерия

Бангладеш

Ресей

Мексика

Өзге елдер

Үндістан

Қытай

Нигерия

АҚШ

Индонезия

Пәкістан

Бразилия

Бангладеш
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4. Диаг рам ма да бе ріл ген мә лі мет ті оқы лым мә ті нін де гі мә лі мет тер-
 мен са лыс ты рың дар. Ақпараттарды өмірлік мәселелермен бай ла-
ныс ты рың дар.

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6

70

9 0

1 0 0

0
Азия А рика Еуропа ңт.	Америка Солт.	Америка

Әлем халқының бөлігі про ентпен

9 5

8 5

75
8 0

65

5 5

4 5

3 5

2 5

1 5

5

5. Оқы лым мә ті нін де кез де се тін са ла лас құр ма лас сөй лем дер ді тауып, 
тү рін, жа са лу жо лын ажы ра тың дар.

6. «Әлем хал қы са ны ның өсуі қуа ныш па, өкі ніш пе?» та қы ры бын да 
сы нып тас та рың мен 2 топ қа бө лі ніп, пі кір талас ты рың дар.

1. Се кунд сай ын әлем хал қы ның са ны 4 адам ға өсіп оты-
ра ды.

2. Ми нут сай ын Жер де гі адам са ны 250 адам ға то лы ға ды.
3. 2100 жы лы 60 жас та ғы адам дар дың са ны 3,1 мил лиард  қа 

же те ді деп кү ті лу де.

7. Га зет-жур нал дар дан не ме се ға лам тор дан әлем де мог ра фия сы на 
қа тыс ты 10 қы зық ты де рек тау ып, жа зың дар.
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§7. Қа зақ стан да ғы от ба сы кү ні

1. Тө мен де гі суретке назар аударып, сұ рақ тар ға жауап берің дер.

1. От ба сы кү ні ме ре ке сін той лап көр дің дер ме? От ба сы кү нін 
той лау қан ша лық ты ма ңыз ды деп ой лай сың  дар?

2. «От ба сы – ша ғын мем ле кет» де ген тұ жы рым ға көз қа рас-
та рың қан дай?

3. Егер мүм кін дік бол са, қан дай от ба сы лық ме ре ке ні той-
лау  ды ен гі зер едіңдер? Се бе бін тү сін діріңдер.

2. Мә тін нің сти лін анық тап, стиль дік ерек ше лік те рін та ны та тын тіл-
дік құ рал дар ды көр се тің дер.

От ба сы кү ні
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің 2013 жыл ғы 

1 нау рыз да ғы № 511 Жар лы ғы мен қыр күй ек тің екін ші жек-
сен бі сі «От ба сы кү ні» деп бе кі тіл ген.
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Бі рін ші ке зек те, От ба сы кү нін Қа зақ стан да ме ре ке леу не-
ке мен от ба сы инс ти ту тын, со ны мен қа тар қо ғам да иман ды-
лық ты жә не ру ха ни лық ты ны ғай ту ға  не гіз дел ген.

Бү гін де де мог ра фия лық сая сат тың әу ел гі фак то ры ре тін-
де от ба сы лық құн ды лық тар ды ха лық са на сы на сі ңі ру – бас ты 
мем ле кет тік мін дет тер дің бі рі.

Өт кі зі ліп отыр ған мем ле кет тік әлеу мет тік сая са т қа зақ-
стан дық от ба сы ның оң имид жін на си хат тау ар қы лы өс ке лең 
ұр пақ ты отансүй гіш тік ке, пат риотизм ге тәр бие леу мә се ле-
ле рі не зор на зар ау да ра ды. Бұ дан бас қа от ба сы, әке, ана мен 
ба ланы қор ғау ды қам та ма сыз етеді немесе мем ле кет тің де мо -
гра фия лық да муы үшін жағ дай  жа сау ға жұ мыс жүр гі зі ле ді. 

Конс ти ту ция ның 27-ба бы на сәй кес не ке мен от ба сы, ана 
мен әке жә не ба ла мем ле кет тің қор ғау ын да бо ла ды. Ста тис-
ти ка лық мә лі мет тер бой ын ша еліміздің 5 мил лион нан ас там 
хал қын ба ла лар құ рай ды. Бұ дан соң ғы жыл да ры туған ба ла-
лар са ны ның тұ рақ ты өсу үрдісі бай қа ла ды. Мы салы, 10 жыл 
бұ рын рес пуб ли ка бой ын ша 250 мың нан ас там ба ла дүниеге 
келіп, 2009 жы лы 360 мың дай, ал 2013 жы лы ту ған нә рес те-
лер дің са ны 400 мың нан ас ты.

От ба сы кү нін ме ре ке леу отбасында адам гер ші лік пен ру-
ха ни дамуды, қо ғам да ер лі-зай ып ты лық тың ма ңыз ды жау ап-
кер ші лі гін мойын дау ды ны ғай ту ға кө мек те се ді.

Отан ға де ген ма хаб бат от ба сы нан бас тала ды. Ту ған ша ңы-
ра ғың да ал ған тәр бие – бұл жал пы біз дің ден сау лы ғы мыз бен 
ке ле ше гі міз дің ке пі лі.

(�Р Әділет министрлігіні� ресми сайтынан)

3. Аудио жаз ба дан (11. mp3) қо ғам қай рат ке рі Зей неп Ах ме то ва ның 
от ба сы тәр бие сі ту ра лы айт қан пі кі рін тың дап, мәтіннің мақсаты 
арқылы негізгі ойды анықтаң дар. 

4. Тың да лым мә ті нін де құр ма лас тың қай тү рі (салалас құрма лас, 
са бақ тас құрмалас, аралас құрмалас) жиі рек кез дес ке ні не на зар 
ау да рып, ой ларың ды мы сал дар мен дә лел де ңдер.

5. Жай сөйлемдерден салалас құрмалас сөйлемдер құрастырыңдар.

Жер шары халқы жылдам өсуде. Әр секунд сайын екі-үш 
бала дүниеге келеді. Дамушы елдерде халық саны күрт өсті. АР
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Дамыған елдерде табиғи өсім төмен. Табиғи өсім жоғары 
ел дерде жұмыссыздық орын алады. Дамушы ел дер халық 
са ны ның өсуін тежеуге бағытталған саясат ұс та  нып отыр. 
Еуропа елдерінде демографиялық дағдарыс бай қа ла ды. Осы-
ған байланысты «ұлттың қартаюы» орын алған. Дү ние жү-
зін де халықтың өмір сүру жасының ұзақтығы жылдан жыл ға 
өсу де. Дамыған елдерде орташа жас ұзақ тығы – 74 жас. 

6. Отбасы құндылықтарына нелерді жатқызасыңдар? Оқы лым жә не 
тың да лым мә тін де рін не гіз ге алып, сұхбаттасың дар. Ақпараттарды 
өмірлік мә се ле лермен байланыстырыңдар.лермен байланыстырыңдар.лермен байланыстырыңдар.

тбасы	 
құндылықтары

Ба ла тәр бие сі – бас ты бай лы ғың, 
Ке шік сең, кө ре ті нің – қай ғы-мұң.

 (Абай)

Адам ата-ана дан ту ған да ес ті бол май ды: ес тіп, кө ріп, 
ұс тап, та тып ес кер се, дү ние де гі жақ сы, жа ман ды та ни ды 
да ғы, сон дай дан біл ге ні, көр ге ні көп бол ған адам бі лім ді бо ла-
ды. Ес ті лер дің айт қан сөз де рін ес ке ріп жүр ген кі сі өзі де ес ті 
бо ла ды. Әр бір ес ті лік же ке өзі іс ке жа ра май ды. Сол ес ті лер ден 
ес тіп, біл ген жақ сы нәр се лер ді ес кер се, жа ман де ген нен сақ-
тан са, сон да іс ке жа рай ды, сон да адам де се бо  ла  ды.

(Абай)

Адам ның адам шыл ы ғы ақыл, ғы лым, жақ сы ата, жақ сы 
ана, жақ сы құр бы, жақ сы ұс таз дан бо ла ды.

 (Абай)

Ба ла ны ұл ша тәр бие ле сең – ұл, құл ша тәр бие ле сең – құл 
бол мақ шы.

(А.Байт �р сы н�лы)АР
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Ата-ана ба ла ны тәр бие ле ген де дәл өзін дей етіп тәр бие-
леу ге ты рыс пау ке рек, олар ба ла ны өзі нен күш ті етіп тәр бие-
леуі ти іс. Өйт ке ні олар дың за ма ны ата-ана сы ның өмір сү ріп 
отыр ған за ма ны на қа ра ған да ана ғұр лым күр де лі, та ла бы 
жо ға ры бо ла ты нын ұмыт па ған жөн.

(М.Ж� ма ба ев)

От ба сын да адам бой ын да ғы асыл қа си ет тер жар қы рай  
кө рі ніп, қа лып та са ды. Отан ға де ген ыс тық се зім жа қын  да-
ры на, ту ған-ту ыс қан да ры на де ген сүй іс пен ші лік тен бас та -
ла ды.

(Н.На зар ба ев)

Ба ла ның мі нез-құл қы ата-ана сы ның жа ғым ды іс-әре ке-
ті нен үл гі алу ба ры сын да қа лып та са ды.

(И.Пав лов)

7. Оқылым және тыңдалым материалдары негізінде мақсатты ауди-
то рия ның қы   зы  ғу шы лы ғын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда 
(сұхбат, мақала, баяндама) мәтіндер құ   рас ты рың дар.

8. Жоғарыдағы ғибратты сөздерді қатыстырып, от ба сы ңа ар нап 
От ба сы кү ні мен құт тық тау не ме се сыр ла су ха тын жазыңдар. Хат-
тың кө ле мі 120 сөз ден кем бол мауы жә не мә тін де са ла лас құр ма лас 
сөй лем нің барлық түрі кез де  суі ти іс.
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VІ 
БИО ТЕХ НО ЛО ГИЯ  
ЖӘ НЕ ГЕН ДІК  
ИН ЖЕ НЕ РИЯ  
КЕ ЛЕ ШЕ ГІ

Бөлімді оқып-білу арқылы сендер:
•	 био	тех	но	ло	гия	та	ри	хы	туралы	оқыпбілесіңдер;
•	 қазіргі	за	ман	та	ла	бы	–	ген	дік	ин	же	не	риямен	танысасыңдар;
•	 атақ	ты	био	тех	но	лог	тер	жайлы	мәлімет	аласыңдар;
•	 шарт	ты	және	қар	сы	лық	ты	ба	ғы	ның	қы	са	бақ	тас	құр	ма	лас	сөй	лем

дермен	танысып,	тал	дай	сыңдар.

Бүгінде әлем Төртінші революция дәуіріне, 
техникалық, экономикалық және әлеуметтік 
салалардағы терең және қарқынды 
өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді.

(Н.Назарбаев)

БӨ ЛІМ

СИН ТАК СИС
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§1. Био тех но ло гия – ХХІ ға сыр  
 сұ ра ны сы

1. Мә тін ді мұ қи ят оқың дар. Мә тін нің тіл дік құ рал да ры на тал дау 
жа сай оты рып, сти лін анық таң дар.

Био тех но ло гия та ри хы
Био тех но ло гия де ге ні міз – био ло гия лық ор га низм дер дің 

қа ты суы мен жү ре тін про цес тер ді адам ның мақ са ты на сай өз-
гер ту ар қы лы өн ді ріс те пай да ла ну.

«Био тех но ло гия» де ген тер мин ді ал ғаш рет 1919 жы лы 
венгр ға лы мы К.Эре ки ен гіз ді.

Қа зір гі био тех но ло гия ның бас ты мақ са ты – өсім дік тер дің 
жа ңа сорт та рын, жа ну ар лар дың асыл тұ қы мын шы ға ру. Оны 
адам өмі рі не қа жет ті зат тар өн ді ру үшін био ло гия лық ны сан-
дар мен про цес тер ге не гіз дел ген жа ңа ғы лым ның жә не өн ді-
ріс тің са па сы деп қа рау ға бо ла ды.

Қа зір гі био тех но ло гия ның мы на дай не гіз гі ба ғыт та ры 
бар:
• мик ро био ло гия лық өн ді ріс;
• жа су ша лық ин же не рия;
• ген дік ин же не рия.

Био тех но ло гия ның био ло гия лық әдіс те рін қор ша ған ор-
та ны ла ста ну дан та зар ту үшін қол да на ды. Лас тан ған су лар ды 
мик роор га низм дер дің кө ме гі мен та зар та ды. Үл кен қа ла лар-
дың, өн ді ріс орын дары ның шы ғар ған зи ян ды қал дық та ры 
бак те рия лар дың көмегі мен залалсыздандырыла ды. Ме талл 
қал дық та ры мен (уран, мыс, ко бальт т.б.) лас тан ған су лар ды 
та зар ту үшін, улы заттарды өз жа су ша ла ры на жи най тын бак-
те рия лар дың түр ле рін пай да ла ныла ды. Демек, био тех но ло-
гия эко ло гия лық мә се ле лер ді ше шу ге қа ты са ды. 

Үн діс тан да , Қы тай да, Фи лип пин де  үй лер ді жы лы ту ға жә-
не та мақ дай ын дау да биогаз – ме тан мен кө мір қыш қыл газ-
дың қос па сын пай да ла на ды. Ол үшін ар нау лы кон тей нер лер-
ге мал дың қи ын, қант өн ді рі сі нің, ау ылша руа шы лы ғы зат-
та ры ның қал дық та рын жи нап, олар ға  бак те рия ның ар найы 
се бін ді сін қо са ды. Осы қос па дан био газ ала ды.
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Био тех но ло гия ның да му дә ре же сі жөнінен АҚШ-тан ке-
йін гі орын ды Жа по ния ала ды. Бұл ел биоин ду ст рия ның дәс -
түр лі са ла ла рын да ең жа ңа био тех но ло гия лық әдіс тер ді қол-
да ну жа ғы нан АҚШ-тан арт та қа лып отыр. Ке ле сі био тех но-
ло гия ның қар қын ды да муы Ба тыс Еуро па ел де рін де бай қа ла-
ды. Бо ла шақ та бұл ел дер осы са ла да ғы қыз мет те рін үй лес ті ре 
оты рып, био тех но ло гия лық өнім дер на ры ғына ай тар лық тай 
ық пал етуі әб ден мүм кін.

(wikipedia.org/wiki)

2. Био ло гия мен тех но ло гия ны не бай ла ныс ты руы мүм кін? Био тех-
но ло гия ғы лы мы ның дү ние ге ке луі не не се беп бол ды деп ой лай-
сың дар?

3. Екі пікірдің бірін дәлелдеп, биотехнологияның адамзат өмірін дегі 
атқаратын рөлі туралы ойталқы өткізіңдер. 

1. Биотехнология адамзаттың жаһандық мәселелерін шеше 
алады.

2. Биотехнология ғылымынсыз-ақ адамзат өзінің жаһан   дық 
мәселелерін шеше алады.

4. Сызбадағы мәліметтерді оқы лым мәтініндегі ақпаратпен салыс-
ты    рып, «Био тех но ло гия за ман та ла бы ма?» де ген сұ рақ қа өз ойла-
рыңды дәлелдеу арқылы аргументті эссе жазыңдар.

Климаттың өзгеруі 
мен адам өмір сүретін 
ортаның бұзылуының 

алдын алу

Жер тұрғындарын 
қажетті азық-түлікпен 

қамтамасыз ету

Қазба байлықтары  ның 
сарқылуына байла  ныс -

ты кризисті азайту

Медицинаны  
түбегейлі  
жақсарту

Биотехнологияның атқаратын рөлі
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Сабақтас құрмалас сөйлем 
Сабақтас	құрмалас	сөйлем	–	құрамындағы	жай	сөйлем	де	рі	бірбі

рі	мен	сабақтаса	байланысқан	құрмаластың	түрі.	 ұрамындағы	ал	ғаш
қы	жай	сөйлемінің	баяндауышы	тиянақсыз	тұлғада	келіп,	екінші	сі	не	
ба	ғы	на	байланысады.	Мағынасына	қарай	6	түрге	бөлінеді:

1 )  шарт	ты	ба	ғы	ның	қы	сабақтас	құрмалас	сөйлем;
2 ) 	 қарсылықты	ба	ғы	ның	қы	сабақтас	құрмалас	сөйлем;
3 ) 	 мезгіл	ба	ғы	ның	қы	сабақтас	құрмалас	сөйлем;
4 ) 	 себеп	ба	ғы	ның	қы	сабақтас	құрмалас	сөйлем;
5 ) 	 қимылсын	ба	ғы	ның	қы	сабақтас	құрмалас	сөйлем;
6)	 мақсат	ба	ғы	ның	қы	сабақтас	құрмалас	сөйлем.

арт ты ба ғы ның қы са бақ тас құр ма лас сөй лем
Ба	ғы	ның	қы		сөй	лемі	ба	сың	қы	сөй	лем	де	гі	ой	дың	бо	луболмау	шар

тын	біл	ді	ре	тін	са	бақ	тас	тың	тү	рі	шарт	ты	ба	ғы	ның	қы	са	бақ	тас	құр	ма	лас	
сөй	лем	деп	аталады.

Ба	ғы	ның	қы	 сөй	ле	мі	нің	 ба	ян	дау	ыш	та	ры	мы	на	дай	 тұл	ға	лар	дан	
жа	са	ла	ды:
1.	 Етіс	тік	тің	шарт	ты	рай	тү	рі	нен	бо	ла	ды:	 сындай қалың ұрт ба

тысқа қарай ағылып бара атса сол көптің бірі боп біз қандай
оп оңай араласып кетер едік

2.	 Бо	лым	сыз	етіс	тік	тің	 й	 тұл	ға	лы	кө	сем	ше	тү	рі	нен	бо	ла	ды:	Қазақ
білім е бет бұрмай ел алға ыл ымас

3.	Жа	тыс	сеп	тік	тұл	ға	сын	да	ғы	есім	ше	ден	бо	ла	ды:	Қара теке зім
бай болғанда осы текенің əкесі сары теке қатар тұр еді

5. Ға лам тор, эн цик ло пе дия, га зет-жур нал дар мен оқу лық тар ды пай-
да ла на оты рып, оқы лым мә ті нін то лық ты рың дар.

6. Шарт ты ба ғы ның қы са бақ тас құр ма лас сөй лем дер ді қол да на оты-
рып, тө мен де гі сұ рақ тар ға жау ап жа зың дар.

1. Био тех но ло гия ғы лы мы се нің қы зы ғу шы лы ғың ды қай 
кез де ту ды руы мүм кін?

2. Адам дар дың био тех но ло гия ғы лы мы на де ген сұ ра ны сы 
тө мен деуі мүм кін бе?

7. Биотехнология ғылымына үлес қосқан ғалымдар дың өмір жо лын 
зерт теп, мақала жазыңдар.АР
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§2. Ген дік ин же не рия – за ман та ла бы

1. Су рет терге мұ қи ят қа раң дар. Не бай қа дың дар?

2. Сұхбатты «Пікірлер желісі» әдісімен оқыңдар. Мәтіннің жоға ры -
дағы суретпен қан дай бай ла нысы бар? Акаде мик тің пі кі рі мен ке лі-
се сің дер ме? Өз ой  ла  рың ды ор та ға са лың дар.

Тө ре гел ді Шар ма нов ака де мик, 
�а за та �ам та ну ака де мия сы ны� 
пре зи ден ті:

– Мен ген дік мо ди фи ка ция лан-
ған өнім ді бір кі сі дей-ақ зерт теп ке-
ле мін. Та ғам ды ген дік өз гер ту ар қы-
лы кө бей ту ді ал ды мен аме ри ка лық 
ға лым дар 50-жыл да ры аш қа нын 
жұрт шы лық жақ сы бі ле ді. Со дан бе-
рі әлем де транс ген дік өнім дер ту ра-
лы не ше түр лі пі кір ай ты лып жүр. 
Бі рақ еш қай сы сы нақ ты ғы лы ми тұ-
жы рым дал ған жоқ. Сон дық тан оның 
қаупі бар деп ал дын ала бай ба лам са лу дың ке ре гі жоқ. Тос-
қау ыл са ла мыз деп те бас ты қа ты ру дың қа же ті ша ма лы. Қа-
зір АҚШ, Жа по ния, Қы тай, Ко рея си яқ ты ел дер дің бә рі ген-
дік өз ге ріс ке ұшы ра ған жа ңа өнім дер ді қап та тып шы ға рып 
жа тыр. Бұл өнім дер жыл дан жыл ға кө бей ме се, азай май ды. 
Қай сы бі реу лер: «Ген дік мо ди фи ка ция лан ған азық-тү лік ісік 
ау ру ла рын ту ғы за ды, ағ за ны за қым дай ды, ген ді бұ за ды, им-
му ни тет ті тө мен де те ді», – деп жүр. Мұ ның бә рі не се не бе ру ге АР
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бол май ды. Адам ның ге ні та мақ қа бо ла бұ зы ла са ла тын дай 
оңай нәр се емес. Оның бір не ше қа бат қор ға ныс кү ші бар. Ағ-
за ның ге не ти ка лық ко дын бұ зу үшін ра ди ация мен хи мия  лық 
жой қын күш ке рек. Сон дық тан қау іп та мақ та емес. Қай та құ-
ры лы мы, пі ші ні өз гер ген та мақ тың құ ра мы әр түр лі дә ру мен-
дер мен бай ыты лып, нәр лі лі гі ар та тү се ді. Ке зін де жа ну ар лар-
дың асыл тұ қы мын, өсім дік тер дің ерек ше сорт та рын, пай да-
лы мик роор га низм дер дің штам  да рын жа ңар тып шы ға ра тын 
се лек ция әді сі пай да бол ған кез де күл лі дү ниежү зі дүр лі гіп, 
оған қар сы тұр ды. Бү гін де оның пай да сының көп еке ні не көз 
жет кіз дік. Сон дық тан та ғам ды мо лай ту ға мүм кін дік жа сап 
отыр ған тех но ло гия ның шық қа ны на қу ану ке рек.

(С�хбаттасан �ым бат То та м� рат)

3. Академиктің «ген дік мо ди фи ка ция лан ған өнім дер адам өміріне 
қауіпсіз» де ген пікі рі не қалай қарайсыңдар?

 Қар сы лық ты ба ғы ның қы са бақ тас құр ма лас сөй лем
Ба	сың	қы	 	сөй	лемдегі	ой	ба	ғы	ның	қы	да	ай	тыл	ған	ой	ға	не	ме	се	ба

ғы	ның	қы	да	ғы	ой	ба	сың	қы	да	ғы	ой	ға	 қар	сы	 қой	ыла	тын	 са	бақ	тас	тың	
тү	рі	қар	сы	лық	ты	ба	ғы	ның	қы	са	бақ	тас	құр	ма	лас	сөй	лем	деп	аталады.	

Ба	ғы	ның	қы	сөй	ле	мі	нің	ба	ян	дау	ыш	та	ры	мы	на	дай	тұл	ға	лар	дан	жа
са	ла	ды:
1. Шарт	ты	рай	лы	етіс	тік	ке	да де	шы	ла	уы	тір	ке	сі	нен	бо	ла	ды:	Қанша

тырысса да тобығы орнына келмеді
2. Бо	лым	сыз	тұл	ға	да	ғы	етіс	тік	тің	шарт	ты	райы	нан	бо	ла	ды:	 отор

ні өшті демесең екпіні басылмай тұр
3. Кө	мек	тес	сеп	тік	тұл	ға	сын	да	ғы	есім	ше	ден	бо	ла	ды:	 ұл атыраптың

к ні ыстық болғанмен т ні салқын
4. ша ше	тұл	ға	лы	есім	ше	ден	бо	ла	ды:	 ыңның т сін біл енше бір

дің атын біл
5. Кө	сем	ше	тұл	ға	лы	күр	де	лі	етіс	тік	тен	бо	лып,	кө	мек	ші	етіс	тік	тұра

тұрып	сө	зі	бо	ла	ды:	 кеннің абық екенін біле тұрып стем
соған беттеді

6 Шы	ғыс	 сеп	тік	 тұл	ға	сын	да	ғы	бо	лым	сыз	 есім	ше	 тү	рі	нен	 бо	ла	ды:	 
етіме көз салмастан асқа ерік бер еніне таңғалдым
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4. Аудио жаз ба дан (12. mp3) эко лог-био лог Ев ге ний Кли мов тің пі кі-
 рін тың даң дар.

Мә тін бой ын ша жұ мыс тар:
1. Мә тін нің мақ сат ты ауди то рия сын анық тау.
2. Мә тін нің жан рын анық тау.
3. Мә тін нің көр кем де гіш құ рал да рын анық тау.

5. Тың да лым және оқы лым мә ті ндерін де гі екіжақты пікірдің біре-
уі  не таң дау жасап, өз ойларыңды дәлел деп, кестеге жазыңдар. 
Қар сы лық ты ба ғы ның қы са бақ тас құр ма лас сөй лем ді пай да ла ну ға 
ты  ры  сың дар.

 Тың да лым  
мә ті нін де гі ой

Оқы лым  
мә ті нін де гі ой

Ме нің  
пі кі рім 

6. Оқы лым мә ті нін де гі сөй лем дер ді қар сы лық ты ба ғы ның қы са  -
бақ тас құр ма лас сөй лем ге түр лен ді ріп кө рің дер. Жасалу жо лын 
түсіндіріңдер.

�лгі:
Ке зін де се лек ция әді сіне к�л лі д� ниеж� зі ар сы т�р �аны мен, 

б� гін де халы оны� пай да сыны� көп еке ні не көз жет кіз ді. 
(Бағыныңқы сөйлемінің баян дауышы кө мек тес сеп тік тұл ға сын-
да ғы есім ше ден бо лған).

7. Ген дік ин же не рия ға ар нал ған ил лю ст ра ция дай ын даң дар.
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§3. Био тех но ло гия са ла сын да ғы  
 жа ңа лық тар

1. Өзің нің кө шір мең (клон) бол ға нын қа лар ма едің? Био тех но ло гия-
 ның ше гі бар ма? 

2. Екі мә тін ді мұ қи ят оқып, салыстыра талдаңдар.

А мәтіні Ә мә ті ні 

Тақырыбы 

Қызметі

Идеясы

Ті лдік ерекшелігі мен құрылымы

А мә тіні
Қы тай ға лым да ры адам мү ше ле рін өсі ріп шы ға ру дың жа-

ңа тех но ло гия сын сы нақ тан өт кі зіп, ес ту мү ше ле рі кем ба ла-
лар ға кө мек тес ті. Бұл зерт теу ту ра лы «EBioMedicine» жур на-
лын да жа рия лан ған.

Па циент тер – мик ро тия ау руы мен ту ған бес ба ла: олар-
дың құ лақ қал қа ны дұ рыс да мы ма ған не ме се құ лақ қал қа-
ны мүл дем жоқ. Әдет те мұн дай жағдай құ лақ та жиі кез де-
се ді. Ға лым дар па циент тер дің сау құ ла ғы ның пі ші нін не гіз-
ге ала оты рып, 3D-прин тер лі тө се ме де ба сып шы ға рып, оған 
па циент тің жа су ша ла рын сеу іп тас та ған. Жа су ша лар үш ай 
ішін де өсіп шыққан соң, құ лақ қал қа нын ба ла лар ға отыр-
ғыза ды.

Опе ра ция дан кей ін екі жыл өт кен де бес па циент тің төр-
теуі нің отыр ғы зыл ған құ лақ та рын да ше мір шек пай да бо ла 
бас та ды, ал үшеуі нің құ лақ қал қа ны сау пі шін ге ай нал ды, 
екі ба ла ның құ ла ғы бір ша ма қи сық бо лып қала ды. Бі рақ та 
мү ше ні қа был да мау бір де-бір ба ла да бай қал ма ды.

Адам мү ше лер ін өсі ріп шы ға ру дың бұл тә сі лі ай тар лық-
тай қым бат бол ғаны мен, ғалымдар одан әрі да мы туды жә не 
оны қол да ну дың жа ңа амал-тә сіл де рін із дес ті ру ді жос пар лап 
отыр. Олар: «Бұл жұ мыс құ лақ пен бас қа да ше міршек тен 
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тұ ра тын мү ше лер ді ұл па лық ин же не рия не гі зін де қай та қал-
пы на кел ті ру ге қа тыс ты амал дардың өте жа қын ара да ме ди-
ци на лық прак ти ка ға ене ті нін ай қын дә лел де ді», – дейді.

Ә мә тіні
Әдетте денесі қатты күйген адамның терісін қалпына кел-

тіру ұзақ уақытқа созылады. Оның үстіне жарақатты таңа-
тын ме ди циналық жабдықтарды жиі ауыстыру қажет. Емдеу 
проце сінің ұзаққа созылатындығы да сондықтан. Жасанды 
тері арқылы осы қиындықтардан құтылуға болады. Ғалым-
дар ең әуелі жануарларға тәжірибе жүргізген. 

�а сым М� а нов, �Р Б�М �лт ты био тех но ло гия ор та-
лы �ы бас ди рек то ры ны� орын ба са ры:

– Жа сан ды те рі жасау бойынша жүргізілген ме ди ци на-
лық зерт теу жұмыстары оң нә ти же көрсетті. Бір не ше клет-
ка ның жа сан ды штам да рын (ағзаның таза дақылы) алып, 
кли ни ка лық сы нақ тан өт кізіп, әрі қа рай ме ди ци на лық тә жі-
ри бе де қолдану ға бо ла ды. Ал ғаш қы тә жі ри бе ні сәт ті өт кіз ген 
ор та лық ма ман да ры ен ді кли ни ка лық сы нақ қа дай ын да лып 
жа тыр. Бұл жо лы сы нақ адам ның өзі не жүр гі зі луі мүм кін. 
Ол үшін ерік ті до нор дан не ме се нау қас тың өзі нен те рі жа су-
ша ла ры алы на ды. Со сын оны ар найы зерт ха на да қа же тін ше 
үл кейт іп, кү йік шал ған не ме се бас қа жа ра қат тың үс ті не жа-
быс ты ра ды. Бұл ең әуелі за қым дан ған те рі нің жыл дам қал-
пы на ке луі не кө мек те се ді. Ас тың ғы жа ра ның бе ті қат қан нан 
кей ін он  шақ ты күн нің ішін де жа сан ды те рі өз ді гі нен тү сіп 
қа ла ды.

Ер лан Ра ман � лов, �Р Б�М �лт ты био тех но ло гия ор-
та лы �ы ны� бас ди рек то ры:

– Біз де ні сау ере сек адам дар дың те рі жа су ша ла ры мен жұ-
мыс іс тей міз. Сол қа ра пай ым жа су ша лар ды ке ре гін ше түр-
лен ді ріп, қа же ті міз ге жа ра та тын бо ла мыз. Жа сан ды те рі ні 
нау қас адам дар ға нақ ты қа шан пай да ла ну ға бо ла ды? Ол үшін 
ға лым дар екі жыл дай уа қыт ке рек екенін айтады. Осын дай 
ғы лы ми жұ мыс ты тоқ тат пай жүр гі зу үшін биыл ғы жылға 
қа ра жат  жет кі лік ті. Ал енді Бү кі лә лем дік ден сау лық сақ тау 
ұйы мы ның та лап та ры на сәй кес тен ді ру үшін ке ле сі жы лы 
қы ру ар қар жы ке рек.
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3. Қарсылықты бағыныңқы сабақтас құр ма лас тарды толықты   рып 
жазың дар. Өздерің де тақырыпқа қатысты бірнеше сөйлем құрас-
тырыңдар.

1. Жапония жа ңа био тех но ло гия лық әдіс тер ді қол да ну 
жа ғы нан әлемде алдыңғы қатарда болса да, ... .

2. Ген дік мо ди фи ка ция лан ған өнім дердің зияны жоқ 
де сек те, ... .

3. Әлем де транс ген дік өнім дер ту ра лы не ше түр лі пі кір 
ай ты лып жүргенімен, ... .

4. Бұл өнім дер жыл дан жыл ға кө бей ме се, ... .
5. Ға лым дар бұны халықты азық-түлікпен қамтасыз ету -

дің негізгі жолы деп санағанымен, ...  

 Жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес 
ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құрыңдар.

І Кі ріс пе
ІІ Не гіз гі бө лім
 1.
 2.
 3.
ІІІ Қо ры тын ды

5. Жа сан ды те рі ге бай ла ныс ты әлем дік тә жі ри бе лер туралы ізденіп,  
зерт теу жа   саң дар.

6. Оқы лым мә тін де рін де гі қоз ғал ған мәселеге көз қа рас та рың ды біл-
ді ріп, сы нып тас та рың мен пі кір та лас ты рың дар.

7. «Био тех но ло гия ғы лы мы на қа тыс ты жа сал ған тә жі ри бе лер ақ та ла 
ма?» та қы ры бын да ар гу мент  ті эс се жа зың дар. Сөз са ны – 120–150.
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§4. Қа зақ стан да ғы био тех но ло гия 
 ғы лы мы ның да муы

1. Суреттермен танысыңдар. Қа зақ стан да био тех но ло гия ғы лы мы 
қан дай дең гей де да му да деп ой лай сың дар? Пі кір ле рің мен бө лі-
сің дер.

2. Мә тін ді оқып, тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерек-
шелігін  тал даң дар.

Қа зақ стан да био тех но ло гия са ла сы қар қын ды да мып ке-
ле ді. Мә се лен, отан дық ға лым дар биоүй ле сім ді же лім әзір-
леп шы ғар ды. Оның қол да ны лу ая сы – ме ди ци на мен био ло-
гия. Биоүй ле сім ді же лім қа ра пай ым хи рур гия лық ті гіс тер ді 
ал мас ты руы мүм кін. Бұл жо бамен Ұлт тық био тех но ло гия 
ор та лы ғы ның ға лым да ры екі жыл дан бері шұ ғыл да  н ып ке-
леді. Ма ман дар дың айтуынша, олар осы ған ұқ сас ма те риал-
дар дан жүз есе са па лы, тө зім ді лі гі жо ға ры ма те ри ал ға қол 
жет   кізген.

Бү гін гі кү ні дү ниежү зін де ме ди ци на лық же лім жа сап 
шы ға ру мен бар бол ға ны бір не ше ға на ғы лы ми топ ай на лы са-
ды. Қа зақ стан дық ға лым дар дың әзір ле мелері им по рт тың ор-
нын отан дық өнім мен ал мас ты ру ға жә не ал да ғы уа қыт та ше-
тел дік на рық қа шы ғу ға мүм кін дік бе ре ді.

Қа зір Био тех но ло гия ор та лы ғы бас қа да ба ғыт тар бой ын-
ша жұ мыс жүр гі зу де. Ай та лық, ға лым дар ау ылша руа шы лы-
ғын да гер би цид ке тө теп бе ре тін бак те ри ал ды ге н егіл ген мақ-
та ның ерек ше сор тын жа сап шы ғар ды. Мұн дай мақ та сор тын 
же тіл ді ру ке ле шек те өнім ді лік тің ар туы на әке ле ді.

Ұлт тық био тех но ло гия ор та лы ғы ға лым дары осы же тіс-
тік тер мен шек  тел  мек емес, өз әзір ле ме ле рін жасауды одан әрі 
жал ғас ты ра бер еді.

Ер лан Ра ман � лов, �лт ты био тех но ло гия ор та лы �ы-
ны� бас ди рек то ры:

– Би дай дың, кар топ тың жа ңа сорт та рын био тех но ло гия-
лық әдіс тер дің кө ме гі мен жа сап шы ға ру да мыз, олар то пы-
рақ тың сор таң да нуы на, құр ғақ шы лық қа, кей бір зи ян кес-
тер ге тө теп бе ре ала ды. Біз өсім дік тер мен жа ну ар лар дың ау-
ру ла рын ай қын дау мақ са тын да диаг нос ти ка лар жа сай мыз. АР
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Ме ди ци на үшін диаг нос ти ка лар әзір лей міз. Ме ди ци на да 
адам ге не ти ка сы са ла сын да жүр гіз ген зерт теу ле рі міз өте 
көп.

Ел ба сы ның Қа зақ стан хал қы на жыл сай ын ғы Жол дау ын-
да ай тыл ған төр тін ші өнер кә сіп тік ре во лю ция, ға лым дар дың 
пайы мын ша, био тех но ло гия ның да му ын сыз мүм кін емес. 
Сон дық тан да Ор та лық тың ма ман да ры адам өмі рін жақ сар ту-
ға мүм кін дік бе ре тін ин но ва ция лық ше шім дер ді одан әрі құ-
рас ты ру ға ни ет ті. Та ғы да бір бас ты мін дет те рі нің бі рі – осы 
са ла ны мол та быс ты биз нес кө зі не ай нал ды ру.

(�лтты биотехнология орталы�ы  
сайтынан)

3. Оқы лым мә ті ні не гі зін де екі дәйексөз жазып, «Қосжаз ба күн де-
лі гін» тол ты рың дар.

Дәйексөз Менің пікірім

4. Бе ріл ген сөй лем дер ді салалас және са бақ тас құр ма лас сөй лем   дер ге 
ай нал дырып, ма ғы на лық тү рін ажы ра тың дар.

Берілген сөйлемдер Өз сөйлемдерің

Қазақстан ғылымындағы маңызды же тіс -
тіктердің бірі – 1993 жылы Ұлт тық био-
тех нология орталығы ның құ рылуы. Бұл 
орталық – фундаментальды зерттеулер 
жүргізетін базалық мекеме.

Ұлт тық био тех но ло гия ор та лы ғы осы же-
тіс тік тер мен шек тел мек емес, ға лым дар 
өз әзір ле ме ле рін одан әрі де жал ғас ты ра 
бер мек.

Төр тін ші өнер кә сіп тік ре во лю ция био-
тех но ло гия ның да му ын сыз мүм кін емес. 
Сон дық тан да Ор та лық тың ма ман да ры 
адам өмі рін жақ сар ту ға мүм кін дік бе ре-
тін ин но ва ция лық ше шім дер ді одан әрі 
құ рас ты ру ға ни ет ті.
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Берілген сөйлемдер Өз сөйлемдерің

Біз өсім дік тер мен жа ну ар лар дың ау ру-
ла рын ай қын дау мақ са тын да диаг нос-
ти ка лар жа сай мыз. Біз ме ди ци на үшін 
диаг нос ти ка лар әзір лей міз.

Қа зақ стан дық ға лым дар дың әзір ле ні мі 
им по рт тың ор нын отан дық өнім мен ал-
мас ты ру ға жә не ал да ғы уа қыт та ше тел-
дік на рық қа шы ғу ға мүм кін дік бе ре ді.

Биотехнологтің қызметін екі сөз бен ай-
тып жеткізу мүмкін емес. Оның жұ мы сы 
ме ди ци на ны да, фармацевтиканы да, ген-
дік ин же не рияны да қамтиды. 

Ұлттың салауатты лы ғы, елдің 
экономикалық және қорғаныс қа бi-
леттiлiгi – маңызды мәселелер. Бұл 
мәселелердi шешуде био тех но ло гия 
шешуші рөл атқарады. 

5. Ға лам тор мен га зет-жур нал дар ды пай да ла на оты рып, отандық био-
тех но ло гия ғылымының қол жеткізген табыстары туралы зерт  теу 
жүргізің дер.

 Жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес 
ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құрыңдар.

І Кі ріс пе
ІІ Не гіз гі бө лім
 1.
 2.
 3.
ІІІ Қо ры тын ды

7. ҚР Ұлт тық био тех но ло гия ор та лы ғы ту ра лы мә тіннің те зисін 
жа зып ке лің дер.
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§5. Атақ ты био тех но лог тер

1. Биотехнология ғылымына үлес қосқан қандай ғалымдарды біле-
сіңдер?

2. Мә тін ді оқып, алдыңғы тақырыптағы оқылым мәтінімен салыс-
ты ра талдаңдар.

«Қазақстандағы био тех но ло гия 
ғылымының дамуы» мәтіні 

«Атақты биотехнологтер» 
 мә ті ні 

Тақырыбы 
Қызметі
Идеясы

Ті лдік ерекшелігі мен құрылымы

Із ба сар Ра хым ба ев – био ло гия ғы лым да ры ның док то ры, 
ҰҒА ака де ми гі, про фес сор. 1936 жы лы Ал ма ты об лы сын да 
дү ние ге кел ген. К.А.Ти ми риязев атын да ғы Мәс кеу ау ыл ша-
руа шы лық инс ти ту тын бі тір ген. 370-ке жу ық ғы лы ми ең бегі, 
оның ішін де 7 мо ног ра фия, 9 оқу құ ра лы, 21 оқу лығы бар. 
Би дай дың 4 жа ңа сор ты ның, 2 кү ріш сор ты ның ав то ры. Қа зақ-
стан да ал ғаш рет өсім дік тер био тех но ло гия сы ның не гі зін 
қа ла ған про фес сор. Ғалымдар І.Ра хым ба ев тың бас шы лы-
ғы мен мик ро кө бей ту әді сін пай да ла нып, өсім дік тің 2400-ден 
ас там түрін шы ғарды. Осын дай жұ мыс тар дың нә ти же сін де 
си рек кез де се тін жә не жойы лып ба ра жат қан өсім дік тер дің 
ге но фон ды сын сақ тау ға жә не кө бей ту ге, сән дік өсім дік тер дің 
бі ре гей сорт та рын тез ара да кө бейтуге мүм кін дік ту ды.

(Өсімдіктерді� биологиясы және биотехно ло гия сы 
институты жината�ан мәліметтерден)

3. Био тех но ло гия және ген дік ин же не рия ғы лы мы нда отандық ға -
лым  дардың аш қан жаңалықтары туралы сұхбаттасыңдар. Қоғам-
дық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер 
мен фразаларды таңдап, орта көлемді монолог дайындаңдар.

4. Жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес 
ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құрыңдар.АР
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Мез гіл ба ғы ның қы са бақ тас құр ма лас сөй лем
Ба	ғы	ның	қы	 сөй	лемі	 ба	сың	қы	 сөй	лем	де	гі	 ой	дың	 бо	лу	мез	гі	лін	

біл	ді	ре	тін	құр	ма	лас	тың	тү	рі	–	мез	гіл	ба	ғы	ның	қы	са	бақ	тас	құр	ма	лас	
сөй	лем.

Сұ	рақ	та	ры:	Қашан Қашаннан бері Қашанға шейін
Ба	ғы	ның	қы	сөй	ле	мі	нің	ба	ян	дау	ыш	та	ры	мы	на	дай	тұл	ға	лар	дан	жа

са	ла	ды:
1.	Жа	тыс	сеп	тік	тұл	ға	ла	сын	да	ғы	есім	шеден	бо	ла	ды:	Абай олғашық

қанда оның бар ойы ауылына тезірек ету еді
2.	 Есім	ше	тұл	ға	лы	етіс	тік	пен	кезде к нде шақта уақытта	де	ген	

мез	гіл	мән	ді	сөз	дер	дің	тір	ке	сі	нен	бо	ла	ды:	Жусан иісі мұрынға кел
ен уақытта біз міндетті т рде Аянды еске аламыз

3.	 Ба	рыс	жә	не	шы	ғыс	сеп	тік	тұл	ға	сын	да	ғы	есім	ше	мен	шейін дейін
кейін соң бері бұрын	шы	лау	ла	ры	ның	тір	ке	сі	нен	бо	ла	ды:	Сейіт
тің əке шешесі өл еннен кейін ілік етім баланы өз қасына
алдырған

4.	 ша ше	тұл	ға	лы	есім	ше	ден	бо	ла	ды:	 алалар беттерін ауылға
бұрғанша ойға таман т сіп келе атқан қалың көш көрінді

5.	 Кө	сем	ше	нің	 ғалы елі қалы келі тұл	ға	сы	нан	бо	ла	ды:	 ір ан
ауылға кел елі Абай анынан бір елі а ыраған емес

6.	 ысымен ісімен қо	сым	ша	лы	етіс	тік	тен	бо	ла	ды К н ұясына кірі
сімен ауыл балалары Аянның анына иналамыз  

5. Мезгіл бағыныңқы сабақтас құрмалас тың жасалу жолда ры на 
та қы рыпқа қатысты бір мысалдан келтіріңдер. Жасалу жо лын 
түсіндіріңдер.

�лгі:
Био тех но ло гия  �ылымын дамыту заман талабы болып 

т�р�ан уаытта, бізді� �алымдар да аянбай е�бек етуде. 
(Бағыныңқы сөйлемінің баян дауышы есім ше тұл ға лы етіс тік пен 
кез де, к�н де, ша та, уа ыт та де ген мез гіл мән ді сөз дер дің тір ке-
сі нен бо лған).

6. Қа зақ стан дық био тех но лог ға лым дар ту ра лы де рек тер жи наңдар, 
ондағы жай сөй лем дер ді мез гіл ба ғы ның қы са бақ тас құр ма лас сөй-
лем ге ай нал ды рып, өң деп кө рің дер.
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§6. Әлеу мет тік көз қа рас тар  
 қақ ты ғы сы

1. Мә тін ді оқып, ондағы ақпараттарды «5-5-1» әдісімен түйін дең дер. 
Мә тін мазмұнын ашатын 5 сөйлем алып, оны 5 сөзге қыс қар  тың дар,  
со ңын да 1 кілт сөзді атаңдар.

ГМО (ген дік мо ди фи ка ция лан ған ор га низм дер) – ген дік 
ин же не рия ның та быс ты же мі сі не ай на лып отыр. Нақ ты рақ 
айт сақ, ГМО бір ағ за ның ге ні не бө тен ағ за ның ге нін ен гі зу 
ар қы лы пай да бо ла ды. Мы са лы, шетел дер ден та сы мал да на-
тын шие мен қы тай қияры на шош қа ның ге ні қо сы ла ды екен. 
Аме ри ка 1983 жы лы био ло гия лық қа ру жа сау ба ры сын да ең 
ал ғаш қы ген дік мо ди фи ка ция лан ған өсім дік тер ді өн дір ген. 
Со сын ген дік мо ди фи ка ция 1986 жылы өсім дік тер ді үсіп ке-
ту ден сақ тау үшін пай да ла ныл ған. Бұл сол кез де рі ғы лым да-
ғы үл кен же тіс тік тер дің бі рі бо ла тын. 1994 жы лы та сы мал-
дау ке зін де бұ зыл май сақ та ла тын қы за нақ тар өн ді ріл ді.

ГМО-ның пай да бо луы ның се бе бін ға лым дар жер ша рын да 
адам са ны ның жыл са нап жедел қарқынмен өсіп ке ле жат қа-
ны мен бай ла ныс ты ра ды. Ста тис ти ка ға көз жү гір те тін бол сақ, 
1800 жы лы жер бе тін де гі адам са ны 1 мил лиард, 1929 жы-
лы 2 мил лиард бол са, соң ғы 50 жыл дың ішін де 7 мил лиард-
қа дей ін өс кен. Ал 2050 жыл ға дей ін 9,5–11 мил лиард адам-
ға кө бейеді де ген бол жам бар. Жер ша ры осын ша ма адам ды 
асы рай ал мауы мүм кін. Сон дық тан да ға лым дар ГМО ар қы   лы 
әлем тұр ғын да рын аш тық тан аман алып қа лу дың жо лын тап-
қан сы ңай лы.

Ша руа шы лық та ГМО-ның пай да сы өте көп. Атап айт сақ, 
та ғам ның дәм ді лі гі мен са па сы ар та ды, тез пі сіп, же ті луін 
же дел де те ді, құ нар лы лы ғы жо ға ры лай ды, ұзақ уа қыт сақ-
тау ға бо ла ды, құрт тү су ден, зи ян ды ағ за лар дан сақ тай ды, ең 
бас ты сы, жа ңа ша өсі ру тех но ло гия сы ар қы лы жа ңа түр алуға 
бола ды. Дегенмен ГМО-ның зи яны да көп деп ойлаймыз: ал-
лер гия ау ру ын ту ын да та ды, им му ни тет әл сі рей ді, зат ал ма су 
қыз ме ті на шар  лай ды, қатерлі ісік ау руы пай да бо луы мүмкін.  
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ГМО та ғам дары адам  ды се міз  дік ке ұрын ды ра ды. Дү ние жү-
зі лік Ден сау лық сақ тау ұй ымы ның мә лі ме тін ше, әлем де 
1,9 мил лиард адам ар тық сал мақ тан ары ла ал май ке ле ді.

Ген дік өз ге ріс ке ұшы рап, бу дан дас ты ру ар қы лы алын ған 
жа ну ар лар дың жа ңа түр ле рі нен де ұр пақ өр бі мей ді. Мы са лы, 
жыл қы мен есек тің бу да ны нан алын ған жа ну ар өсе ді, же ті ле-
ді, бі рақ ұр пақ сыз.

Қа зір гі таң да көп те ген ел дер ген дік мо ди фи ка ция лан ған 
өнім дер ден бас тар ту ту ра лы заң дар қа был да ған. Ауст рия, 
Гре кия, Поль ша, Швей ца рия, Ве не суэла ГМО өнім дерінен 
мүл дем бас тарт ты. Алай да бас қа ба тыс ел де рі нің тұр ғын да ры 
ГМО-ны азық ету ге мәж бүр. Өйт ке ні эко ло гия лық жа ғы нан 
та за өнім дер ді қа ра пай ым ха лық тың қал та сы кө тер мей  тін 
кө рі не ді. Қа зақ стан да жағ дай өз ге ріс сіз күй ін де. 2000 жы-
лы био қау іп сіз дік ту ра лы Кар та хен ке лі сі мі қа был дан ға ны 
мә лім. Бұл құ жат та көп те ген мем ле кет тің ГМО өнім де рі не 
қа тыс ты көз қа рас та ры бел гі ле ніп, 166 мем ле кет қол қой ған. 
Сол ел дер дің ішін де Қа зақ стан да бар. Құ жат та көр се тіл ген-
дей өнім нің зи ян ды лы ғы дә лел ден ген жағ дай да кез кел ген 
ген дік тұр ғы да өз гер тіл ген өнім зи ян деп та ны ла ды.

(Мар жан Сә бет)

2. Оқы лым мә ті ні не гі зін де ГМО-ның оң жә не те ріс жақ та рын ба ян-
дай тын пос тер дай ын дап, сы нып тас та рың мен 2 топ қа бө лі ніп, қор-
ғаң дар.

3. Эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, ойталқыдағы екі пікір-
 дің біреуіне таңдау жасап, өз ойларыңды дәлелдеп, аргумент ті эс се 
жазыңдар. Сөз саны – 80–100.

4. Өзің оқи тын мек теп оқу шы ла ры, көр ші ле рің не ме се ту ған-ту ыс-
қан да рың ның ГМО өнім дер ді қол да на тын/қол дан бай тын ды ғын 
анық  тап, ста тис ти ка лық диаг рам ма құ рың дар.

5. Оқы лым мә ті нінен құр ма лас сөй лем дерді тауып, қай тү рі не жа та-
ты нын анық таң дар.
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6. Кестедегі сөйлемдерді сабақтас құрмаласқа айналдырыңдар.

Берілген сөйлемдер Өз сөйлемдерің

Аме ри ка 1983 жы лы био ло гия-
лық қа ру жа сау ба ры сын да ген дік 
мо ди фи ка ция лан ған өсім дік тер ді 
өн дір ген. 1986 жылы ген дік мо ди-
фи ка ция өсім дік тер ді үсіп ке ту ден 
сақ тау үшін пай да ла ныл ды. 

ГМО-ның ша руа шы лық та ғы пай да-
сы өте көп. Мә се лен, өнім тез пі седі, 
тез же ті леді, ұзақ уа қыт сақ тау ға 
бо ла ды, құрт тү су ден, зи ян ды ағ за-
лар дан сақ тай ды.

 Жер ша рын да адам са ны  жыл са нап 
жедел қарқынмен өсіп ке леді, сол 
себепті ға лым дар оларды аш тық-
тан аман алып қа лу дың жол да рын 
қарастыруда.  

Жер ша ры осын ша ма адам ды асы-
рай ал мауы мүм кін, сон дық тан да 
ГМО-ға қажеттілік пайда болды .

2000 жы лы био қау іп сіз дік ту ра лы 
Кар та хен ке лі сі мі қа был данды. Бұл 
құ жат қа 166 мем ле кет қол қой ған. 

7. Екі тап сыр ма ның бі рін орындаң дар.
1. Биотехнологиялық жолмен алынған бір өнімді «РАФТ»  

әдісімен та ныс  тырыңдар.

Р – био тех но лог ға лым
А – ға лым дар мен тұтынушылар
Ф – ғы лы ми се ми нар
Т – жа ңа био тех но ло гия лық өнім нің презентациясы

2. Биотехнология мен гендік инженерия ғылымының болашағы  
туралы мақала жазыңдар.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



VІІ 
БҰ ҚА РА ЛЫҚ  
АҚ ПА РАТ  
ҚҰ РАЛ ДА РЫ

Бөлімді оқып-білу арқылы сендер:
•	 төр	тін	ші	би	лік	тің	пай	да	бо	лу	та	ри	хы	туралы;
•	 әлем	дік	бұ	қа	ра	лық	ақ	па	рат	құ	рал	да	ры	жайлы;
•	 се	беп	ба	ғы	ның	қы	са	бақ	тас	құр	ма	лас	пен	қи	мылсын	ба	ғы	ның	қы	

са	бақ	тас	құр	ма	лас	сөй	лем	туралы	білесіңдер.

Газет – халықтың көзі, құлағы һәм тілі.
(А.Байтұрсынұлы)

БӨ ЛІМ

СИН ТАК СИС
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§1. Бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры – 
 көп ші лік ке ақ па рат ты жет кі зу 
 құ рал да ры

1. Бұ қа ра лық ақ па  рат құ   рал  да  ры ның адам өмірінде атқаратын рөлі 
қандай? Суретке қарап, өз ойларыңмен бөлісіңдер.

2. Мәтінді сызбадағы мәліметтермен қосып оқып, құ ры лы мы мен рә -
сім  де луі ар қы лы жанр лық ерек ше лі гін талдаң дар.

радио

ғаламтор

телеарна

журнал

бюллетень

альманах
Бұқаралық ақпарат 

құралдары

электронды БАҚ

газет
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Бұ қа ра лық ақ па рат құ ра лдары – бас па, ды быс-бей не ха  -
бар   ла р мен ма те ри ал да р, яғни бұ қа ра лық ақ па рат ты мерзiмдi 
не ме се үздiксiз та ра ту дың ны са ны. 

Бұ қа ра лық ақ па рат құ ра лы ның өнiмi – мерзiмдi бас па сөз 
ба сы лы мы ның же ке нөмiрiнiң не ме се ды быс-бей не бағ дар ла-
ма сы ның та ра лы мы не ме се та ра лы мы ның бiр бөлiгi, ра дио, 
те ле, ки нох ро ни ка лық бағ дар ла ма лар дың же ке шы ға ры-
лы  мы, ғаламтор ре су рс тарында ор на лас ты рыл ған ақ па рат.

Бұ қа ра лық ақ па рат құ ра лы ның өнiмiн та ра ту – мерзiмдi 
бас па сөз ба сы лым да рын са ту (жа зы лу, жеткiзу, үлестiру), 
ра дио, те ле бағ дар ла ма лар ды эфир ге шы ға ру, ки нох ро ни ка -
 лық бағ дар ла ма лар ды көр се ту жә не ғаламтор ре су рс та рын да 
ақ па рат ты ор на лас ты ру.

Бұ қа ра лық ақ па рат құ ра лы ның ре дак ция сы – бұ қа ра лық 
ақ па рат құ ра лы на ма те ри ал дар жи нау ды, дай ын дау ды жә не 
шы ға ру ды жү зе ге асы ра тын же ке тұл ға не заң ды тұл ға ның 
құ ры лым дық бөлiмшесi бо лып та бы ла тын шы ғар ма шы лық 
ұжым.

Же лі лік ба сы лым – ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық ин  -
фра құ ры лым. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ау ма ғын да ор на -
лас қан, уәкі лет ті ор ган да есеп ке қою рә сі мі нен өт кен ғалам-
 тор ре сурсы.

Бас ре дак тор (ре дак тор) – бұ қа ра лық ақ па рат құ ра  лы-
 ның ре дак ция сын бас қа ра тын жә не оны шы ға ру мен та ра-
ту ға, эфир ге шы ға ру ға өкiлеттiгi бар же ке тұл ға.

Жур на лист – бұ қа ра лық ақ па рат құ ра лы ның өкiлi, ең бек 
қа ты нас та ры не ме се өз ге де шарт тық қа ты нас тар негiзiнде 
бұ қа ра лық ақ па рат құ ра лы үшiн ма те ри ал дар жи нау, олар ды 
өң деу жә не әзiрлеу жөнiндегi қыз меттi жү зе ге асы ра тын же ке 
тұл ға.

Та ра ту шы – меншiк иесiмен, бас па гер мен шарт бойын ша 
не ме се өз ге де заң ды негiзде бұ қа ра лық ақ па рат құ ра лы ның 
өнiмiн та ра ту ды жү зе ге асы ра тын же ке не ме се заң ды тұл ға.

(Республикалы �ыты апарат  
орталы�ыны� мәліметтерінен)

3. Бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры ның қо ғам да ғы ма ңы зы қан дай деп 
ой лай сың дар? Қай бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры на кө бі рек жү гі-
не сіңдер?АР
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Се беп ба ғы ның қы са бақ тас құр ма лас сөй лем
Се	беп	ба	ғы	ның	қы	са	бақ	тас	құр	ма	лас	сөй	лем	–	ба	ғы	ның	қы	сөй	лем	

ба	сың	қы	сөй	лем	де	айт	ыл	ған	ой	дың	се	бе	бін	біл	ді	ре	тін	са	бақ	тас	тың	
тү	рі.

Сұ	рақ	та	ры:	 еліктен е себепті е е е деп  
Ба	ғы	ның	қы	сөй	ле	мі	нің	ба	ян	дау	ыш	та	ры	мы	на	дай	тұл	ға	лар	дан	жа

са	ла	ды:
1. Есім	ше	нің	өт	кен	шақ	 ор	ма	сы	на	 дық тан дік тен де	ген	жұр

нақ	пен	жал	ғау	дың	қо	сы	луы	ар	қы	лы	жа	са	ла	ды: зі кешкі кезекте
істейтін болғандықтан б інтынығып атыр екен сабеков

2. Есім	ше	нің	өт	кен	шақ	 ор	ма	сы	на	соң	шы	ла	уы	тір	ке	суі	ар	қы	лы	жа
са	ла	ды: аршап кеткен соң екеуміз трактордың көлеңкесіне
атып дем алдық сабеков

3. Кө	сем	ше	нің	 й	жұр	на	ғы	на	біт	кен	етістіктің	бо	лым	сыз	тү	рі	нен	жа
са	ла	ды: Араларына т сетін арашашы болмай екеуі де əбден
титықтап шаршады уезов

4. Ашық	рай	лы	етіс	тік	ке	деп	кө	мек	ші	етіс	ті	гі	нің	тір	ке	суі	ар	қы	лы	жа
са	ла	ды: Ер Төстік алмауыздың қолында қалды деп елі м лде
к дер зіп қояды Ер Төстік ерте ісі

4. Үш топқа бөлініп, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Оқы лым мә ті ні нің тіл дік құ рал да рын тал дай оты рып, стиль 
тү рін ажы ра тың дар.

Тіл дік құ рал дар Стиль тү рі 

2-топ. Оқы лым мә ті ні ндегі мәліметтерді негізге алып, се    беп ба ғы-
ныңқы сабақтас сөйлемдерге мысалдар жа зың   дар.

�л гі: 
Бас ре дак тор б� а ра лы а па рат � ра лы ны� ре  дак ция сын 

бас а ра тын т�л �а бол �ан ды тан, оны� ма те   риал ды шы �а ру мен 
та ра ту �а, эфир ге шы �а ру �а өкi лет тiгi бо ла ды.

3-топ. Оқы лым мә ті нін де гі ақ па рат ты пай да ла нып, «БАҚ қыз ме-
ті» та қы ры бын да пос тер құ раң дар.
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1840 жылы фран цуз жа зу шы сы Оно ре де  Баль зак бас-
па   сөз ді «төр тін ші би лік» деп ата ды. Би лік инс ти ту тын да 
БАҚ-тың заңды билігі бол ма ға ны мен, оның сая си про цес-
те гі ор нын жоққа шығара алмайсыз. Ал элект рон ды ақ па рат 
құ рал да ры  пай да бо лғалы, БАҚ бү гін гі қо ғам ды, сая си би  -
лік тік қа ты нас тар ды тү бі рі мен түр лен ді ріп жі бер ді.

• Жау ға қар сы жүз де ген мың қол әс кер ден төрт га зет тің 
ой сы ра та соқ қы бе ру мүм кін ді гі зор (На по ле он Бо но-
парт).

• Га зет – ха лық тың кө зі, құ ла ғы һәм ті лі (Ах мет Байт �р-
сы н�лы).

• Бас па сөз – қо ғам дық са на ның же тек ші сі (Ги де Мо пас -
 сан).

5. Басыңқы сөйлемін ойдан жазып, себеп бағының қы са бақ   тас құр-
малас  сөй лем дер ді аяқ таңдар.

Бағыныңқы сөйлем Басыңқы сөйлем
Бұ қа ра лық ақ па рат құ ра лдары 
аза мат тар ды жұмылдыруда үлкен 
рөл ат қа ра тын болғандықтан, 

 Адам ақпараттың басым бөлігін 
БАҚ ар қы лы алатын болған соң, 

Газет өз оқырмандарымен тікелей 
бай ла ныс орната алмай, 

Халықты жұл дыз дардың жеке өмі-
рі қы зық ты ра ды деп,  

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да рын да бе ріл ген әр сөй лем ге өз дә-

лел де ме ле рің ді қо су ар қы лы оларды се беп ба ғы ның қы са бақ-
тас қа ай нал ды рың дар.

2. «Ғибратты сөз» ай да рын да бе ріл ген қа нат ты сөз дер  ді қа тыс  ты -
рып, тө мен гі сы нып оқу шы ла рын га зет оқу ға қы зық ты ра   тын 
үн деу жазыңдар. Се беп ба ғы ның қы сөй лем дердің бо лу ын қа да-
ға лаңдар. Сөз са ны – 100.
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§2. Төр тін ші би лік тің пай да болу  
 тари хы

1. Не себепті БАҚ-ты «төр тін ші би лік» деп ата ған? Оның қо ғам да 
ат қа ра тын қыз ме ті қан ша лық ты ма ңыз ды?

2. «Газет пен радионың пайда болу тарихы» мә ті нін (13. mp3) тың дап, 
негізгі ойды анықтаңдар. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Ең алғашқы газеттер қандай материалдарға басылды жә  не 
олар да қандай мәселелер жарияланды?

2. Алғашқы құйма әріпті баспа станогін ойлап тапқан кім?
3. Бүгінгі газеттерге ұқсас ең бірінші басылым қай жылы, 

қай елде шықты?
4. Америка мен Ресейде шыққан алғашқы газеттер қалай 

аталды?
5. Төмендегі ақпараттардың дұрыстығын тексеріңдер.

 Гуль ельмо Мар ко ни – 
Но бель сый лы ғы ның 

ие ге рі

 Ганс Хрис тиан Эрс тед – 
По пов тың тә жі ри бе сін 

жал ғас ты ру шы 

По пов Алек сандр Сте-
па но вич – ра дио ап па-

ра тын ой лап тап қан 
ғалым

3. Ғаламтор желісінен алынған сөйлемдерге ло ги ка лық және стиль -
 дік тү  зе ту лер ен гі зіп, ре дак ция лаң дар.

 1. Қазіргі уақытта бұқаралық ақпарат құралдары көп-
қыр  лы лығы билік пен жұртшылық арасындағы тиімді бай-
ла нысты жүйелеуге, адамдардың нақты проб ле ма ла рын АР
МА
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ше шу ге мүмкіндік беретін әртүрлі ойлар мен көзқарастар  ды 
көр сететін өзіндік пікірталас алаңына айналды. 

2. Облысымыздың ақпараттық кеңістігінде алпысқа жуық 
бұқаралық ақпарат құралдары белсенді түрде еңбек етуде.

3. Бұқаралық ақпарат құралдары адам өміріне терең еніп, 
оны мен тығыз байланысқа түсті. Ол әр адамның өмі рі не дер-
лік тей әсерін тигізеді. 

4. БАҚ ішінде керексіз, жал ған, тұ ты ну шыны түзу жол-
дан бұзатын ақпарат жеткі лік ті. Бұл кіш кен тай лар мен 
жастарға үлкен қаупін тигізеді. Кіш кен тай лар мен жастар 
әлі то  лық жақ  сы мен жаманды ажырата алмайтынын әр адам 
біле ді. Жас  тар керексіз ақ па ратты қабылдап, жалған білім 
не ме се дұ рыс емес дүние танымға ие болу қаупі бар. 

Қи мыл-сын ба ғы ның қы са бақ тас құр ма лас сөй лем
и	мылсын	ба	ғы	ның	қы	са	бақ	тас	құр	ма	лас	сөй	лем	–	ба	ғы	ның	қы	

сөй	лем	ба	сың	қы	сөй	лем	де	гі	ой	дың	қа	лай	орын	дал	ғанын	біл	ді	ре	тін	
са	бақ	тас	тың	тү	рі.

Ба	ғы	ның	қы	 сөй	ле	мі	нің	 ба	ян	дау	ыш	та	ры	мы	на	дай	 тұл	ға	лар	дан	
	жа		са		ла	ды:
1. а е й	жә	не	 ып іп п	тұл	ға	лы	кө	сем	ше	ден	бо	ла	ды:	Алыста

р ен немересін есінен шығармай тілеуін тілеп отыратын
кіл ауыл көңілденіп думанды боп қалады.

2. Есім	ше	тұл	ға	сы	на	 дай дей	жұр	на	ғы	жал	ға	нып	жа	са	ла		ды:	 ала
лары анасынан туғандай т рлері бір келбетте

3  Есімше тұл	ға	сы	на к йі к йінде қалпы қалпында бетте деген	
көмекші	есімдердің	тіркесуі	арқылы	жасалады: Қоңырқай сопақша
беті к реңден ен к йі бала ұмысына қайта кірісті

4  Болымсыз	етістікке	есімше	жұрнағы,	оған	шығыс	септік	жалға	уы	
жал	ғану	арқылы	жасалады:	 л ештеңені уайымдамастан бірден
ұйқыға бас қойды

4. Тақырыпты негізге алып, қи мыл-сын ба ғы ның қы са бақ тас құр  ма-
 лас сөй  лемнің жасалу жолдарына мысалдар жазыңдар.

5. Өздері ңе ұнайт ын газет, журнал, радио не те ле ар на та ри хын зерт-
 теп, презентация да   йын  даң дар. Са бақ тас құр ма лас сөй  лем дер  ді 
пай  да ла ның дар.АР
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§3. Бұ қа ра лық ақ па рат  
 құ рал да ры ның түр ле рі

1. Күн де лік ті өмір де қай  бұқаралық ақпарат құралын кө бі рек пай да-
ла на сың дар? Не лік тен? Ойла рың мен бө лі сің дер.

2. Мә тін ді оқып, анықталған мәліметтерді кесте, диаграм ма не сыз ба 
арқылы көрсетіңдер.

Қа зақ стан да ғы мер зім ді ба сы лым дар 
 мен ра ди ос тан ия

Га зет – тұрақты атаумен кем дегенде айына бір рет үздік-
сіз шы ға тын ба сы лым. Қа зақ ті лін де гі тұң ғыш ба сы лым-
дар – «Түр кіс тан уәлаяты ның га зе ті» (1870–1882) мен «Да-
ла уәлаяты ның га зе ті» (1888–1902). ХХ ға сыр дың ба сын да 
қа зақ зия лы ла ры ұлт тық мүд де ні көз деп, бұ қа ра лық са на ны 
ояту ға ұм тыл ған «Қа зақ» (1913–1918), «Айқап» (1911–1915), 
«Сер ке» (1907) ба сы лым да рын шы ға ру ды қол ға ал ды. 

Қа зір гі кез де қа зақ ті лін де 100-ге тар та га зет  шы ға ры-
ла  ды («Еге мен Қа зақ стан», « Жас Алаш», «Қа зақ әде бие ті», 
«Ана ті лі» т.б). Олар шарт ты түр де рес ми, тә  уел сіз, пар тия-
лық т.б.; таралым аумағына қарай ор та лық (рес пуб ли ка лық), 
об лыс тық, қа ла лық, ау дан дық деп бө лі не ді. 

Радио – ра дио бай ла ныс тың кө ме гі мен әуе тол қын да ры 
ар қы лы хабар тарататын бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да рының 
бір тү рі. Ра дионың не гіз гі жанр ла ры: ақ па рат тық, қо ғам-
дық-сая  си, көр кем-пуб ли цис ти ка лық жанр лар (ра диоо черк, 
ра диофельетон, ра диоком по зи ция) және көр кем жанр лар (ра-
диоинс це ни ров ка, ра ди опьеса және т.б.). Ра дио өз ха бар ла-
рын да әде би жә не му зы ка лық шы ғар ма лар дың транс ля ция-
сын да, ра ди оға ар найы дай ын дал ған дра ма лық жә не опе ра-
лық спек такль дер ді де пай да ла на ды.

Қа зақ стан да 30-дан ас там ра ди ос тан ция лар бар. Оның 
ішін де Қа зақ стан тұр ғын да ры на, ТМД ел де рін де жә не шет-
ел дер де тұ ра тын қа зақ тың дар ман да ры на ха бар та ра та тын 
«Қа зақ ра ди осы ның» ала тын ор ны ерек ше. Оның 60-тан ас-
там қо ғам дық-та ным дық, 20-ға жу ық му зы ка лық ой ын- са-
уық бағ дар ла ма сы бар. Же дел ақ па рат тар (жа ңа лық тар, шо-
лу лар, ре пор таж дар т.б.), қо ғам дық-сая си, эко но ми ка лық, АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



157

ғы лы ми, бі лім бе ру, әде би-дра ма лық, му зы ка лық, спорт тық 
жә не бас қа ха бар лар та ра ты ла ды. 

3. Мә тін де бе ріл ген ақ па рат пен диаграммадағы ақ па рат ты са лыс-
ты ра оты рып, маңызды тұстары  мен үрдістерді анықтап жа зың дар. 
Мәтін құрылымын сақтаңдар.

 газет

 радио

4. Басыңқы сөйлемін ойдан жазып, қи мыл-сын ба ғы ның қы са бақ   тас 
құр ма лас сөй лем дер ді аяқ таңдар. 

Бағыныңқы сөйлем Басыңқы сөйлем

Бальзак баспасөзді «төртінші билік» деп атап,

Осы оқиғаны өз көзімен көр ген дей,

Теледидар көріп отырған күйі,

Жаңалықтарды аяғына дейін оқымастан,

5. Қа зір гі БАҚ түр ле рі не бай ла ныс ты өзін дік сы ни пі кір   лер, көз қа-
рас тар, жа ңа идея ларды қам тып, РАФТ стра те гия сы бой ын ша рөл-
дік сұх бат құ рың дар.  

Рөл – жур на лист
Аудитория – сынып оқушылары
Форма – сұх бат
Тақырып – «Қа зір гі БАҚ-тың да муы»

6. Туған-туыстарың мен ата-анаңа, сы нып тас та рыңа сауалнама жүр -
гізіп, олардың БАҚ-ты пай да ла ну ста тис ти ка сын (проценттік көр-
сеткішін) диаг рам ма ға тү сі рің дер. 

Теледидар 
көретіндер

Радио 
тыңдайтындар

Газет-журнал 
оқитындар

Ғаламтор 
қолданушылар
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§4. Әлем дік бұ қа ра лық ақ па рат 
 құ рал да ры

1. Әлем дік бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да рын қан ша лық ты пай да ла на-
сың дар? 

2. «Әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары» (14. mp3) мә тінін тың  -
дап, сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер. Мәтіндегі айтылған ойға өз көз қа-
рас   та  рың  ды білдіріп, сыни тұрғыдан баға беріңдер.

1. Ақ па рат та ра ту ала ңы бой ын ша қай БАҚ тү рі көш бас тап 
тұр?

2. Атал ған БАҚ-тар дың әлем дік дең гей де та ны мал бо луы-
 ның сы ры не де? Ойла рың мен бө лі сің дер.

3. Аты атал ған ар на лар мен га зет терді пай да ла нып көр дің-
 дер ме?

4. Алдағы жиырма жылда аталмыш БАҚ-тардың ақпа рат 
та ра ту деңгейі мен көлемі қандай болады деп ойлай -
сың дар? 

3. Тың да лым мә ті нін қай та тың дап, кес те де гі мә лі мет тер мен са лыс-
ты рып, то лық ты ру лар ен гі зің дер.

Джон Уол тер «Тай мс тің» не гі зін 1875 жы лы қа ла ды.

Ол кез де га зет «The Times» деп атал ған.

«Тай мс» – АҚШ-тың күн де лік ті га зе ті.

CNN-нің не гі зін 1980 жы лы Тед Тер нер қа ла ған.

CNN әлем нің 28-ден ас там елін де та ра ла ды.

ВВС (British Broad  casting Corporation) – Ұлы  бри та ния ның ра ди оха-
бар бір лес ті гі.

4. Мә тін ді мұ қи ят оқып шы ғып, жанр лық ерек ше лі гін анық таң дар.

Ро берт Эд вард (Тед) Тер нер ІІІ – әлем дік ме диаим пе-
рияның, яғни тәу лік бойы ха бар та ра та тын CNN жа ңа лық  тар 
те ле ар на сы ның не гі зін қа лау шы аме ри ка лық кәсіпкер.

Тед Тер нер 1938 жыл дың 19 қа ра ша сын да Охайо шта тын-
да ғы Цин ци на ти қа ла сын да дү ние ге кел ген. АР
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Кіш кен тай кезінде ата-ана сы Тен-
не си ге кө шіп, Тед осы жер де ұзақ тұр-
ды. Әке сі Эдтің «Turner Outdoor 
Advertising» ат ты ша ғын жар на ма 
агент ті гі  бол ған. Әке мен ба ла ның ара-
сын да түсініспеушілік тер жиі туын-
дай т ын. Со ған қа ра мас тан, жас ке зін де 
әке сі нен ал ған тә лі мі бизнесте та быс қа 
жету жо лын да көп кө мек тес кен. 

Тед Тер нер бала кезінен тарихи 
тұлғалар туралы шығармаларды көп 
оқы ды. Ол Алек сандр Македонский,  
ге не рал Джордж Пат  тон жә не ғұн дар 
қа ға ны Ат ти лаға елік теді, соларды пір тұтты. 

Тед Тер нер 1980 жы лы тәу лік бойы жа ңа  лық тар тара та-
тын CNN (Cable News Network) ар на сы ның негізін қалады. 
Көп ұзамай бұл арна Американың аясынан асып, бүкіл әлем ді 
қамтиды. Ең кереметі, CNN тілшілері Жердің жасанды сері-
гі нің көмегімен елеулі оқиға лар дың тура ортасынан тікелей 
репортаждар бере бастады. Өт кен ғасырдың 80-жылда ры ның 
басында бұл на ғыз ре во лю ция еді. 

Бү гін гі кү ні CNN – әлем нің бар лық мем ле ке тін де, со ның 
ішін де Қа зақстанда да ха бар та ра та тын алып ме диаим пе рия.

(«Бизнесті� 10 данышпаны» кітабынан)

5. Оқы лым мә ті ні нен алынған ақпараттардан са бақ тас құр ма  лас сөй-
лем дер құрастырып, жа зың дар. Мағыналық түрін ажы ра тың  дар.

Мәтіндегі сөйлем Сабақтас құрмалас

6. Сы нып тас та рың мен мек теп жа ңа лық та ры на ар нал ған га зет да  -
йын даң дар. Га зет тің ай дар ла рын өз қа лау ла рың мен таң даң дар. 
Мә се лен, «Мек теп жұл дыз да ры», «Спорт пен мә де ни ет» т.б. 

7. Оқы лым мә ті нін дегі мә лі мет тер ді то лық ты рып, «Әлем дік ме диа-
им пе рия ның не гі зін қа лау шы» та қы ры бын да кә сі би қыз мет ке 
же ту жо лын қам ти тын презентация дай ын даң дар.
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§5. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
 те ле ар на ла ры

1. Қай отандық телеарналарды көріп тамашалайсыңдар? «Qazaqstan» 
ұлт тық ар на сы ның қан дай бағ дар ла ма ла рын кө ре  сің дер?

2. Мә тін дегі ақпаратты кесте не сызба түрінде көрсетіңдер.

Қа зақ стан да 30-дан аса те ле ар на кө гіл дір эк ран нан кө рер-
мен ге өз жұ мы сын ұсы ну да. Со ның ішін де ұлт тық те ле ар-
на ның ала тын ор ны зор. «Қазақ стан» Ұлт тық те ле ар на сы – 
бiрiншi қа зақ стан дық те ле ар на. 1958 жылдың 8 наурызында 
Алматыда «Қазақ стан» қонақүйі маңында орналасқан те ле -
студия тұң ғыш рет хабар таратты, жел тоқ  сан айы нан күн  де-
лік ті 5 са ғат тық ха бар бе рі ле бас та ды. Бұл ел тарихындағы 
елең еткізер ай шықты жаңалық еді. Тұңғыш телеарна аз 
уақытта ұлттың үні, қоғамның айнасына айналды.

Елі міз тәу ел сіз дік ал ған нан кей ін Қа зақ те ле ди да ры   ның 
та ри хын да жа ңа ке зең бас тал ды. 1994 жы лы 4 сәу ір де Қа  зақ-
стан Пре зи ден ті нің жар лы ғы мен«Қа зақ стан те ле ди да ры мен 
ра ди осы» рес пуб ли ка лық кор по ра ция сы бо лып құ рыл ды. 
2002 жыл дан «Қа зақ стан» Ұлт тық те ле ар на сы деп атал ды. 
Ұлттық арна 100% қазақ тілінде хабар тарататын еліміздегі 
ең алғашқы және жалғыз телеарна ретінде отандық теле ви-
 зия тарихында алтын әріппен жазылды. 

«Қа зақ стан» Ұлт тық те ле ар на сы ха бар ла рын 2003 жыл дан 
бастап Қыр ғызс тан, Өз бе кс тан, Ре сей дің Қа зақ стан мен ше ка-
ра лас 12 об лы сы мен Қы тай дың Шың жаң-Ұй ғыр ав то ном дық 
ау дан да ры ның тұр ғын да ры кө ре бас та ды. Бұ ған қо са Қа зақ-
стан ның түк пір-түк пі рін де 14 фи ли алы жұ   мыс жа сап жа тыр. 

«Қа зақ стан» Рес пуб ли ка лық те ле ра дио кор по ра ция сы АҚ 
құ ра мын да «Қа зақ стан» Ұлт тық ар на сы, «Қа зақ ра   дио    сы», 
«Шал қар», «Клас сик» ра ди ола ры  бар. Ба ла лар ға ар нал ған 
«Ба ла пан», спортсүйер көрермендерге арналған «Қазспорт» 
теле ар  на  ларын іс ке қос ты. 

Те ле ра дио кор по ра ция 60-тың асуына жаңаша тү леп, креа-
тивті түрде қа  дам басты. «Qazaq stan» Ұлт тық теле ар на сында 
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барлық филиалдарымен бірге ребрен динг (бренд тің логоти пін 
өзгерту) жүргізілді. Бұл – рухани жаң ғы ру дың бастауы.

(Руслан Н�рлан�лы)

3. Мүм кін ді к терің бол са, «Qazaqstan» Ұлт тық ар на сы ның жұ мы сы на 
қан дай өз ге ріс тер ен гі зер едіңдер?

Мақ сат ба ғы ның қы са бақ тас құрмалас сөйлем
Мақ	сат	ба	ғы	ның	қы	са	бақ	тас	сөйлемнің	бағыныңқысы	ба	сың	қы	дағы	

ісәрекеттің,	ойдың	мақсатын	білдіреді.
Ба	ғы	ның	қы	ның	ба	ян	дау	ыш	та	ры	а)	тұй	ық	етіс	тік	ке,	кей	де	бол	жал

ды	ке	лер	шақ	есім	ше	нің	бо	лым	сыз	тү	рі	не	 шін	шы	ла	уы	ның	тір	ке	суі	
ар	қы	лы	(көру шін көрмес шін ;	ә)	 мақ мек	жұр	нақ	ты	етіс	тік	тен	
кей	ін	болып де	ген	кө	мек	ші	етіс	тік	тің	( мақ болып);	б)	етіс	тік	тің	шарт
ты,	қа	лау	жә	не	бұй	рық	райы	ның	 	жа	ғы	нан	кей	ін	деп кө	мек	ші	етіс
тік	ті	гі	нің	(айтсам деп айтайын деп айтсын деп)	тір	ке	суі	ар	қы	лы	
жа	са	ла	ды.

Мақ	сат	ба	ғы	ның	қы	са	бақ	тас	тың	жай	сөй	лем	де	рі	үтір	ар	қы	лы	бө	лі
не	ді.	Мы	сал	дар:	 əуіт ұшып кетпеу шін қарлығаш оның қанатын
қырқып қояды Адам мен ат азым болып рмес шін тек айнал
ма бəй ементынбаққа келісті Аттұяғының д бірі естілмесін деп
бұлар ауылдың ық ағымен рді Абай оңаша сөйлесейін деп а
ғаш біштерді осында шақыртқан Абайлар йқұдықтағы ауылға
ете қонбақ болып аттарын шоқыта өнелді ілме енін білсем

деп оқушылар ынтығар

4. Елімізде хабар тарататын қандай телеарналарды білесіңдер? Бе ріл-
 ген тізімді жалғап, олардың рөлі туралы сұхбатта сың   дар. Айтыл ған 
ойға өз көзқарастарыңды білдіріп, сыни тұрғыдан баға беріңдер.

1. Qazaq stan
2. Balapan
3. Хабар
4. Qazsport
5. 24 kz
6. Astana TV
7. КТК

8. Жетінші арна 
9. Kazakh TV
10. Еуразия бірінші арнасы
11. Мир
12. 31 канал
13. НТК
14. СТВ
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5. Мақсат бағыныңқы сабақтас құрмалас тың әрбір жасалу жо лы  на 
тақырыпқа қатысты мысалдар келтіріңдер. 

�л гі: 
Балалар ба�дарламаларды, фильмдер мен мульт фильм дер ді 

аза тілінде көрсін деп, «Ба ла пан» теле ар на сы ашыл ды.

6. Ор ны ал мас қан сөз дер ді дұ рыс қою ар қы лы сөй лем құ рап, тыныс 
белгісін қойың дар. Сөй лем тү рін ажы ра тың дар.

1. ал ғаш / ақ ша ның / түс ке нін / ер тіп / кө ру / оны / ол / 
үшін / кел ді / осын да. 

2. бо лым сыз / бо ла / нәр се ге / кет ті / жа за ла уы / сай ын / 
күн / өт кен / жиі леп / ба ла лар ды / қа тай ып / мі не зі.

3. қа ра / аш ты / бі лім мен / ол / ошақ та рын / боп / қа зақ / 
су сын дат пақ / бі лім / же рін де /ха лық ты.

4. ма / қой ды / қа лар / ты на / ал ды на / екен / деп / са ма-
уыр да / Кө пей / есік / сол / шаң.

5. оң бай / жер ге / гүрс / ете / бер ді / кө зі / Қай рат / жа сау рап / 
си па лай / жам ба сын / түс кен.

7. Сы нып тас та рың мен топ та са оты рып, ша ғын те ле бағ дар ла ма сце-
на  рийін құ рың дар. Бір-біріңнің жұмыстарыңа түзетулер ен гі зіп, 
ре дак ция лаңдар.

Ұсы ны ла тын те ле бағ дар ла ма ба ғыт та ры:
1. Му зы ка лық бағ дар ла ма
2. Жа ңа лық тар топ та ма сы
3. Ақ па рат тық бағ дар ла ма
4. Зияткерлік бағ дар ла ма
5. Әзіл бағ дар ла ма сы

8. Екі тап сыр ма ның бі рін орындаң дар.
1. «Қа зақ те ле визия сы ның тар лан да ры» та қы ры бын да қа зақ 

те ле ви зия сы ның не гі зін қа лау шы тұл ға лар дың өмір ба янын 
зерт теп, хро но ло гия лық мә тін дай ын даң дар.

2. Оқы лым мә ті нін үл гі ге ала оты рып, «Те ле ар на та ри хы» та қы-
ры бын да қа зақ стан дық бір те ле ар на ның та ри хын зерт теп, 
мақала жазың дар.АР
МА
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§6. Дәс түр лі БАҚ пен жа ңа  
 ме диаәлем

1. Сен дер жа ңа лық ты қай дан оқи сың дар? Газеттен бе, теледи дар дан 
ба, ғаламтордан ба? Қайсысының үлес салмағы басым?

2. Мә тін ді оқып, жа зы лу сти лін анық таң дар.

Кү ні кешеге дей ін те ле ар на лар кө рер мен дер ді кө бі не таң-
ғы, кеш кі жа ңа лық та ры мен өзі не «бау рап» кел ген еді. Бі рақ 
соң ғы жыл да ры те ле ви зия мен га зет «жа ңа лық та ры» ай нал-
дыр ған бір не ше са ғат та, кей де тіп ті бір не ше ми нут ішін де 
«ес кі де кө не ха бар ға» ай на лып ба ра ды. Жа ңа лық тар ды ақ па-
рат агент тік те рі нен, же ке сайт тар дан, кей де аза мат тық жур-
на лис ти ка ға ба ла нып ке ле жат қан блог бет те рі нен де әп-сәт-
те оқып, тіп ті бейнежазбасын қа рап шы ғу ға мүм кін дік бар. 
Яғ ни бү гін гі күн нің жа ңа лы ғын кеш те те ле ди дар дан қа рап, 
оның ер те сі не га зет бет те рі нен оқи тын күн кел мес ке кеткен 
жоқ па?! 

Бү гін де Аме ри ка мен Еуро па ның бел ді га зет-жур нал да-
ры қа ғаз дық нұс қа ла рын қыс қар тып, он лайн ре жі мі не өтіп 
жа тыр. Аме ри ка га зет тер қау ым дас ты ғы ның ста тис ти ка лық 
ақ па ра ты на сен сек, соң ғы жыл да ры күн де лік ті ба сы лым дар-
дың та ра лы мы өте жыл дам тү сіп ба ра ды. Мә се лен, АҚШ-та 
та райт ын 395 күн де лік ті га зет бол са, оның ішін де гі ең ірі сі 
әрі та ра лы мы көп ба сы лым –«USA Today» бо лып са на ла ды. 
2008 жы лы 2 млн 113 мың та ра лы мы бол ған га зет ай нал дыр-
ған жар ты жыл ішін де қа ғаз дық нұс қа да ғы та ра лы мы ның 
7,5%-ке тө мен де ге нін мой ын да ған. Со дан бо лар, Ба тыс ба сы-
лым да ры он лайн ре жі мі не кө шіп, ғаламторға га зет тік жә не 
сайт тық нұс қа ла рын бір дей ен гі зу ге ат са лы сып ке ле ді. Га зет-
тер дің қа ғаз дық нұс қа сы ның азаюына «жа сыл дар» да мүд де-
лі си яқ ты. Ба тыс та та би ғат ты қор ғау мә се ле сі өте өзек ті бол-
ған соң, ағаш ке сіп, қа ғаз шы ға ру мә се ле сі не тек «жа сыл дар» 
ға на емес, қа тар да ғы аза мат тар да те ріс қа рай ды.

Есе сі не, жыл өт кен сай ын жа ңа лық тар ды ті ке лей ғалам-
тор ар қы лы бі ле тін аза мат тар са ны кө бей іп ке ле ді. Мә се лен, 
2002 жы лы әлем дік жа ңа лық тар ды ға лам тор ар қы лы оқып-
қа райт ын дар са ны 1,1 мл рд адам ға на бол са, 2004 жы лы АР
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3,4 мл рд адам нан асып түс кен. Ал алдағы жыл да ры сан дық 
ме дианың үлес сал ма ғы 80%-тен асып тү суі мүм кін де ген 
бол жам бар.

(Кәм шат Тас бо лат)

3. Га зет тер өз құн ды лы ғын жо ға лт пау үшін қан дай әре кет тер жа сауы 
қа жет деп ой лай сың дар?

4. Басыңқы сөйлемін ойдан жазып, мақ сат ба ғы ның қы  са бақ тас құр -
ма лас сөй лем дерді аяқ таңдар.

Бағыныңқы сөйлем Басыңқы сөйлем

Дәс түр лі БАҚ-ты бә се ке ге қа бі лет ті ету 
үшін,
Жа ңа лық тар кө рер мен дер ге жыл дам 
жет сін деп,
Жа ңа ме дианың ар тық шы лы ғын бай қау 
үшін,
Соң ғы жа ңа лық тар ды оқы мақ бо лып,
Бәселестік орын алған заманда өз 
оқырмандарын көбейту үшін, 

Жаңалықтардан бейхабар қалмас үшін,

5. Мақсатты аудиторияның (мысалы, жоғары сынып оқушыла  ры-
 ның) қызығушылығын ынталандыру үшін әр  түр лі жанрда (мақала, 
сұхбат, баяндама) «Бү гін гі ме дианың адам зат қа әсе рі» та қы ры-
бын да мәтін жа зың дар. Сөз саны – 100.

6. Қо ғам да қы зу тал қы ға түс кен дәс түр лі БАҚ пен жа ңа ме диаәлем -
 нің же тіс ті гі мен кем ші лі гін ор та ға са лып, ойталқы өткізіңдер. 
Кем де ген де 2 ар гу мент, ар гу мент ті нақ ты лайт ын дә лел дер ұсы-
ның  дар.

7. Ғаламтордан бір жа ңа    лық мә ті нін жа зыңдар. Мәтінді азатжол-
дарға бөліп, автордың ойын (ақпарат, идея) дұрыс жү йе лең дер. 
Логикалық түзетулер енгізіп, редакциялаңдар.
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VІІІ 
ӘЛЕМ ДЕ ГІ 
ҚАҚ ТЫ ҒЫС ТАР 
ЖӘ НЕ БЕЙ БІТ ШІ ЛІК

Бөлімді оқып-білу арқылы сендер:
•	 әлем	де	гі	сая	си	жә	не	әс	ке	ри	қақ	ты	ғыс	тардың	оша	қтары	жайлы;
•	 ұл	та	ра	лық	қақ	ты	ғыс	тардың	се	бе	бі	мен	сал	да	ры	жөнінде;
•	 ді	ни	қақ	ты	ғыс	тардың	шы	ғу	се	бе	бі	мен	сал	да	ры	туралы;
•	 әлем	ты	ныш	ты	ғын	сақ	тай	тын	ха	лы	қа	ра	лық	ұй	ым	дар	жайлы;
•	 еліміздің	бей	біт	ші	лік	пен	ын	ты	мақ	тас	тыққа	қосқан	үлесі	жайлы;
•	 ара	лас	құр	ма	лас	сөй	лем	туралы	білесіңдер.

Тұрақты және қауіпсіз әлем – бұл азаматта-
рымыз бен балаларымыз үшін аса қажетті 
құндылық.

(Н.Назарбаев)

БӨЛІМ

СИН ТАК СИС
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§1. Әлем де гі сая си жә не әс ке ри 
 қақ ты ғыс тар оша ғы

1. Су рет ке на зар ау да рың дар. Кар та да ғы ай мақ тар дың осы лай ша 
(жа сыл, сары, сар ғыш, қы зыл, қою қызыл) бел гі ле ну се беп те рі 
ту ра лы өз бол жам да рың ды ай тып, сы нып тас та рың мен ой бө лі-
сің дер.

Ресей 

Қытай

Қазақстан 

Канада

Америка
Құрама

Штаттары

Индонезия
Бразилия

А
рг

ен
ти

на

Аустралия

Мексика 

1 
2 3 

8 6 5 4 
7 

9 10
11 12

13 
14 

20 17 18
19

16 

15

22 23 21 
24 

25 
26 

27 

28 29 

30 
31 

32 

34 
35 

36 

37 
38 

33 

1. Норвегия
2. Швеция
3. Финляндия
4. Ұлыбритания
5. Германия
6. Польша
7. Франция
8. Украина
9. Испания
10. Италия

11. Түркия
12. Өзбекстан
13. Иран 
14. Пəкістан
15. Моңғолия
16. Жапония
17. Үндістан
18. Мьянма
19. Тайланд
20. Сауд Арабиясы

21. Алжир
22. Ливия
23. Египет
24. Мали
25. Нигерия
26. Судан 
27. Эфиопия
28. Конго Демократиялық 
Республикасы
29. Кения

30. Ангола
31. Намибия
32. Оңтүстік Африка 
Республикасы
33. Жаңа Зеландия
34. Венесуэла
35. Колумбия
36. Перу
37. Боливия
38. Парагвай

2. Мә тін ді оқып, осы мәселеге өз көзқарастарыңды білдіру мақ са-
тын да талқылау сұрақтарын құрастырыңдар.

Әлем де қақ ты ғыс тар са ны күн са нап ке му дің ор ны на 
ар тып ке ле жат қа ны на төрт кіл дү ние куә. Қа зір гі таң да 
әлем  нің бір не ше мем ле кеті іш кі ты ныш тығы мен қау іп-
сіз ді  гін сақ тай ал май отыр. Көп ші лі гі – Азия мен Аф ри ка 
елде рі. Олар дың қа та рын да Мы сыр, Си рия, Ирак, Пә кіс  тан, АР
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Ау ған с тан, Иран, Ли вия, Йе мен, Түр кия да ғы күрд тер кө те рі-
лі сі, Кон  го, Ли бе рия, Ни ге рия, Су дан ел де рі  бар.

2015 жы лы әлем де гі қақ ты ғыс тар оша ғын да жү ріп жат-
қан әс ке ри ұрыс қи мыл да ры нан 167 мың ға тар та адам опат 
бол ған. Осы көр сет кіш тің үш тен бі рін Си рия да ғы со ғыс тан 
көз жұм ған дар құ рай ды. Бұл мә лі мет Ха лы қа ра лық ст ра-
те гия лық зерт теу лер инс ти ту ты ның ба ян да ма сын да ай тыл-
ған. «Тұ тас тай ал ған да 2015 жы лы со ғыс тан қа за тап қан дар 
2014 жыл ғы мен са лыс тыр ған да азай ған», – деп ай тыл ған 
атал мыш ба ян да ма да. Қа ру лы қақ ты ғыс тың та ғы бір оша-
ғы са на ла тын Ау ғанс тан да ғы жағ дай да кө ңіл көн шіт пей ді: 
2013 жы лы 3,5 мың ға жу ық адам ажал құш са, 2015 жы лы 
бұл көр сет кіш 15 мың ға жет кен.

Соң ғы үш жыл да соғыс  тан бас сау ға ла ған бос қын дар қа -
ра сы арт қан. 2013 жы лы әлем бой ын ша 33 млн адам бо сып 
кет кен. Ал 2014 жы лы бұл көр сет кіш 43 млн-ға жет кен. 
2015 жы лы жар ты жыл  дың ішін де 46 млн-нан ас қан.

3. Мәтінде атал ған мем ле кет тер не лік тен қақ ты ғыс ошақ та ры бо лып 
отыр? Өз ой ла рың мен бө лі сің дер.

Аралас құрмалас сөйлем
Жай	сөйлемдері	бірбірімен	өзара	салаласып	та,	сабақтасып	та	

байланысады.	Ерекшеліктері:
1.	 Аралас	құрмалас	сөйлемде	білдіретін	ой	салалас	пен	сабақтастағы	

ойдан	күрделірек	болады.
2.	 Аралас	құрмалас	сөйлем	салаласа	да,	сабақтаса	да	байланысып,	

кемінде	үш	не	одан	да	көп	бөліктерден	тұрады.
3.	 Аралас	 құрмалас	 сөйлемдердің	 құрамында	жалғаулықты	 да,	

жалғаулықсыз	да	сөйлемдер	болады.	
4.	 Аралас	құрмалас	сөйлемде	сабақтастағы	және	салаластағы	ты		ныс	

белгілерінің	ережелері	сақ	та	лады.
Мысалы:	Сонда менің бойымды тағы да бір к ш керней өнелді

көңілім адырап Анар ай елі туралы арманым қайта айналып
келді Айтматов ін ұмысқа кім шықпай қалса соны көнбе
ен е санаймын да б іннен бастап есебін беріп босатып ібере
мін сірепов
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4. Әлем дік қақ ты ғыс тар дың кө беюі нің се бе птері не де? Кім кінәлі 
(сол елдің ішкі саясаты, сыртқы күштер, алпауыт елдер, қару-
жарақ сауда сы мен айналысатындар т.б.)? Өз пі кір ле рің ді ор та ға 
са лып, ойталқы өткізің дер.

5. Ойталқыдағы пікірлердің біреуіне таңдау жасап, ой ла рың   ды 
дәлелдеп, аргументті эссе жазыңдар. Сөз саны – 100.

6. Үлгілерді негізге алып, үш жай сөй лем нен тұратын ара лас құр-
ма лас сөй лем дер ге мы сал келті рің дер. 

Бағыныңқы сөйлем Басыңқы сөйлем Басыңқы сөйлем
Байтас пен Ж�ма-
бай жаындай бер-
генде,

Абай да асына кеп 
алып еді,

�шеуі жамырай сәлем 
берді. (М.Ә.)

Баяндауышы тиянақсыз сөйлем аралас  құрмаластың алғашқы сы-
ңа ры болып тұр.

Басыңқы сөйлем Бағыныңқы сөйлем Басыңқы сөйлем
Ара а�айынны� сөзін 
айттым,

арындасты� көз жа-
сын айтты� деп,

мені та�ы жаз�ырма 
па еді�?! (М.Ә.)

Баяндауышы тиянақсыз сөйлем аралас құрмаластың басыңқы сы-
ңар ларының ортасында тұр.

7. Кес те ні тол ты рың дар. Қақ ты ғыс ошақ та ры са на ла тын екі ел ді таң-
дап, қо сым ша ақ па рат тар ға сүй ене оты рып, кес те ні тол ты рың дар. 
Ара лас құр ма лас сөй лемдерді қатыстырыңдар.

Ел дер  Қақ ты ғыс се бе бі Нә ти же сі Өз пі кі рің 

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



169

§2. Ұл та ра лық қақ ты ғыс тар: 
 се бе бі мен сал да ры

1. Мә тін ді оқы мас тан бұ рын сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

1. Дос та рың мен көбінесе қандай мәселе жөнінде келісе 
алмай қаласың дар? 

2. Дос та рың ның ара сын дағы тү сі ніс пеу ші ліктің со ңы қа лай 
аяқ тала ды?

3. Достар арасындағы түсініспеушілікті жойып, араздықты 
болдырмаудың қандай жолдары бар?

2. Мә тін ді оқып, онда көтерілген мәселеге оқыр ман ның қарым-қаты-
на сын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастырыңдар.

л та ра лық қақ ты ғыс: қа лып тас қан жағ дай
Қа зір гі за ман да ғы ұл та ра лық қақ ты ғыс түр лі ұлт тар дың, 

эт ни ка лық топ тар дың ара сын да тәу ел сіз дік ке, сая си би лік-
ке ұм ты лу ға, жер дауы на, ді ни негізде, эт ни ка лық кем сі ту-
ші лік ке, та ғы бас қа се беп тер ге бай ла ныс ты туа ды. Қа зір гі 
за ман да ғы ұл та ра лық қақ ты ғыс тың кө рі ні сі ре тін де Из ра-
иль мен Па лес ти на  арасындағы қақ ты ғыс ты ай ту ға бо ла ды. 
1947–1948 жыл дар дан бас тап араб тар мен ев рей лер дің жер-
ге тала суы қа ру лы қақ ты ғыс тар фор ма сы нда жал ға сып ке ле 
жа тыр. 

Ұл та ра лық қақ ты ғыс тар қа ты су шы топ тар дың өш пен ді-
лі гі мен жауығуы жағ дай ын да өр ши тү се ді. Мұ ны Түр кия да-
ғы күрд мә се ле сі де дә лел деп ке ле ді. Күрд тер дің өз де рі тұ ра-
тын ай мақ та Күр діс тан мем ле ке тін құ ру мақ са ты тү рік-күрд 
қай шы лық та ры на се беп бо лу да. Ба тыс Еуро па ел де рін де лаң-
кес тік ті ис лам ді ні мен бай ла ныс ты ру дың орын алуы мұ сыл-
ман ха лық та ры ның өкіл де рін қу да лау ға не гіз бо лу да. Кей бір 
жағ дай да же ке бір ұлт тың шек тен тыс шо ви нис тік пи ғыл-
да ры да ұл та ра лық қақ ты ғыс қа әке ле ді. Мы са лы, бұ рын ғы 
Югос ла вия мем ле ке тін де гі серб тер дің, ал бан дар дың шо ви-
нис тік пи ғыл да ры этносты та за лау ға не ме се екін ші бір эт нос 
өкіл де рі не қар сы қу да лау шы лық сая сат жүр гі зу ге се беп кер 
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бол ды. Нә ти же сін де Югос ла вия ха лық та ры ның ұл та ра лық 
қақ ты ғыс та ры тұ тас бір мем ле кет тің ыды ра уы на алып кел ді. 
Ан ти се мит тік, яғ ни ев рей лер ге қар сы пи ғыл дар ға бай ла   ныс  -
ты қақ ты ғыс тар да жиі қай талан ды. Гер ма ния да, Ита лия да 
ан ти се мит тік қы рып-жою лар бол ға ны бел гі лі. 

Ұл та ра лық қақ ты ғыс тар – ұлт тық про цес тер мен ұлт тық 
өмір дің құ рам дас бөл ше гі. Сая си тұ рақ ты лық ты, қо ғам дық 
ке лі сім ді жә не ұл та ра лық та ту лық ты сақ тау үшін үне мі ұлт  -
ара лық қақ ты ғыс тар ға се беп бо ла тын қай шы лық тар мен мә-
се ле лер ді ше шіп оты ру қа жет. 

(«�аза энциклопедиясынан»)

3. Оқы лым мәтініндегі ақпараттарды пай да ла нып, әлемдегі қақ-
ты  ғыс тар дың себептері мен салдарлары туралы сұхбат та сың  дар. 
Олар ды сызбаға түсіріңдер. Қо   ғам  дық-саяси, ком му ни ка тив тік 
жағ даят қа сай тиісті сөз дер мен фразаларды таңдап, орта көлемді 
мо но лог дайындаңдар.

Қақтығыс

Себебі

Салдары

Қақтығыс

Себебі

Салдары

Себебі

Салдары

Қақтығыс

4. Сыз балар бой ын ша ара лас құр ма лас сөй лемдер құрастырың дар. 
Ты ныс бел гі ле рі н қан дай ережеге сүйеніп қой    ға    н да рың ды тү  сін   ді-
рің дер.

Бағыныңқы

Басыңқы

Басыңқы

Бағыныңқы

Басыңқы

Басыңқы
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5. Кес те де бе ріл ген қақ ты ғыс тар ды ше шу жо лы на өзін дік пікір ле-
рің ді біл ді ріп, тұжырым жасаң дар.

 Қақ ты ғыс тар ды ше шу жол да ры 
Өз пі кір ле рің мен  
тұ жы рым да рың 

Қа ру ла ну жо лы. Бұл жағ дай да күш қол да ну да 
өз ба сым ды ғын көр сет кен та рап же ңіс ке же те-
ді. Не гі зі нен, әс ке рі жақ сы дай ын дал ған жә не 
қа ру лан ған та рап бар кез де бас қа лар ды же ңіп 
оты ра ды.

Ке ліс сөз дер жо лы. Та рап тар бір қа тар ше гі ніс  
жа сау ға ке лі се оты рып, ке лі сім ге ке ле тін жол-
дар ды із дей ді. Ке ліс сөз дер та рап тар дың мүд де-
ле рі нің заң ды лы ғы өза ра құр мет те ле тін жә не 
мой ын да ла тын жағ дай да ға на орын алуы мүм-
кін.

 Бітімгерлердің араға түсуі. Қақ ты ғыс қа тү-
сіп отыр ған та рап тар дың се ні мі мен құр ме ті  не 
ие адам дар мен ұй ым дар оларды бітімге ша-
қырады. Бітімгерлердің егес тер ді бі тім ге кел ті-
ру  де бір ша ма тә жі ри бе сі бо луы ти іс және қол да-
рын  да қақ ты ғыс тар ды ше шу те тік те рі бол ғаны 
жөн.

6. Екі тап сыр ма ның бі рін орын даң дар.
1. Әлем де гі ұл та ра лық қақ ты ғыс тар дың сал да ры ту ра лы су рет тік 

ил лю ст ра ция жа сап ке лің дер.
2. Өз ой ла  рың ды дә лел деп, «Ұл та ра лық қақ ты ғыс тар бол мас 

еді...» та қы ры бын да аргументті эссе жа зың дар. Сөз саны – 
120–150.
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§3. Ді наралық қақ ты ғыс тар: 
 шы ғу се бе бі мен сал да ры

1. «Ді наралық қақ ты ғыс» ұғы мы қа лай пай да бо луы мүм кін? Өз 
пі кір ле рің мен бө лі сің дер. Қақ ты ғыс тар ды ше шу үшін қан дай 
ша ра лар қа был дау қа жет деп ой лай сың дар?

2. Мә тін ді оқып, тақырып қойың дар. Та ным дық оқы лым ст ра те-
гия сы бой ын ша кес те ге мә тін нің тақырыбын және маз мұ нын аша-
тын 5 сөй лем мен 5 сөз жа  зың дар.

Мә тін нің тақырыбы
5 сөз 
5 сөй лем 

Соң ғы кез де көп жер де гі қан тө гіс ті шие ле ніс тер мен қақ-
ты ғыс тар дың не гі зін де ді на ра лық тү сі ніс пеу ші лік жат қа ны 
анық жә не ол жиі леп ба ра ды. Бір ел дің хал қы ұлыс тар ға, дін-
ге бө лі ніп, бір-бі рі не қар сы тұ рып, бү лі ніп жа та ды. Бір дін-
ді ұран етіп ұс тап, екін ші ел ге шап қын шы лық жа са ған ға та-
рих та мы сал көп. Тіп ті бір дін нің екі тар ма ғы ның ара сын да-
ғы қан құйлы қақ ты ғыс қа зір ге дей ін жал ға сып жа тыр. Оған 
мы сал – хрис тиан дініндегі про тес тант тар мен ка то лик тер   дің, 
ис лам да ғы сүн нит тер мен шиит тер дің қақ ты ғы сы нан қан ша-
ма адам құр бан бол ды. Сондай-ақ бір ұлт тың әр түр лі дін ді ұс-
тан ған қау ым да ры ара сын да ғы қақ ты ғыстар да же тер лік. 

Соңғы кезде де ді ни не гіз де бір ша ма қақ ты ғыс тар бо лып, 
ол әлем жұрт шы лы ғы ның на за рын ау дар ды. Ең ал ды мен, 
тұ рақ ты лы ғы жо ға ры дейт ін Еги пет те гі оқи ға бұл ел ді ға на 
емес, Еуро па ны дүр лік тір ді. Еги пет те гі ха лық тың 10%- і – 
копт-хрис тиан дар. Олар дың шір ке уін де жа ры лыс бо лып, 
одан бі раз адам қа за тап ты. Оған қар сы лық ре тін де ел дің ірі 
қа ла ла рын да копт-хрис тиан жас та ры ның қар сы лық ак ция-
ла ры өт ті. Еуро па ның бір ша ма елі бұ ған бай ла ныс ты мә лім-
де ме жа са ды. Олар мұ ны дін ер кін ді гі не қар сы әре кет деп 
си пат та ды. Әри не, Еги пет үкі ме тін экс тре мис тер дің әре ке ті 
үшін ай ып тау да қи ын. Үкімет экс тре мист-аран да ту шы лар-
ды ау ыз дық тау да қа таң ша ра лар ға да бар ды: олар дың ұй ым-
да ры на тый ым сал ды. Бәл кім, ел үкі ме тін «кон фес сияара лық 
ын ты мақ ты ор нық ты ра ал ма ды» деп кі нә лау ға бо лар.АР
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Ал Су дан да ғы жағ дай мүл де өз ге ше. Мұн да кон фес сияара-
лық қақ ты ғыс ұлт тық си пат алып отыр. Бел гі лі дә ре же де 
оған ел би лі гі нің де қа ты сы бар. Он да экс тре мис тік күш тер 
ашық әре кет жа сай ды. Ел дің хрис тиан дар өмір сү ре тін оң түс-
тік ай ма ғын да ша ри ғат за ңын ен гі зу ха лық тың қар сы лы ғын 
ту дыр ды. Оның ақы ры ел дің бө лі нуі не апа рып соқ ты ра тын 
сы ңай лы. 

Қа зір гі жағ дай да көпнә сіл ді, көпұлыс ты, әр түрлі дін ді 
ұс та на тын Аф ри ка құр лы ғы мем ле кет те рі нің кө бін де діна ра-
лық қа рым-қа ты нас шешілуі қиын мәселеге ай нал ды. Қақ-
ты ғыс тар жиі ұшы ра са ды. Кү ні ке ше құр лық та ғы ең хал қы 
көп ел – Ни ге рия да дін ара лық қақ ты ғыс бұрқ ете қа лып, 
одан 11 адам қа за тап ты. Би лік те гі лер бұл қақ ты ғыс был тыр  -
ғы     дай те рең деп кет пе се екен деп ті лей ді. Ол кезде 500 адам  
қа за тап қан. 

Жа қын да Рим Па па сы Бе не дикт ХVІ-ның дү ниежү зі дін 
бас шы ла ры ның ке ңе сін өт кі зу жө нін де ұсы ныс жа сауы біз дің 
елі міз бас бол ған игі іс тер дің жал ға сын дай кө рі не ді.

(«Егемен �азастан» газетінен)

3. Сызбадағы ретін сақтап, бе ріл ген сөй лем дер ден ара лас құр ма лас 
сөй лем жа саң дар.

Басыңқы

Бағыныңқы

Бағыныңқы

Басыңқы

Бағыныңқы Басыңқы

Бағыныңқы Басыңқы

Берілген сөйлемдер Өз сөйлемдерің
Ең ал ды мен, тұ рақ ты лы ғы жо ға ры дейт ін Еги-
пет те гі оқи ға бұл ел ді ға на емес, Еуро па ны дүр-
лік тір ді. Олар дың шір ке уін де жа ры лыс бо лып, 
одан бі раз адам қа за тап ты.
Еги пет үкі ме тін экс тре мис тер дің әре ке ті үшін 
ай ып тау да қи ын. Үкімет экс тре мист-аран да-
ту шы лар ды ау ыз дық тау да қа таң ша ра лар ға 
да бар ды: олар дың ұй ым да ры на тый ым салды. 
Бәл кім, ел үкі ме тін «кон фес сияара лық ын ты-
мақ ты ор нық ты ра ал ма ды» деп кі нә лау ға бо лар.АР
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Берілген сөйлемдер Өз сөйлемдерің
Ал Су дан да ғы жағ дай мүл де өз ге ше. Мұн да 
кон фес сияара лық қақ ты ғыс ұлт тық си пат алып 
отыр. Бел гі лі дә ре же де оған ел би лі гі нің де қа-
ты сы бар. Он да экс тре мис тік күш тер ашық әре-
кет жа сай ды. 

Кү ні ке ше құр лық та ғы ең хал қы көп ел – Ни ге-
рия да дін ара лық қақ ты ғыс бұрқ ете қа лып, одан 
11 адам қа за тап ты. Би лік те гі лер бұл қақ ты ғыс 
был тыр ғы дай те рең деп кет пе се екен деп ті лей ді. 
Ол кезде 500 адам қа за тап қан. 

 Жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес 
ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құрыңдар.

І Кі ріс пе
ІІ Не гіз гі бө лім
 1.
 2.
 3.
ІІІ Қо ры тын ды

5. Оқы лым мә ті ні нде гі ой лар тіз бе гін ре ті мен орналастырып, осы 
мә селе туралы ойларыңмен бөлісіңдер. Қо   ғам  дық-саяси фра за-
лар ды таңдап, монолог дайындаңдар.

1. Хрис тиан дар мен про тес тант тар қақ ты ғы сы 

2. Ді ни қақ ты ғыс тың бел гі ле рі 

3.  Ни ге рия да ғы ді на ра лық қақ ты ғыс 

4. Еги пет те гі қақ ты ғыс 

5.  Рим Па па сы ның ұсы ны сы 

6. Су дан да ғы жағ дай

6. Қа зір гі қо ғам да ғы жағ дай лар ды не гіз ге ала оты рып, «Дін шіл дік 
ұлт шыл дық тан да қау іп ті ме?» та қы ры бын да ар гу мент ті эс се 
жа зың дар. Эс се кө ле мі – 150 сөз.
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§4. Әлем ты ныш ты ғын сақ тай тын 
 ха лы қа ра лық ұй ым дар

1. Суреттерде қай халықаралық ұйымдардың символдары берілген? 
Ол ұйымдардың атқаратын қызметі туралы не білесіңдер?

2. Мә тін ді оқып, ондағы ақпаратты «Торлы диаграмма» әдісімен 
си пат таң дар.

Бі рік кен Ұлт тар Ұй ымы – екін ші дү ниежү зі лік со ғыс-
тан кей ін ан ти гит лер лік коали ция ға мү ше мем ле кет тер дің 
ұсы ны сы мен құ рыл ған ха лы қа ра лық ұй ым. Дәлірек айт-
сақ, 1945 жы лы  Сан-Фран цис ко да ғы  кон фе рен ция да КСРО, 
АҚШ, Қы тай  жә не Ұлыб ри та ния мем ле кет те рі нің бел сен ді-
лік та ны туы мен күш те рін бі рік ті ру мақ са тын да құ рыл ды.

Бас кең се сі АҚШ-тың Нью-Йорк қаласында ор на ла сқан. 
Атау ын АҚШ-тың сол кездегі пре зи ден ті Ф.Д.Руз вельт ұсын-
ған. Дек ла ра ция   сы 1945 жылы 24 қа зан да қа был дан ды. Бұл 
күн БҰҰ-ның кү ні деп жа рия лан ды. Қазір БҰҰ құ ра мы на 
192 мем ле кет кі ре ді. 

Жар ғы сы на сәй кес, БҰҰ өз қыз ме тін де ке ле сі 4 мақ сат ты 
көз дей ді:
• бү кіл әлем де бей біт ші лік пен қау іп сіз дік ті сақ тау;
• ұлт тар ара сын да ғы дос тық қа ты нас тар ды да мы ту;
• ха лы қа ра лық мә се ле лер ді ше шу де ха лы қа ра лық ын ты-

мақ тас тық ты жү зе ге асы ру мен адам құ қы ғын құр мет-
теу ді қол дау;

• осы мақ сат тар ға қол жет кі зу де ұлт тар дың бір ле сіп әре кет 
ете тін ор та лы ғы бо лу.
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БҰҰ- ның не гіз гі сая си ор ган да ры ның бі рі – Бі рік кен 
Ұлт   тар Ұй ымы ның Қау іп сіз дік Ке ңе сі. Ке ңес ке ха лы қ ара -
 лық бей біт ші лік пен қау іп сіз дік ті қол дау жау ап кер ші лі гі 
жүк  тел ген. Қауіпсіздік Кеңесі БҰҰ-ға мү ше 15 мем ле кет 
өкіл де рі нен құ рал ған. АҚШ, Қы тай, Ре сей, Ұлыб ри та ния, 
Фран   ция – ке ңес тің тұ рақ ты мү ше ле рі.

3. Аудио жаз ба дан «Әлемдік мүдде» мә тін ін (15. mp3) тың даңдар. 
Мәтіннің мақсатты аудиториясын анықтап, көркем де  гіш құ рал-
дар дың рөлін талдаң дар.

4. Оқылым мәтіні мазмұны бойынша ара лас құр ма лас сөй лем дер 
құ рас  ты рың дар. Ты ныс бел гі ле рі н қан дай ережеге сүйеніп қой ған-
да рың ды тү  сін   ді рің дер.

5. Сы нып тас та рың мен топ қа бө лі ніп, «ЕЫҚҰ», «ШЫҰ», «НАТО» 
ха лы қа ра лық ұй ым да ры ту ра лы пос тер дай ын даң дар. Пос тер де 
ұй ым дар ту ра лы қыс қа ша мә лі мет пен не гіз гі мис сия ла ры қам-
ты луы ти іс.

Мақал-мәтелдер:
1. Ынтымақ – бұзылмайтын қорған.
2. Сау сақ бі рік пей, ине ілік пей ді.
3. Күш – бірлікте.
4. Ке лі сіп піш кен тон кел те бол мас.

6. БҰҰ-ның Қауіпсіздік Ке ңе сі не Қа зақ стан ның атынан сайланған 
өкілі ретінде «Ба қыт ты бо ла  шақ әлем ты ныш ты ғы нан бас тау ала-
ды» та қы ры бын да халыққа ар нал ған үн деу дай ын даң дар. Үн деу 
кө ле мі – 100 сөз. Үн деу де жо ға ры да бе ріл ген мақал-мәтелдер ді 
ұтым  ды қол да ну ға ты ры сың дар.

7. «Әлем ты ныш ты ғын сақ тау үшін...» та қы ры бын да аргумент ті эс се 
жа зың дар. Эс се кө ле мі – 150 сөз.
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§5. Бей біт ші лік ті аң са ған әлем  
 ел де рі

1. Сұрақтарға жауап беріп, ойларыңмен бөлісіңдер.

Олар үшін дас тар қан ба сын да та мақ та ну – ме ре ке. Олар 
үшін кеш ке от ба сы мен аман дық та кез де су – ба қыт. Не лік тен? 
Олар кім дер? Олар дың ты ныш ты ғын бұз ған не не ме се кім? 

2. «Зер де лік оқы лым» ст ра те гия сы бой ын ша оқы лым мә ті ні нің оқи  ға 
кар та сын тол ты рың дар.

Мә тін кей іп ке рі Қа лып тас қан жағ дай  Көз қа рас тар 

Мә се ле ні ше шудің әлем дік ұй ым дар 
ұсын ған жол да ры 

Сенің ұсыныстарың

Қазіргі таңда Си рия елін де гі жағ дай ушы ғып ба ра ды. 
Скри паль оқи ға сы на бай ла ныс ты мә се ле сәл ба сы ла бер ген де, 
Си рия ның Да маск ма ңын да ғы Ду ма қа ла сын да хлор тол ты-
рыл ған бом ба жа ры лып, он да ған адам мерт бол ға ны ту ра лы 
ақ па рат сол сәт те-ақ бү кіл әлем ді шар лап кет ті. Құр бан бол-
ған дар дың де ні ба ла лар екен. Ба тыс ел де рі мен Си рия оп по-
зи ция сы бұл қай ғы лы жағ дай ды президент Ба шар Асад әс-
ке рі нен кө ре ді, сон дай-ақ олар бұ ған Ре сей дің де қа ты сы бар 
деп са най ды. Осы жағ дай ға бай ла ныс ты геосая си жағ дай дың 
ушы ғып ба ра жат қа нын, ол алаң дау шы лық ту ғыз бай қой май-
ты нын атап өт кен В.Пу тин: «Бә рі бір тү бін де па ра сат ты лық 
үс тем дік құ ра ды. Ха лы қа ра лық қа ты нас тар өзі нің үй ле сім ді 
ар на сы на тү се ді жә не әлем дік жүйе бұ рын ғы дан да тұ рақ ты 
әрі бол жау ға бо ла тын дай қа лып қа ке ле ді деп үміт те не міз», –
де ді. Осы «хи мия лық ша бу ыл» мә се ле сі сей сен бі де БҰҰ Қа-
уіп сіз дік Ке ңе сін де де сөз бол ды. Ке ңес оты ры сын да Ре сей де, 
АҚШ та Си рия ға қа тыс ты өз ал да ры на же ке-же ке қа рар жо-
ба сын ұсын ған еді. Екі жо ба да қа был дан ба ды. Ең дұ ры сы осы 
бол ды. Се бе бі бұл «хи мия лық ша бу ыл» тың ғы лық ты зерт теу-
ді, жан-жақ ты тал дау ды қа жет ете ді...АР
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Осы жағ дай ға бай ла ныс ты елі міз дің БҰҰ Қа уіп сіз дік ке-
ңе сін де гі тұ рақ ты өкі лі Қай рат Ома ров та мә лім де ме жа са ды. 
Ол Қа зақ стан ның Си рия да ғы жағ дай ға алаң дау шы лық біл ді-
ріп, ха лы қа ра лық құ қық пен заң ды қа таң сақ тау ға ша қы ра-
ты нын мә лім де ді.

Си рия үшін қа ра ал тын бақ емес, сор бол ды. Си рия мұ най 
өн ді ру ші ел дер дің қа та рын да бол ға ны мен, оны сау да лап, қы-
ру ар пай да тау ып жүр ді деп ай та ал май мыз. Бұл ел Пар сы 
шы ға на ғын да ғы та ри хи ес ке рт кіш тер ге аса бай мем ле кет тер-
дің бі рі са на ла тын.

(Әли с�л тан �� лан бай)

3. «Қа ра ал тын бақ емес, сор бол ды» де ген сөй лем нің ма ғы на сын 
қа лай тү сі не сің дер? Ой ла рың мен бө лі сің дер.

4. Жай сөйлемдерден ара лас құр ма лас сөй лем дер жасап, жа са лу 
жо лын көр се тің дер.

Берілген сөйлемдер Өз сөйлемдерің

Си риядағы жағ дай ушы ғып ба ра ды. Да-
маск ма ңын да бом ба жа ры лды. Он да ған 
адам мерт болды. Бұл хабар сол сәт те-ақ 
бү кіл әлем ді шар лап кет ті. 

Қа зақ стан  Си рия да ғы жағ дай ға алаң дау-
шы лық біл ді рді. Ха лы қа ра лық құ қық пен 
заң ды қа таң сақ тау ға ша қы рды. Елі міз дің 
БҰҰ Қа уіп сіз дік ке ңе сін де гі тұ рақ ты өкі лі 
мәлімдеме жасады. 

Сирия – та ри хи ес ке рт кіш тер ге аса бай 
мем ле кет. Соғыс басталғалы 300-дей көне 
ескерткіш қиратылыпты. Қалған құнды 
жәдігерлердің сақталуына ешкім кепілдік 
бере алмайды.  

5. Тө мен де гі мем ле кет тер дің бү гін гі та қы рып қа қа тыс ты лы ғын дә -
лел  деп, эс се жа зың дар. Эс се кө ле мі – 150 сөз.

Су дан, Ирак, Пә кіс тан, Бах рейн, Бир ма, Ау ғанс тан, 
Си рия, Ли вия, Ал жир, Ко лум бия, Ма рок ко, Эфио пия.АР
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§6. Қа зақ стан – бей біт ші лік пен 
 ын ты мақ тас тық жар шы сы

1. БҰҰ Қау іп сіз дік Кеңесінің әлемдік саясатта атқаратын рөлі ту ра -
лы  білесіңдер ме? Бұл Кеңеске мүше болу қаншалықты маңызды?

2. Мә тін ді мұ қи ят оқың дар. Тұжырымдамалардың құрылымы мен 
рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажыратыңдар. 

Қым бат ты отан дас тар!
Қа зақ стан Тәу ел сіз ді гі нің 25 жыл ды ғы бе ле сін де та ғы бір 

ма ңыз ды та ри хи оқи ға бол ды.
Елі міз Бі рік кен Ұлт тар Ұй ымы Қау іп сіз дік Ке ңе сі нің 

2017–2018 жыл дар да ғы тұ рақ ты емес мү ше ле рі құ ра мы на 
ен ді.

Бұл Ке ңес – Бі рік кен Ұлт тар Ұй ымы ның Жар ғы сы мен 
«ха лы қа ра лық бей біт ші лік пен қау іп сіз дік тің бас ты жау ап-
кер ші лі гі» жүк тел ген, тұ рақ ты жұ мыс жа сай тын ор ган.

Елі міз дің оған сай ла нуы – Қа зақ стан ның ха лы қа ра лық 
аре на да ғы бе де лі мен ең бе гі нің мой ын да луы де ген сөз.

Қа зақ стан ал да ғы екі жыл ға БҰҰ Қау іп сіз дік Ке ңе сі нің 
мү ше лі гі не сай лан ды.

Бұл ха лы қа ра лық қа ты нас тар да ғы күр де лі ке зең бол мақ. 
Оны бү гін гі күн аху алы на қа рап-ақ кө ру ге бо ла ды.

Дү ние со зыл ма лы жан жал дар мен қа тар, қау іп сіз дік ке 
төнген қа тер дің бұ рын-соң ды бо лып көр ме ген кең ау қы мы-
мен бет пе-бет ке ліп отыр.

Біз жа һан дық проб ле ма лар ды ше шу дің жол да рын із дес ті-
ру ге сү бе лі үлес қо са тын бо ла мыз.

Тұ рақ ты жә не қау іп сіз әлем – аза мат та ры мыз бен ба ла ла-
ры мыз үшін аса қа жет ті құн ды лық.

Сон дай-ақ Қа зақ стан су, энер ге ти ка лық жә не азық-тү лік 
қау іп сіз ді гі мә се ле ле рін ше шу ге сер пін бе ре тін бо ла ды.

БҰҰ Қау іп сіз дік Ке ңе сі не сай ла ну – бү кіл Қа зақ стан хал-
қы ның лай ық ты та бы сы.

Бұл – ұлт то лыс қан ды ғы ның көр сет кі ші.
Біз дің рес пуб ли ка мыз БҰҰ Қау іп сіз дік Ке ңе сін де гі өкі-

лет ті гін қам та ма сыз ету жө нін де гі құр мет ті мис сия сын 
лайық ты орын дай ты ны на се нім ді мін.АР
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Елі міз осы нау зор се нім нің үде сі нен шы ғып, Қа зақ стан-
ның әлем дік аре на да ғы абы ройы ас қақ тай тү се рі не кә міл се-
не мін! Бар ша ңыз ды осы та бы сы мыз бен құт тық тай мын!

(�а за стан ны� Б�� �ау іп сіз дік ке �е сі ні� 
 2017–2018 жыл дар да �ы т� ра ты емес м� ше лі гі не 

 сай ла нуы на бай ла ныс ты Елбасы ны� �н деуі нен �зін ді)

3. Оқы лым мә ті нін пай да ла нып, «Әлем де гі бей біт ші лік тің Қа  зақ     стан 
үшін ор ны қан дай?» де ген сұ рақ  төңірегінде сұхбаттасыңдар.

4. Сен дер саяси са рап шы сың дар де лік. Қа зақ стан ның БҰҰ Қа  уіп  -
сіз дік ке ңе сі нің мү ше сі ретінде атқаратын істері туралы ма қа ла 
жа зың дар. Сөз саны – 100.

5. Тө мен де бе ріл ген жай сөй лем дер ден ара лас құр ма лас сөй лем жа -
саң  дар. Ты ныс бел гі ле рі н қан дай ережеге сүйеніп қой  ған да рың ды 
тү  сін   ді рің дер.

Берілген сөйлемдер Өз сөйлемдерің

Дү ние қау іп сіз дік ке төнген қа тер дің бұ рын-соң ды 
бо лып көр ме ген кең ау қы мы мен бет пе-бет ке ліп 
отыр. Біз жа һан дық проб ле ма лар ды ше шу  дің жол-
да рын із дес ті ру ге сү бе лі үлес қо са тын бо ла мыз. 
Тұ рақ ты жә не қау іп сіз әлем – аза мат та ры мыз бен 
ба ла ла ры мыз үшін аса қа жет ті құн ды лық.

Бұл Ке ңес – бей біт ші лік пен қау іп сіз дік тің бас ты 
жау ап кер ші лі гі жүк тел ген ор ган. Қа зақ стан ал да-
ғы екі жыл ға БҰҰ Қау іп сіз дік Ке ңе сі нің мү ше лі гі-
не сай лан ды. Елі міз дің оған сай ла нуы – Қа зақ стан-
ның ха лы қа ра лық аре на да ғы бе де лі мен ең бе гі нің 
мой ын да луы. 

Елі міз осы нау зор се нім нің үде сі нен шы ғады. Қа-
зақ стан ның әлем дік аре на да ғы абы ройы ас қақ тай 
тү се рі не кә міл се не мін! Бар ша ңыз ды осы та бы сы-
мыз бен құт тық тай мын!

6. Ара лас құр ма лас сөй лем дер ді қа тыс ты рып, «Мен бей біт ші лік жар-
шы сы мын» та қы ры бын да бей біт за ман ның ар тық шы лық та рын 
дә лел дейт ін ар гу мен тті эс се жа зың дар. Эс се кө ле мі – 150 сөз.АР
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§7. Бей біт ші лік жә не ке лі сім са райы

1. Елордада ғы осы ке ре мет ғи ма рат ты бі ле сің дер ме? Ол жер де бол-
ған  да рың бар ма? Осы ғи ма рат тың ат қа ра тын қыз ме ті ту ра лы 
пі кір ле рің мен бол жам да рың ды ұсы ның дар.

2. Мә тін ді оқып, онда көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қа ты-
на сын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрасты рың дар.

Бей біт ші лік пен ке лі сім са райы – ар хи тек ту ра лық құ ры-
лыс ке ше ні, сәу лет өне рі нің бі ре гей ту ын ды сы. Ол қол дан 
жа сал ған жо та үс тін де ор на лас қан. Әлем дік жә не дәс түр лі 
дін дер көш бас шы ла ры  съез де рі нің өт кі зі ле тін ор ны ре тін де 
әлем ге әй гі лі ар хи тек тор Нор ман Фос тер дің жо ба сы мен түр-
кия лық «Сем бол Ин ша ат» құ ры лыс ком па ния сы сал ған. 

Пи ра ми да іс пет ті етіп тұр ғы зыл ған са рай 2006 жы лы 
2 қыр күй ек те сал та нат ты түр де ашыл ды. Оның та бан қа быр-
ға сы ның ұзын ды ғы – 62 м, ау да ны – 25,5 мың м2. Са рай ғи-
ма ра ты ның құ ры лы сы құ был ма лы ауа ра йын ес ке ре оты рып 
са лын ған: оның кі ре бе рі сі жер ас тын да ор на лас қан.АР
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Бо лат пен тас тан тұр ғы зыл ған са рай  өза ра ру ха ни тү сі ну-
ші лік тің жа һан дық ор та лы ғы на ай нал ды. Ғи ма рат экс те рье-
рі пи ра ми да тү рін де бол са, са рай дың ор та лық күм без ді за лы 
Нью-Йорк қа ла сын да ғы БҰҰ Қау іп сіз дік ке ңе сі нің холы тә-
різ ді етіп са лын ған.

Бей біт ші лік пен ке лі сім са рай ын да Қа зақ стан ха лық та-
ры Ас са мб лея сы, ұл та ра лық жә не ді на ра лық ке лі сім ор та лы-
ғы, музей , 1,5 мың кө рер мен ге ар нал ған кон церт жә не опе ра 
за лы ор на лас қан. Сах на жа нын да 80 му зы ка нт қа арнал ған 
2,8 метр лік ор ке стр лік орын бар. 

Ең үл кен зал – 2000 шаршы метр ау дан ды алып жат қан 
«Хеопс ат риум» за лы. Осы зал да Елор да мызды 2030 жыл ға 
дейін да мы ту ға ар нал ған бас ты жос па ры ның ма ке ті ор на лас-
қан.

Әлем дік жә не дәс түр лі дін дер көш бас шы ла ры ның съе зі 
пи ра ми да ның ең жо ғар ғы қабатын дағы Қа зақ стан ның Мем-
ле кет тік туымен түс тес вит раж дар мен бе зен ді ріл ген дөң ге лек 
зал да өте ді. Оны «әлем нің қо лын» бей не лей  тін төрт ті рек ұс-
тап тұ ра ды. 

Бір қа бат тө мен де үл кен кі тап ха на сы бар әлем дік дін дер ді 
зерт теу ор та лы ғы ор на лас қан. 

Пи ра ми да ның ор та сы на қа рай иіл ген қа быр ға лар да ас па-
лы бақ та р ор на тыл ған. 

Пи ра ми да ны елімізде бір ша ңы рақ ас тын да та ту-тәт ті 
өмір сү ріп жа тқан әр түр лі ұлт өкі лін бей не лейт ін 130 кө гер-
шіні бар үл кен шы ны күм без қор шап тұр. Түн гі уа қыт та күм-
без жа нып, маяк се кіл ді әр түр лі мә де ни ет тің, діннің, ха лық-
тың бір лі гін бей не лей ді.

(«�азастан» �лтты энцклопедиясынан)

3. Пи ра ми да бей не сін таң дау ға не се беп бо луы мүм кін? Пи ра ми да 
не нің сим во лы ре тін де алын ған? Өз тұ жы рым да рың ды ор та ға 
са лып, сұхбаттасың дар. Қоғамдық-саяси жағдаятқа сай сөз дер мен 
фра за лар ды таңдап, монолог дайындаңдар.

4. Сен дер еліміздің аста на сын та ныс ты ру шы сың дар (гид). Оқы лым 
мә  ті  нін де гі не гіз гі ақ па рат тар ды пайдаланып, Бей біт ші лік жә не 
ке лі сім са рай ын шетелдіктерге та ныс ты рыңдар.
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5. Оқы лым мә ті ніндегі жай сөйлемдерден бе ріл ген сыз балар бо й ын-
  ша ара лас құр ма лас сөй лемдер құ рас ты рың дар.

Сызбалар
Аралас құрмалас 

сөйлемдер

Ба ғы ның қы, ба ғы ның қы, ба сың қы

Ба сың қы, ба ғы ның қы, ба сың қы

Ба сың қы, ба ғы ның қы, ба ғы ның қы, ба сың қы

Ба ғы ның қы, ба сың қы, ба ғы ның қы, ба сың қы

6. Жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес 
ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құрыңдар.

І Кі ріс пе
ІІ Не гіз гі бө лім
 1.
 2.
 3.
ІІІ Қо ры тын ды

7. Дү ниежү зін де гі қан дай мем ле кет тер де Бей біт ші лік жә не ке лі сім 
са рай ла ры бар еке нін зерт теп, презентация дай ын даң дар.

8. Сабақтан түйген ойларың ды то лық ты рып, еліміздің бей біт ші лік 
бе сі гі екен ді гін дә лел дейт ін ар гу мент ті эс се жа зың дар. Сөз саны – 
150.
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§8. Әлем ты ныш ты ғы – 
 ел ты ныш ты ғы ның ке пі лі

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, ойларыңды ортаға салың дар.

1. Ел қау іп сіз ді гі нің құ ны қан ша лық ты қым бат?
2. До сың ның ба сы на қи ын дық ту ған да, се нің әре ке тің қан дай 

бол мақ? Ой ла рың ды ор та ға са лың дар.
3. Көр шің нің үй ін де бас тал ған өрт се нің үйіңе жет пеу үшін қан-

дай әре кет жа сар едің?

2. Мә тін ді оқың дар. «Көр се тім дік оқы лым» ст ра те гия сы бой ын ша 
не гіз гі ой ды анық тап, азатжолдарға та қы рып ша лар қо йың дар.

Ор та лық Азия – та би ғи ресурс тар ға бай ай мақ, өр ке ни ет-
тер дің шек те сіп жат қан ал тын ше ка ра сы, Ба тыс пен Шы ғыс 
әле мі нің ара сын да ғы дә не кер леу ші рөл ді ат қа ра тын ерек ше 
ай мақ. Ор та лық Азия мем ле кет те рі – ежел ден-ақ Еура зия -
ның жү ре гі.

Ор та лық Ази яның қау іп сіз ді гін қам та ма сыз ету қа зір гі 
таң да ғы ең бас ты мә се ле бо лып отыр, өйт ке ні Ор та лық Азия 
мем ле кет те рі сая си тұ рақ сыз Ау ғанс тан, Си рия, Пә кіс тан 
сын ды мем ле кет тер мен шек те сіп жа тыр. Осы ай мақ та ғы мә-
се ле лер сөз сіз Ор та лық Азия мем ле кет те рі не ті ке лей әсер ете-
ді. Тіп ті 90-жыл дар да ғы ала са пы ран нан кей ін Тә жі кс тан ды 
«Ор та лық Ази яның Ау ған ста ны» деп ата са, Өз бе кс тан да ғы 
әй гі лі Фер ға на жа зы ғын «Ор та лық Ази яның Ба зи ри ста ны» 
деп атау жиі кез де сіп жүр. Жат пи ғыл да ғы ұй ым дар кө бі не 
Өз бе кс тан мен Тә жі кс тан мем ле кет те рін де өмір ге кел ген. Бұл 
үр діс ке әсер ет кен – Ау ғанс тан ның жа қын ор на ла суы мен ха-
лық тың өмі рін де гі ис лам ді ні нің ала тын ор ны.

Ор та лық Азия мем ле кет те рін, не гі зі нен, екі ірі топ қа бө-
лу ге бо ла ды. Бі рін ші сі – мем ле кет пен ха лық тың ішін де-
гі ис лам ді ні ше шім қа был дау да аса ма ңыз ды рөл ой на май-
тын, дін нен гө рі ата дәс түр мен салт-жо рал ғы ба сым тұ ра тын 
Қа зақ стан, Түр кі ме нс тан жә не Қыр ғызс тан бол са; екін ші-
сі – мем ле кет пен ха лық ішін де ше шім қа был дау да діннің 
рөлі зор Тә жі кс тан мен Өз бе кс тан ел де рі. Сон дық тан ді ни 
экс тре мис тік ұй ым дар мен қоз ға лыс тар дың Ор та лық Азия АР
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мем ле кет те рі ішін де Өз бе кс тан мен Тә жі кс тан да те рең нен да-
муы – заң ды лық. Ді ни экс тре мис тік ұй ым дар бұл ел дер дің 
ішін де гі сая си тұ рақ ты лық ты ыды ра тып, ис лам дық ха ли фат 
құ ру ға КСРО құ ла ған сәт тен бас тап жең тү ріп кі рі се бас та ды. 
1992–1997 жыл дар да ғы Тә жі кс тан да ғы аза мат тық со ғыс пен 
1999 жыл ғы Таш кент ті дүр сіл кін дір ген тер рор лық әре кет-
тер, 2005 жыл ғы Ан ди жан да ғы оқи ға лар – со ның дә ле лі.

Ор та лық Ази яның ойра нын шы ға рып, тәу ел сіз елі міз ді 
төң ке ріп тас та ғы сы ке ле тін тер рор лық топ тар та бал ды ры ғы-
мыз да есік қа ғып тұр. Сақ тық пен күн ке ше тін ха лық қа на 
ке лер күн нен үміт кү те ал мақ. Қа ра шо қы қақ па ны аш па са, 
Оты рар құ ла мас еді. Дәл сол си яқ ты қақ па ны іш тен ашар жау 
ба рын да ұмыт пай ық. Ал ол жау ды та бу, сол жау дың өзі не ай-
нал мау – күр де лі жұ мыс. Өйт ке ні сырт тан кел ген жау ға қа-
ра ған да, іш тен шық қан жау жа ман. Ал бұл – на ғыз мә се ле!

(Ас хат �а сан �а ли)

3. Азия да ғы тұ рақ сыз мем ле кет тер ді кар та дан та бың дар.
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4. Мә тін де бе ріл ген ақ па рат тар не гі зін де «Қосжаз ба күн де лі гін» тол-
ты рың дар.

Мәтіннен алынған тұ жы рым дар Менің пікірім

5. Әлем тыныштығы, ел тыныштығы туралы құрмалас сөйлемдер құ  -
рас  тырып, кестеге жазың дар.

Салалас құрмалас Сабақтас құрмалас Аралас құрмалас

6. Екі көз қа рас тың бі рін таң дап, өз ой ла  рың ды дә лел деп, ойталқы 
өткізіңдер.

1. Әлем ты ныш бол са, елің де ты ныш.
2. Ел ты ныш ты ғы әлем ты ныш ты ғы на тәу ел ді емес.

Халқының ынтымағы жоқ, дұшпанының алда уы на сен-
ген, арбауына көнген, інісі мен ағасы дауласқан, бегі мен 
қа ра шасы жауласқан ел елдігінен айырылады.

(К�лтегін)

Бірлік түбі – береке.
(Майы би)

Бейбіт елде сән бөлек, бүлінген елде дау бөлек.
(Төле би)

7. Ойталқыдағы екі пікірдің біріне таңдау жасап, өз ой ла рың ды 
дә лел деп, жоғарыдағы нақыл сөздерді қатыс ты рып, аргу мент ті 
эссе жазың дар. Эссе көлемі – 150 сөз.

8. «Қа зақ стан ның әлем ты ныш ты ғын сақ тау ға ат са лы суы» та қы ры-
бы на ақ па рат тар жи нап, презентация дайындаңдар. 
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ІX 
ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ  
ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ

ПУНКТУАЦИЯ

Бөлімді оқып-білу арқылы сендер:
•	 та	би	ғат	ре	су	рс	тары	ту	ра	лы	жал	пы	ақ	па	рат	алып,	олар	ды	тиім	ді	

пай	да	ла	ну	жол	да	рымен	та	ны	са	сыңдар;
•	 та	би	ғат	ре	су	рс	тар	ын	тиім	ді	пай	да	ла	ну	ту	ра	лы	мә	се	ле	лер	ді	қа

рас	ты	рып,	өзін	дік	ой	қо	ры	тасыңдар;
•	 осы	мә	се	ле	ге	қа	тыс	ты	ға	лым	дар	дың	пі	кір	ле	рін	тал	қы	лап,	өзін	дік	

тұ		жы		рым	да	рың	ды	ұсы	на	сыңдар;
•	 әде	би	тіл	нор	ма	ла	ры	бой	ын	ша	құр	ма	лас	сөй	лем	дер	дің	ты	ныс	

бел	гі	ле	рін	дұ	рыс	қою	принциптерін	анық	тай	сыңдар.

Қазақстан өзінің табиғат байлықтарын тиімді 
пайдалану арқылы уақытша қиындықтарды 
жеңіп, қарқынды экономикалық даму саты -
сына көтерілуге қабілетті.

(Н.Назарбаев)

БӨЛІМ
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§1. Та би ғат ре су рс тары жә не олар дың 
 түр ле рі 

1. Ре сурс ұғы мы қан дай ма ғы на ны біл ді ре ді? Та би ғат ре су рс та ры 
де ге   ні міз не? Суреттерден қандай табиғат ресурстарын көріп тұр-
сың дар?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, ғы лы ми де рек тер ді дә лел ре тін де алып, 
тү сін ді рің дер. Ав то ры на не ме се де рек кө зі не сіл те ме жа саң дар.

Та би ғат ре су рс та ры – адам пайдаланатын және адам ның 
ма те  риал  дық игіліктерін жасау үшін қолданылатын табиғат 
нысандары. Қо ғам мен қо ғам дық өн ді ріс тің әр түр лі қа жет-
ті лік те рін қам та ма сыз ету үшін пай да ла ны ла тын та би ғи 
ор та ның ма ңыз ды құ рам дас бөл шегі. Сондай-ақ та би ғат 
ре сурс   тары кейін нен қайта өң деуге ұшы райт ын та би ғат ты 
пай да ла ну ны са ны бо лып санала ды.

Та би ғат ре су рс та ры ның бас ты түр ле рі – су ресурстары 
(тұщы сулар), жер ресурстары (топырақ жамылғысы), ми не-
рал дық ре сурс тар (қазба байлықтар), биоло гиялық ре  сурс та р АР
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(өсім діктер мен жа ну ар лар әле мі), отын және энергетикалық 
ресурстар (көмір, мұнай мен газ), та би ғи процес тер қуаты ның 
ре сурс та ры (Күн жа ры ғы, Жер дің іш кі жы луы, жел қуаты 
жә не т.б.), рекреациялық (табиғи аумақ) ресурстары. 

Рекреациялық ресурстар дегеніміз – адам дар дың физи-
калық және рухани жағдайын қал пы на кел ті ру ге арнал ған та-
биғи, табиғи-тех ни калық, әлеуметтік-экономикалық ке  шен  дер-
дің бірлігі. Рекреациялық ресурстар курорт тық, са   уық   тырғыш, 
спорттық және экскурсиялық-туристік бо лып бө лі неді.

 Салалас құр ма лас сөй лем дер ге бай ла ныс ты қой ыла тын  
тыныс белгілері

1.	Жалғаулықсыз	және	жалғаулық	шылаулар	арқылы	байланысқан	
салалас	құрма	лас			тың	жай	сөйлемдері,	негізінен,	үтір	арқылы	ажы
ра	тылады:	Қартайдық қайғы ойладық ұлғайды арман Абай

2.	Жал	ғау	лық	сыз	қар	сы	лық	ты	са	ла	лас	құ	ра	мын	да	ғы	жай	сөй	лем	дер	
ара	сы	на	үтір	мен	сы	зық	ша	қой	ыла	ды:	Тұрайын деп еді тұра
алмады С ұқанов

3.	 Са	ла	лас	қа	ен	ген	жай	сөй	лем	де	гі	іс	шұ	ғыл	түр	де	өт	кен	бол	са	не	
бі	рін	де	гі	іс	ке	екін	ші	сін	де	гі	іс	қа	ра	ма	қар	сы	қойы	лып	ай	тыл	са,	ара
сы	на	сы	зық	ша	қой	ыла	ды.	Айтты көндім алды бердім Абай

4.	 Тү	сін	дір	ме	лі	са	ла	лас	құр	ма	лас	сөй	лем	дер	дің	арасына	қос	нүкте	
қойылады:	 ниеде адам баласының ұлы қасиеті екеу ақ олар
ой ұлылығы мен сұлулық ұлылығы сірепов

5.	 Тү	сін	дір	ме	лі	 са	ла	ластың	алғашқы	жай	 сөй	лемі	сонша сондай
сол мынау себебі	 сөз	де	рі	мен	аяқ	тал	са,	 олар	дан	соң	сы	зық	ша	
қой	ыла	ды.	 ның қорыққандығы сондай не айтқанын біл ен оқ

6.	 йткені себебі	жалғаулықтары	түсіп	қалып	жасалған	сала	лас
тар	дың	жай	сөйлемдері	арасына	қос	нүкте	қойылады:	Жайлаудың
көлдеріне сене беру е болмайды құрғақшылық ылы олардың
көбі тартылып қалады С ұқанов

7 	 Салаласа	байланысқан	жай	сөйлемдердің	арасында	 əне	жалғау
лы	ғы	тұр	са,	үтір	қойылмайды:	 ұл бие ерте құлындайды əне
құлыны өзіне тартқан құла болады С ұқанов  

8.	 Алғашқы	жай	сөйлемі	сұраулы	сөйлем	болып,	соңғысы	хабарлы	
сөйлем	болса,	арасына	сұрақ	белгісі	емес,	үтір	қойылады:	Екі ас
сөйлессін деді ме ылдиға қарай шаба өнелді ман анов .
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3. Оқы лым мә ті нін де гі мәліметтерден салалас құр ма лас сөй лем дер 
құ рас  ты   рып, ты ныс бел гі ле рінің қойылу ережесін тү сін ді рің дер.

�лгі:
Та би �ат ре су рс та ры – адам ны ма те  риал  ды� игіліктерін 

жасау 	шін �олданылатын нысандар, сонды�тан оларды са�тау 
керек. (Жалғаулықсыз және жалғаулық шылаулар арқылы бай-
ла ныс қан салалас құрма лас   тың жай сөйлемдері, негізінен, үтір 
арқылы ажы ра тылады).

4. Та би ғат ре су рс та ры туралы ақпаратты негізге алып, «Де бат» әді-
сі мен пі  кір та лас ты рың дар.

1. Адамзат өз игілігі үшін табиғат ресурстарын қа ла ға   нын-
  ша пайдалануы керек.

2. Бола шақ ұрпақтың қамы үшін табиғат ресурста рын үнем-
 деп пайдаланған абзал.

• Та би ғат – тал бе сік.
• Жер – тау сыл майт ын қа зы на.
• Ор ман – жер сәуле ті.
• Да ла ның көр кі – ағаш.
• Бір тал кес сең, он тал ек.
• Тау ке зең сіз бол мас, өл ке өзен сіз бол мас.

5. Нақыл сөздердің бірін эпи граф етіп алып, ойталқыдағы екі пікір дің 
біріне таңдау жасап, әр түр  лі жанр да мә тін құ рас ты рыңдар. Ты ныс 
бел гі ле рі нің қой ылуын тү  сін   ді рің дер.

6. Та би ғат ре су рс та  ры жә не олар дың түр ле рі туралы түйген ой ла -
рыңды «ПСМТ фор му ла сы» әді сімен тү сін ді рің дер.

1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша,...».
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сі не мін...».
3-сөй лем: «Оны мы на де рек тер мен, мы сал дар мен дә лел-

 дей ала мын...».
Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры-

тын ды ше шім ге кел дім...».
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§2. Қа зақ стан же рін де гі та би ғат  
 ре су рс тары

1. Қа зақ стан ның та би ғат ре су рс та ры на қан дай қор жа та ды? Та би ғат 
ре су рс та ры ның құ рам дас бө лік те рі не не лер кі ре ді?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, он да кө те ріл ген мә се ле ге қа тыс ты оқыр-
ман ның қа рым-қа ты на сын анық тайт ын сұ рақ тар құ рас ты рың дар. 
Топ тар ға бө лі ніп, тал қы лап, жауап та рың ды са лыс ты рың дар.

Қа зақ стан ның та би ғат жағ дайы мен 
 та би ғат ре су рс та ры

Та би ғат ре су рс та ры – ша ру ашы лық тың да му ына қа жет ті 
та би ғи қор. Пай да лы қаз ба лар, жер, су, ауа, жел, то пы рақ, 
өсім дік жә не жа ну ар лар дү ниесі та би ғат ре сурс  та рын құ рай-
ды. Рес пуб ли ка мыз да ғы ми не рал ды ре су рс тар дың ерек ше лі-
гі – олар кө бі не жер бе ті не жә не бір-бі рі не жа қын ор на лас қан. 
Сон дық тан да ми не рал ды ре су рс тар ар зан әрі а шық әдіс пен 
өн ді рі ліп, ке шен ді түр де пай да ла ны ла ды.

Елі міз пай да лы қазба лар дың аса бай қо ры на ие. Жер қой-
науы нан Мен де леев кес те сін де гі 109 эле ме нт тің 99-ы ашы-
лып, оның 60-қа жуығы зерт те ліп, өн ді ріс ке та ра тыл ған. Елі-
міз дү ниежү зі бой ын ша вольф рам қо ры нан бі рін ші; хро мит, 
уран, фос фор кен де рі нен екін ші; мар га нец қо ры нан үшін ші; 
қор ға сын мен мо либ ден нен төр тін ші; ал те мір қоры бо йын ша 
се гі зін ші орын да. Қа зақ стан мұ най мен газ қо ры бой ын ша да 
көп те ген ел дер ден ал да тұр.

Қазақ стан ның жер ре сур сы ора сан зор: оның жал пы кө-
ле мі 270,1 млн гек тар ды құ рай ды. Мұн да ғы жер кө ле мі нің  
82%-і – ауылша ру ашы лы ғы на жа рам ды жер. Оның жа  йы лым 
мен ша бын дық қа жа рам ды сы – 190 млн га, ал жыр тыл ған 
жер кө ле мі – 36 млн га. Бі рақ елі міз дің нарық тық эко но ми-
ка ға кө шуіне бай ла ныс ты жыр тыл ған жер дің кө ле мі бір тін-
деп азаюда. Қа зақ стан дү ниежү зінде жыр тыл ған жер кө ле мі 
жө ні нен ал тын шы; ал жайы лым мен ша бын дық тан төр тін ші 
орын да тұр. Рес пуб ли ка ның әр бір тұр ғы ны на 15 га ауылша-
ру ашы лы ғы же рі нен келеді. Өзге ел дер мен салыстырсақ, 
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Ре сей де бұл көр сет кіш – 0,87 га; Ка на да да – 1,7 га; АҚШ-та – 
0,54 га; Жа по нияда 0,03 га-ға тең.

Қа зақ стан су ре сур сы на он ша бай емес жә не олар бір кел-
кі та рал ма ған. Елі міз де іш кі су  ре сур сы 115,3 млрд м3-ты құ-
рай ды. Оның 60,4 мл рд м3 су қо ры рес пуб ли ка аума ғын да, ал 
54,9 мл рд м3 су қо ры көр ші елдерден ке ле ді. Су қо ры ның жи-
на луы елі міз дің геог ра фия лық жағ дайы мен ты ғыз бай ла ныс-
ты. Қа зақ стан да жал пы са ны 85 мың ға жуық өзен, 48 мың-
нан ас там көл бар. Көп те ген өзен сор таң дар мен құм дар ға сі-
ңіп, ізін жо ғал та ды. Көл дер дің жал пы ауда ны – 45 мың км2, 
оның 94%-інің ауда ны 1 км2-ден ас пай ды. Ірі көл дер ге Бал-
қаш, Зай сан, Ала көл, Те ңіз, Мар қа көл т.б. жа та ды. Елі міз-
де 4 мың нан ас там то ған мен су қой ма ла ры бар. Он да ғы су-
лар егістік жер ді суару үшін, электр энер гия сын өн ді ру үшін, 
сон дай-ақ өн ді ріс те пай да ла ныла ды.

Қа зақ стан аума ғы өсім дік те рі нің алуан түр лі лі гі мен ерек-
ше ле не ді. Елі міз де өсім дік тер дің 5700-дей тү рі кез де се ді. 
Оның 14%-і біздің елімізде ғана өссе, 279 тү рі Қа зақ стан ның 
Қы зыл кі та бы на ен ген.

Рес пуб ли ка аума ғы ор ман ға өте тап шы. Ор ман ал қа бы 
бар бол ға ны – 13 млн га. Бұл бар лық ау мақ тың 4%-ін ға на 
құ рай ды. Қа зақ стан ор ма ны ның ба сым бө лі гі – сек сеуіл аға-
шы. Ол кө бі не шөл ді ау мақ тар да өсе ді. Қыл қанжа пы рақ ты 
ор ман дар Тянь-Шань, Жетісу Ала тауы, Ал тай тау ла рын да 
кез де се ді.

Жа ну ар лар дү ниесін де сүт қо рек ті лер дің 155 тү рі; құс тар-
дың 480 тү рі; бауыр ымен жор ға лаушы лар дың 49 тү рі; ба лық-
тар дың 150 тү рі бар. Биоло гиялық ре су рс тар дың ішін де гі не-
гіз гі сі – ба лық ре сур сы. Қым бат ба ға ла на тын қы зыл ба лық-
тың 90%-і Кас пий те ңі зі нен аула на ды.

Қа зақ стан ның та би ғат ре су рс та ры мен қам та ма сыз еті луі 
өте жо ға ры жә не ша ру ашы лық ты өз ре сур старын пай да ланып 
да мы ту ға мүм кін дігі зор. Та би ғат ре су рс та ры на жауап кер ші-
лік пен қа рау, та би ғи ор та ны қор ғау, оның ре сурс  та рын ұтым-
ды пай да ла ну – әр бір аза мат тың мін де ті. Елі міз аума ғын да ғы 
та би ғат ре су рс та ры ның алуан түр лі лі  гі мен оның қо ры ның 
мол ды ғы – біз дің ұлт тық мақ та ны шы мыз.
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 Са бақ тас құр ма лас сөй лем дер ге бай ла ныс ты қой ыла тын  
ты ныс бел гі ле рі

1.	 Са	бақ	та	са	 құр	ма	лас	қан	жай	 сөй	лем	дер	дің	 ара	сы	на,	 не	гі	зі	нен,	
үтір	қой	ыла	ды: Сол ылы Есіл мол тасып е ін мен шөп көп шық
ты С ұқанов

2. Шарт	ты	 ба	ғы	ның	қы	 са	бақ	тас	тың	 ба	ян	дау	ышы	шарт	ты	 рай	дан	
жа	са	лып,	ба	ғы	ның	қы	сөй	лем	ге	мән	бе	ре	ай	тыл	са,	одан	кей	ін	сы
зық	ша	қой	ыла	ды:	Қой өлсе қозы қалады

3.	 Ба	ғы	ның	қы	сөй	лем	ба	сың	қы	сөй	лем	нің	ор	та	сын	да	кел	се,	үтір	екі	жа
ғы	нан	қой	ыла	ды:	Көңілің суын ішсең басылады Алтынсарин

 Ескерту.Тұл	ға	сы	жа	ғы	нан	ба	ғы	ның	қы	сөй	лем	нің	ба	ян	дау	ышы	на	
ұқ	сас	бо	лып	ке	ле	тін	сөз	де	рі	бар	сөй	лем	нің	бә	рі	құр	ма	лас	емес,	
үтір	қой	ыл	май	ды.	Атап	айтсақ:

1.	 олсаде	ген	сөз	бен	ке	ле	тін	күр	де	лі	бас	тау	ыш	ты,	күр	де	лі	анық	тау	ыш
ты	сөй	лем	дер:	 сетболса (күр	де	лі	бас	тау	ыш)	к лкіден арылғалы
тұр.	 ның болса (күр	де	лі	анық	тау	ыш)	к лу е мұршасы оқ.

2.	 олмаса	шы	ла	уы	мен	кел	ген	сөй	лем	дер:	Кітап болмаса ал бом
қарай тұр ін болмаса ертең сəті т сер

3. Тұл	ға	сы	жа	ғы	нан	ба	ғы	ның	қы	сөй	лем	ге	ұқ	сас	(ай туа ымырт йі
ріле к н шыға т б.)	тір	кес	тер:	Таң ата й е еттік Көз байлана
ауылға ат басын тіредік

4. Се	бепсал	дар	пы	сық	тау	ыш:	Қатты р ендіктеншаршап қалды
(Се	бепсал	дар	пы	сық	тау	ыш	пен	се	бепсал	дар	ба	ғы	ның	қы	лар	ды	
ша	тас	тыр	мау	ке	рек.	Әр	сөй	лем	нің	өз	ал	ды	на	бас	тау	ыш,	ба	ян	да
уышы	бол	са	ға	на,	құр	ма	лас	сөй	лем	бо	ла	ды.	Мы	са	лы: сем оны
мен көп араласқандықтан барлық амал тəсілін біледі əшине
ылдам р ендіктен біз тез еттік Ал	ғаш	қы	сөй	лем	де	бас

тау	ыш	– сем ба	ян	дау	ыш	– біледі Екін	ші	сөй	лем	де	бас	тау	ыш
тар	– мəшине біз ба	ян	дау	ыш	тар	– р ендіктен еттік).

3. Мә тін дегі салалас және сабақтас құрмаластарды анықтаң дар. 
Ты ныс бел гі ле рі нің қойылу ережесін тү сін ді рің дер.

�лгі:
Оны 14%-і бізді елімізде �ана өссе, 279 т	 рі �а за� стан ны 

�ы зыл кі та бы на ен ген.  (Са бақ та са құр ма лас қан жай сөй лем дер-
 дің ара сы на, не гі зі нен, үтір қойылады).
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• Қор ша ған ортаны қорғау туралы бірінші заң б.з.б. 
ІІІ ға сыр да Шри-Лан када қабылданды. Дүние жүзін де гі 
ал ғаш қы қорық та осы аралда ұйымдастырылды.

• Жер шарында тұщы су қорымен қам та ма сыз етіл ме-
 ген ел дер саны артуда. БҰҰ-ның болжамы бойынша, 
2025 жылы 1 млрд адам су қорының тапшылығын көреді.

• Ағаш бір жылда мың км жол жүрген көліктен шық  қан 
газ ды жұтады. Бір ағаш бір жылда 150 кг от те гі шы ға-
ра  ды. Мұнша оттегі шағын отбасына бір жылға жетеді.

4. «Артық болмас білгенің» айда ры мен бе ріл ген қы зық ты де рек тер 
не гі зінде ша ғын мәтін жа зың дар. Жұп та сып, бір-бірің нің жұ мыс-
та рыңа ло ги ка лық тү зе ту лер ен гі зіп, ре дак ция лаң дар.

5. Картаны пай да ла нып, «Қа зақ стан же рін де гі та би ғат ре сурс  тары» 
та қы ры бын да ша ғын із де ніс жұ мы сын дай ын даң дар.
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6. Оқы лым мә ті нін де гі сан дық де рек тер ді пай да ла нып, Қа зақ стан 
мен бас қа шет мем ле кет тер дің та би ғат ре су рс та рын са лыс ты рып, 
қыс қа ша шо лу жа саң дар.АР
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§3. Та би ғат ре су рс тары – ел бай лы ғы

1. Бү гін гі таң да та би ғи қор лар ды қор ғау не лік тен дү ниежү зі лік 
ма ңы зы бар мә се ле ре тін де қа рас ты ры ла ды?

2. Мә тін ді оқып, рәсімделуі арқылы жанрлық ерек ше лік  те рін ажы-
ра тың дар.

Та би ғи қор лар – қо ғам ның ма те ри ал   дық жә не ру ха ни 
мұқ   та жын қам та ма сыз ету үшін өн ді ріс те пай да ла ны ла тын 
бө лі  гі. Та би ғи қор лар ды тиім ді пай да ла ну, адам зат тың қа  -
жет  тілігін та би ғи қор мен қам та ма сыз ету – өте күр де лі мә  -
се ле лер дің бі рі. Та би ғи қор лар ды сар қылт пау үшін қал пы на 
кел   мейт ін та би ғат бай лық та рын тиім ді пай да ла ну ға, ши кі-
зат   тың, отын ның, энер гия ның жа ңа көз де рін із деуге бар лық 
күш жұ мыл ды ру да. Бұл ша ра лар ды іс ке асы ру дың ма ңыз ды 
жолы – бас қа (ар зан) ши кі зат ты пай да ла ну.

Та би ғи қор лар ды қор ғау дың бү гін гі таң да дү ниежү зі лік 
ма ңы зы бар мәселеге айна луы заң ды. Та би ғи қор лар ға зия  -
нын ти гі зе тін факторлар – ли тос фе ра, гид рос фе ра, ат мос фе-
ра ның лас та нуы  . Бұл күр де лі мә се ле ні ше шу бір ғана ел дің 
қолынан келмейді, әлемнің көп те ген елі тізе қосып, бір ле се 
әрекет етсе ғана жүзеге аспақ.

Қа зақ стан да ғы тек то ни ка лық құ ры лым дар дың ерек ше-
лі гі, геоло гиялық да му та ри хы ның күр де лі лі гі, аума ғы ның 
кө лем ді бо луы – барлығы сан алуан та би ғи қор ла ры ның 
шо ғыр ла ну ына жағ дай жа сай ды. Рес пуб ли ка аума ғы нан 
та би ғат та кез де се тін пай да лы қаз ба лар дың көп те ген түр і 
та был ған, сондай-ақ кли мат тық жә не ми не рал дық, отын-
энер ге ти ка лық қор лар жө ні нен де рес пуб ли ка мыз дү ниежү-
зін де алдыңғы қатардан орын ала ды.

Қа зақ стан да кез де се тін та би ғи қор лар ды мы на дай топ-
тар ға бө лу ге бо ла ды:
1) отын-энер ге ти ка лық қор лар;
2) ми не рал дық қор лар.

Отын-энер ге ти ка лық қор лардан Қа зақ стан да таскө мір, 
қо ңыр кө мір, мұ най, та би ғи газ жә не жан ғыш тақ та тас тар 
өн ді ріледі. АР
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Таскө мір өн ді рі ле тін ау дан да р: Екі бас тұз, Май кү бі, 
Қа ра ған ды, Кен дір лі, Тас кө мір  сай, Ала көл кен орын да ры. 
Осы лар дың ішін де ірілері – Қа ра ған ды жә не Екі бас тұз 
алап та ры. Мұ най мен газ қор ла ры Қа зақ стан ның ба ты-
сын да шо ғыр лан ған: Маң ғыс тау тү бе гі мен Жем нің тө  мен гі 
ағы сын  да ғы ал қап тарда иге ріледі. Бар лық кен ор нын да 
мұ най ға қо сым ша та би ғи газ өн ді рі ле ді. Ем бі мұ найы ның 
сапа сы жо ға ры болғандықтан, мұн да жа ңа кен орын да ры 
иге рі ле бас     та ды.

Қа зақ стан ми не рал дық қор лар дың түр ле рі мен көлемі 
жө ні нен тең де сі жоқ ай мақ бо лып та бы ла ды: мұн да Мен де-
леев кес те сін де гі эле ме нт тер дің бар лы ғы дер лік кез де се ді. 
Сол түс тік облыстарда әйгі лі Со ко лов-Са ры бай, Қа шар, Ли са-
 ков, Қор жын көл кен орын да ры ор на лас қан. Сон дай-ақ те мір 
ке ні Ал тай да (Шы ғыс Қа зақ стан), Қар сақ пайда, Қа ра жал да 
(Ор та лық Қа зақ стан) кез де се ді.

Қа зақ стан по ли ме талл кен де рі не де бай: не гіз гі қор ла ры 
Кен ді Ал тай да, Са ры ар қа да, Оң түс тік Қа зақ стан да шо ғыр-
лан ған. Си рек жә не ба ға лы ме талл түр ле рі нің кен орын да ры 
бү кіл ау мақ та та ра лып ор на лас қан. Қаз ба лар дан фос фо-
рит тер мен тұз дар дың, құ ры лыс ма те ри ал да ры ның кен орын-
да ры, не гі зі нен, Ба тыс жә не Оң түс тік Қа зақ стан да (Қа ра тау 
өңі рін де) кез де се ді. Фос фо рит тің қо ры жә не са па сы жө ні нен 
рес пуб ли ка мыз дү ниежү зі не әйгі лі бо лып отыр.

3. Оқы лым мә ті ні нен құр ма лас сөй лем дер ді анық тап, түр ле рі мен 
ты ныс бел гі ле рі нің қойылу ережесін тү сін ді рің дер.

�лгі:
�а за� стан ми не рал ды� �ор лар ды т	р ле рі мен көлемі жө  ні нен 

те де сі жо� ай ма� бо лып та бы ла ды: м�н да Мен де леев кес те-
сін де гі эле ме нт тер ді бар лы �ы дер лік кез де се ді.  (Тү сін дір ме лі 
са ла лас құр ма лас сөй лем дер дің арасына қос нүкте қойылады).

4. Құр ма лас сөй лем нің түр ле рін пай да ла нып, өз таң дау ла рың бо  йын-
  ша әр түр лі жанр да ғы мә тін дер құ рас ты рың дар. Жа зыл ған мә тін-
дер   дің қан дай ауди то рияға ар нал ға нын анықтап, си пат таң дар.
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• Жер бе ті нің 72%-ін су алып жа тыр.
• Жер бе тін де гі ең үл кен мұ хит – Ты нық мұ хи ты. Оның 

аума ғы жер бе тін де гі құр лық тан да үл кен, 169 млн 
100 мың ша қы рым ды құ рай ды. Тіп ті қал ған 3 мұ хит осы 
мұ хит тың кө ле мі не сый ып ке те ала ды.

• Жер дің ат мос фе ра сы 78% азот тан, 21% от те гі ден жә не 
1% бас қа газ дар дан тұ ра ды. Бұл қа бат тар жер ді түр лі 
ра диоак тив ті қауіп тер ден сақтайды.

• Жер дің ли тос фе ра лық қа ба ты үне мі қоз ға лыс та бо ла ды. 
Сол қоз ға лыс әсе рі нен болған түр лі қақ ты ғыс ке  зін де жер-
дің тек то ни ка лық пли та ла ры ажы рап, жер сіл кі ні сі орын 
ала ды.

• Жер бе тін де гі ең биік шың – Эве рест, ал мұхиттың ең те ре ң 
нүктесі – Ма  ри ан шұң ғы ма сы. Та рих та Ма ри ан шұң ғы ма-
сын да үш-ақ адам бо лып көр ген.

5. Оқы лым мә ті нін де қа рас ты рыл ған де рек тер ді топ тас ты рып, «Қос-
жаз ба күн де лі гі» әді сі мен тұ жы рым даң дар.

Мәтіннен алынған деректер Менің пікірім

6. «Артық болмас білгенің» айда ры мен бе ріл ген қы зық ты де рек-
тер ден 5 құр ма лас сөй лем құрап, ты ныс бел гі ле рі нің қан дай прин-
цип ке не гіз де ліп қо йыл ға нын тү сін ді рің дер.

7. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы та би ғи қор лар ды топ тас ты рып, 
пре зен тация дай ын даң дар. Алын ған де рек тер ге сіл те ме жа саң  дар.
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§4. Та би ғат ре су рс тар ын қор ғау  
 мә се ле сі

1. Қалай ойлайсыңдар, не ге та би ғат ре су рс тар ын қор ғау бү гін гі күн -
нің өзек ті мә се ле лесі бо лып отыр? Елі міз бен әлем де гі та би ғат ре -
сурс тарын қор ғауға өз та рап та рың нан қан дай үлес қо сар едің дер?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, онда бе ріл ген мә лі мет тер бой ын ша тал қы     лау 
сұ рақ та   рын құ рас ты рың дар.

Та би ғат – адам зат қо ға мы өмір сү ретін орта. Өнім өн ді ру 
жә не өмір лік қа жет ті лік те рін қа на ғат тан ды ру про це  сін  де 
адам зат та би ғат ре су рс та рын пай да ла на ды. Сол себепті адам-
зат тың не гізгі мін деті – қор ша ған ор та ны жақ сы жағ дай да 
сақ тау арқылы қо ғам ның бір те-бір те кө бейіп ке ле жат  қан 
қа жет  ті лік те рін әр түр лі та би ғат ре су рс тары мен қам та   ма    сыз 
ету.

Қазіргі кезде қор ша ған ор та ның тұ рақ ты жағ дайын қам-
та ма сыз ету, оны ант ро по ген дік, яғни адамзат тудырған эко-
логиялық фак тор лардан қор ғау басты міндет болып отыр. 
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Та би ғат ты қор ғау – та би ғат ре сурс тар ының сақ та луы мен 
қал пы на кел ті рі луін қам та ма сыз ете   тін, адам ден сау   лы ғы на 
ті ке лей жә не жа на ма әсе рін ес кер те тін ша ра лар жүйесі.

Қа зір гі ке зең де қор ша ған ор та ның жағ дайына екі түр лі 
фак тор ше шу ші ық пал ете ді. Олар дың бі рін ші сі – ғы лы ми-
тех ни ка лық ре во лю цияның адам зат қо ға мы ның өн ді ріс тік 
қыз ме ті аясындағы кө рі ні сі. Екін ші сі – де мог ра фиялық 
ас пек ті лер, яғни жер бе тін де гі тұр ғын дар са ны ның кө беюі 
мен ур ба ни за ция (қа ла тұр ғын да ры са ны ның өсуі). Бұл фак-
тор лар біріге келіп, өн дір гіш күш тер дің да му қар қы ны на 
ті ке лей ық пал жа сай ды, ол, өз ке зе гін де, та би ғат ре сурс-
тарының ин тен сив ті түр де азаюына жә не қор ша ған ор та   ның 
ла стану ына әке ліп со ға ды.

Гео жүйе лер дің эко ло гиялық тұ рақ ты лы ғы ның бұ зы луы 
адам ның өмір лік қа жет ті лік те рі мен өн ді ріс тік тех но ло-
гиялар дың мүм кін дік те рі ара сын да ғы ди на ми ка лық те пе-
тең дік тің өз ге ріс ке ұшы рауы ның нә ти же сінен бо ла ды. Қо ғам 
мен та би ғат ара сын да ғы қа рым-қа ты настың жүйе  сі болу ке-
рек. Ол – қо ғам дық қа жет ті лік тер ді қа на ғат тан ды ру мақ са-
тын да та би ғат ре су рс тарын орнымен пай да ла ну ға ба ғыт тал-
ған ғы лы ми-тә жі ри бе лік ере же лер дің жиын ты ғы.

3. Сұрақтарға жауап беріп, диалог құрыңдар. Диалогтің мақсатты 
аудиториясы мен көркемдегіш құралдарының рөлін талдаңдар.

1. Табиғат ресурстарына нелер жатады? 
2. Қазақстанның табиғи жағдайы мен табиғат ресурста ры  на 

қандай баға бересіңдер?
3. Табиғат ресурстарын қорғаудың, сақтаудың, үнемдеу дің  

қа жеті бар ма? 
4. Ант ро по ген дік, яғни адамзат тудырған экологиялық фак-

тор лар дың белең алуы қандай ой тудырады?
5. Өндіріс пен адам санының өсуі та би ғат ре сурс тар ының 

азаюына, қор ша ған ор та ның ла стану ына әке ліп соғары 
анық. Осыған қарсы қандай шаралар қолдануға болады?

6. Адамзат қо ғамы мен та би ғат ара сын да ғы қа рым-қа ты-
нас ты реттеу үшін ереже қабылданса, қандай бөлім дер 
қо  сар едіңдер? 
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 Ара лас құр ма лас сөй лем дер ге бай ла ныс ты  
қой ыла тын ты ныс бел гі ле рі

1.	 Көп	жағ	дай	да	ара	лас	құр	ма	лас	тар	үтір	мен	ажы	ра	ты	ла	ды:	 өкен
ші тобы кел ен соң ө ей лезде кісі іберді де ақын ерде і
айдалы мен Т сіпті шақырып алды

2.	 Ара	лас	тың	құ	ра	мын	да	қар	сы	лық	мән	ді	жай	сөй	лем	дер	бол	са,	үтір	
жә	не	сы	зық	ша	ар	қы	лы	ажы	ра	ты	ла	ды:	Қарсылық білдірмек боп кө
теріле беріп еді əкесінің ызғарлы қабағына көзі т сіп батылы
етпей сылқ етіп отыра кетті

3.	 Ара	лас	тар	дың	құ	ра	мын	да	тү	сін	дір	ме	лі	мән	ді	не	ме	се	се	беп	мән	ді	
сөй	лем	дер	бол	са,	қос	нүк	те	не	сы	зық	ша	қой	ыла	ды:	 л арқаланып
кетті елдің ұрандағанына елтіп өлең олдарынтө іп тө іп і
берді Армандап кеткені сонша көзін ұмған к йі қолын айып
өзін ұшып бара атқандай сезінді

 Ескерту.	Ба	ғы	ның	қы	сөй	лем	ба	сың	қы	сөй	лем	нің	 ішін	де	 кел	се,	
үтір	екі	жа	ғы	нан	қой	ыла	ды.	Ара	лас	құр	ма	лас	си	яқ	ты	бо	лып	кө	рін
ге	ні	мен,	бұл	–	са	бақ	тас	сөй	лем.	Мы	са	лы:	Қиссаны оқудан тың
даушыларым кейде бірінен соң бірін айтқыза берсе алығып та
кетем

4. Тақырыпты негізге алып, 5 аралас құр ма лас сөй лем құрасты рың-
 дар. Ты ныс бел гі ле рі нің қой ылу се беп те рін тү сін ді рің дер.

• Жер – ана, ел – ба ла.
• Қа ра жер ге ха лық ие.
• Жер – ел ыры сы.
• Жер – тау сыл майт ын қа зы на.
• Же рі бай дың елі бай.
• Ағаш жа пы ра ғы мен, жер то пы ра ғы мен сән ді.

5. «Ғиб рат ты сөз» айда ры мен бе ріл ген мақалдардың бірін эпиграф 
етіп алып, жи на қы мә тін жа зыңдар. Жұптасып, бір-бірің нің 
жұ мыс  та ры ңа ло ги ка лық және стиль   дік тү  зе ту лер ен гі зіп, ре дак-
ция   лаң  дар.

6. Қо сым ша де рек көз де рін пай да ла нып, «Та би ғат ре сурс тарын қор-
ғау» та қы ры бын да ғы тұ жы рым да рың ды жа зың дар.
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§5. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның  
 ми не рал дық ре су рс та ры

1. «Ми не рал дық ре су рс тар» де ген ұғым ды қа лай тү сі не сің дер? Оған 
қан дай ре су рс тар жа та ды?

2. Мә тін ді оқып, не гіз гі ақ па рат ты анық таң дар. Рәсімделуі арқы лы 
жанр лық ерек ше лік  те рін, тілдік құралдары арқылы сти лін анық-
таңдар.

Қазақстан – кен байлықтарының қоры мен әр алуан ды ғы 
жа ғынан жер шарындағы бай аймақтардың бірі. 

Минерал дық шикізат қорлары – Қазақстанның ұлттық 
экономикасы ның тұрақты дамуы мен қауіпсіздігінің ма ңыз-
ды кепілі. Қуат ты минералдық шикізат базасының қазір гі 
жай-күйі рес пуб ли каны шетелдердің кен қазбаларына тә-
уел ділік тен то лық арылтып, Қазақстанның дүниежүзілік 
на  рық қа ми не рал дық шикізат қорлары мен оның өңделген 
өнім де рін шы ға руына мүмкіндік берді. 

Минералдық шикізат ресурстары – еліміздің даму стра-
те гиясын анықтайтын негізгі факторлардың бірі. Маңыз ды-
лығы жағынан олар үш топқа бөлінеді. Бірінші топқа негіз-
гі қаржы түсімін қамтамасыз ететін мұнай, газ, көмір, уран, 
хромит кен орындары жатады. Екінші топты қаржы түсімін 
қамтамасыз ететін әрі Қазақстанның индус трия лық бет-бей-
несін танытатын темір, марганец, мыс, қорғасын, мырыш, 
алюминий және ал тын кен орындары құрайды. Үшінші топқа 
ішкі және сыртқы нарықта жоғары сұранымға ие қалайы, 
күміс, фосфор, ба рит кен орындары кіреді. 

Кен байлықтардың барланған қоры негізінде мұ най, газ 
және кентас өндіретін кәсіпорындар жұмыс істейді. Олар  
70-тен аса минералдық шикізат түрін өнді реді және өңдейді.

Қа зір гі уа қыт та Қазақстанның кен орын да рын да ғы өн ді-
ріс тің даму дә ре же сін ірі әлем дік өн ді ру ші ле р мен са лыс ты-
ру ға бо ла ды.

(�аза�стан Республикасы Президентіні 
 ресми сайтынан)
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3. Берілген жай сөйлемдерден құр ма лас сөй лемдер құрастырып жа -
зып, ты ныс бел гі ле рі н қан дай ережеге сүйеніп қой    ға    н да рың ды тү -
сін   ді рің дер.

Берілген сөйлемдер
Құрмалас сөйлем 

түрлері

Минералдық шикізат ресурстары – еліміздің 
даму стра те гиясын анықтайтын негізгі фак тор-
лар дың бірі. Олар үш топқа бөлінеді. Бірінші 
топқа мұнай, газ, көмір, уран, хромит кен 
орындары; екінші топқа темір, марганец, мыс, 
қорғасын, мырыш, алюминий және ал тын кен 
орындары; үшінші топқа қалайы, күміс, фосфор, 
ба рит кен орындары кіреді.

Салалас құрмалас 
сөйлем

Кен байлықтардың барланған қоры негізінде 
мұ най, газ және кентас өндіретін кәсіпорындар 
жұмыс істейді. Олар 70-тен аса минералдық 
шикізат түрін өнді реді және өңдейді.

Сабақтас 
құрмалас сөйлем

Минерал дық шикізат қорлары – Қазақстанның 
ұлт тық экономикасы ның тұрақты дамуы 
мен қауіпсіздігінің ма ңыз ды кепілі. Қуат-
ты минералдық шикізат базасының қазір-
гі жай-күйі рес пуб ли каны шетелдердің кен 
қаз ба ларына тә уел ділік тен то лық арылтып, 
Қазақстанның дүниежүзілік ры нок қа ми не рал-
дық шикізат қорлары мен оның өңделген өнім де-
рін шы ға руына мүмкіндік берді. 

Аралас құрмалас 
сөйлем

4. Екі пікірдің бірін жақтап, ойталқы өткізіңдер.

1. Қазақстан минералдық ресурстарын шикізат күйінде ше  -
телге экспорттап, бай елге айналуы керек.

2. Еліміз минералдық ресурста рын үнем деп пайдаланып, өз 
өндірісін дамытқаны жөн.

5. Ойталқыдағы пікірлеріңді жинақтап, мақсатты аудиторияның 
қы зы ғушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер 
(сұхбат, мақала не баяндама) құрастырыңдар.
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6. Ғаламтор желісінен алынған сөйлемдердегі ақпарат тар ды дұ рыс 
жүйелеп, логикалық және стильдік түзетулер енгізіп, ре дак  ция-
лаң дар. Құр ма лас сөй лем дер ге қа тыс ты қой ыл ған ты ныс бел гі-
ле рін тү сін ді рің дер.

1. Биологиялық ресурстың кез келген түрін оны то лық 
жой ған нан кейін қайтадан қалпына келтіру мүмкін еместі гін 
ес ке ру қажет. Мысалы, ақбөкендердің шағын табынын сақ-
тап, оны кәсіпшілік мөлшерге дейін толтыруға қол жеткізіл-
ді. Бі рақ егер барлық ақбөкендер жойылса, онда ешқан дай 
ша ра лар мен оларды қалпына келтіру мүмкін емес.

2. Адамның табиғатқа әсер етуінің барлық түрлері және 
осы әсер лерден туындаған табиғаттағы барлық өзгерістер ан-
тро по гендік қатарға жатады. Олардың салдары әртүрлі бо-
луы мүм кін.

3. Көптеген кәсіпорындардың шоғырлануы, көптеген 
энер ге ти калық қондырғылар мен көптеген мың автомобиль-
дер дің көп шоғырлануы нәтижесінде қалалардың ауасы 
оттегі нің аз шо ғырлануымен және көмірқышқыл газының 
жоғары бо луы мен ерекшеленеді. Сондықтан үлкен қалалар-
дың тұр ғын да ры жасырын оттекті аштықты бастан кешіреді, 
өз ағза ла рын да зиянды заттарды жинақтайды.

7. Қо сым ша әде биет тер ді пай да ла нып (эн цик ло пе диялар, бас па сөз 
ма те ри ал да ры мен оқу лық тар), «Қосжаз ба күн де лі гі» әді сі мен 
Қа зақ стан ның ми не рал дық ре су рс та ры жө нін де пай ым даула-
рың ды жа зың дар.
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§6. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
 энер ге ти ка лық ре су рс та ры

1. Сен дер дің ойла рың ша, энер ге ти ка лық ре су рс тар дың түр ле рі мен 
құ рам дас бө лік те рі қан дай? Өза ра ой бө лі сің дер.

2. Мә тін ді оқып, құ ры лы мы мен рә сім де луіне кө ңіл ауда рың дар.

Энер ге ти ка жүйесі – электр энер гиясы мен қуатын өн ді ру 
жә не электр мен жаб дық тау жүйесі. Қа зақ стан ның энер ге ти-
ка  жүйесі – ұлт тық эко но ми ка  ның өн ді ріс тік жә не әлеу мет  -
тік инф ра құ ры лы мын да ғы ма ңыз ды са ла әрі өнер кә сіп тің 
бас қа са ла ла рын да мы ту дың бас ты ба за сы. 

Ке ңес тік би лік дәуірі не дейін гі ке зең де Қа зақ стан да өн-
дір гіш күш тер дің да му дең гейі тө мен бо лды, сол се беп ті оның 
энер ге ти ка лық ба за сы тым кен же қал ды. Ғалымдардың де-
рек тері бо йын ша, қа зақ же рін де бар лық электрстан сы лар-
дың қуаты 2,5 мың кВт/сағ-тан ас па ған, олар да жы лы на 
1,3 млн кВт/сағ электр қуаты өн ді ріл ген. Тек 6 қа ла да ға на 
қуаты ша ғын қа ла лық электрстан сы бол ған. 

Ке ңес тік дәуір дің бас ке зін де қа был дан ған ГОЭЛРО жос-
па ры ның (1920 ж.) ел ді электр лен ді ру де гі эко но ми калық 
жә не саяси мә ні зор бол ды. Бұл жос пар дың Қа зақ стан ға да 
ті ке лей қа ты сы болды. Он да Сі бір те мір жо лы бой ын да ғы ірі 
сау да-өнер кә сіп ор та лық та рын электр лен ді ру, Пав ло дар да 
қуаты 15 мың кВт электр стан cы сын са лу ме же лен ген. Осы 
жос пар ға сай 1925 жы лы Қар сақ бай электрстан сысы ның құ-
ры лы сы бас та лып, 1928 жыл да ры мұн да мыс қо ры ту зауыты 
іс ке қо сыл ды. Осы жы лы Жо ғар ғы Ха ру из СЭС-і пай да ла ну ға 
бе рі ліп, со ның не гі зін де Рид дер қор ға сын зауыты іс ке қо сыл-
ды. 1925–1926 жыл да ры Дос сор да мұ най дың 41,2%-і, Ма-
қат та 87,8%-і электр қуа тын қол да на оты рып өн ді ріл ді. Осы 
жыл да ры мұ най оқ пан да рын бұр ғы лау жә не мұ най ды бар лау 
үшін КСРО-да тұң ғыш рет электр қуаты қол да ныл ды. 

Қа зақ стан да ғы отын-энер ге ти ка лық қор лар ды із дес ті ру 
жұ мыс та ры ның нә ти же сін де кө мір мен мұ най дың ірі ке ніш-
те рі та был ды. Қаз ба лы отын қор ла ры жөнінен Қа зақ стан Ке-
ңес Ода ғын да екін ші орын ға шық ты. АР
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Жал пы, ке ңес тік дәуір де гі Қа зақ стан ның электр энер ге-
ти ка сы ның да му жо лын не гіз гі үш ке зең ге бө лу ге бо ла ды. 
Бі рін ші ке зеңде (1918–1945 жыл дары) ірі электрстансы-
ла ры са лы нып, ал ғаш қы энер гетикалық то рап тар пай да 
бол ды. Екін ші ке зең де (1946–1958 жыл да ры) ай мақ тық 
электрстан сыла рын да электр қуа тын бір ор та лық тан өн-
ді ру күрт арт ты, ал ғаш қы энер ге ти ка лық жүйе лер құ рыл-
ды. Үшін ші ке зең де (1959–1990 жыл да ры) рес пуб ли ка ның 
энер ге ти ка лық ба за сы же дел қар қын мен да мып, ай мақ тық 
энер ге ти ка лық жүйе қа лып тас ты. Сөйт іп, Қа зақ стан өзі нің 
электр қуаты жө нін де гі мұқ таж да рын то лық қам та ма сыз 
ете тін әрі оны өз ге ел дер ге шы ға ра тын ахуал ға жет ті. Бұл 
ке зең де Ал ма ты да, Қа ра ған ды да, Пет ро па вл да, Жам был да, 
Шым кент те, Пав ло дар да ірі ай мақ тық су электрстан сыла ры 
(АСЭС) са лын ды. Ер тіс өзе нін де Өс ке мен жә не Бұқ тыр ма су 
электрстан сыла ры (СЭС), Іле де Қап ша ғай СЭС-і жұ мыс іс те-
ді. Аса ірі Ақ су АСЭС-ы Екі бас тұз ке ні ші нің ар зан кө мі рін 
пай да лан ды.

Электр энер ге ти ка сы сек то рын ре фор ма лау бағ дар ла-
ма  сын дәйек ті лік пен іс ке асы ру нә ти же сін де 2000 жыл дан 
бас  тап оң өз ге ріс тер ге қол жет кі з дік: 2001 жыл дың ба сын-
да Қа зақ стан ның электр энер ге ти ка сы сек то ры ның экс порт-
тық әлеуеті 500–1000 мВт деп ба ға лан ды. Мы са лы, Екі бас   тұз 
АЭС-ы 2001 жыл дан Ре сей ге (Ом бы об лы сы) 300 мВт электр 
қуа тын экс порт қа шы ға ра бас та ды. 

2030 жыл ға дейін электр энер ге ти ка сын да мы ту бағ дар-
ла ма сы шең бе рін де Қа зақ стан ның электр энер ге ти ка сы жө-
ні нен тәуел сіз ді гін қам та ма сыз ету дің ке шен ді жос па ры әзір-
лен ді.

(«�аза�стан» �лтты� энциклопедиясынан)

3. Оқылым мәтініндегі құр ма лас сөй лем дер ді анық тап, ты ныс бел гі-
ле рі нің қан дай ережелер бой ын ша қой ыл ға нын тү сін ді рің дер.

4. Оқы лым мә ті нін де гі ай мақ атау ла ры мен сан дық ақ па рат ты қол-
да нып, «Т кес те сін» тол ты рың дар.

Ай мақ атау ла ры Сан дық ақ па рат 
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 • Энер ге ти ка лық ре сурс – тех ни ка ның қа зір гі да му дең-
гейін де қол да ну ға бо ла тын энер гия қо ры. Шарт ты 
отын – әр түр лі ор га ни ка лық отын түр ле рін қол да на тын 
электрстан сы лар дың жұ мыс iстеу тиiмдiлiгiн жә не бас қа 
көр сеткiштерiн са лыс ты ру үшiн қол да ны ла тын тү сі нік.

• Кә сі по рын ның отын (энер ге ти ка лық) ба лан сы – энер ге-
ти ка лық ре су рс тар дың кі рі сі мен шы ғы сы те пе-тең ді гін 
анық тайт ын, олар ды әр түр лі қол да ну шы лар дың тиім ді 
пай да ла ну ын си пат тайт ын көр сет кіш тер жүйе сі.

• Тұ ты ну шы сына бай ла ныс ты отын энер ге ти ка лық (қай-
рат тық) жә не тә сіл де ме лік (тех но ло гиялық) деп бө лі не ді. 
ЖЭС-да пай да ла на тын отын «энер ге ти ка лық отын» деп 
ата ла ды. Ме тал лур гияда, хи миялық, құ ры лыс жа ды ғат 
(ма те ри ал) өнер кә сіп те рін де жә не т.б. тұ ты на тын отын 
«тә сіл де ме лік отын» деп ата ла ды. 

• Тә сіл де ме лік отын ның са па сы қай рат тық отын ға қа ра-
ған да әдет те жо ға ры бо ла ды. Қай рат тық отын ның не гіз гі 
түр ле рі: қат ты отын (таскөмір, қо ңыр кө мір жә не олар дың 
өң деу қал дық та ры) және сұй ық отын (ма зут, та би ғи газ).

5. «Ар тық бол мас біл ге нің» айда ры мен бе ріл ген ақпаратты пай да  ла-
 нып, құр малас сөйлем түрлеріне екі мысалдан жазыңдар. Қо  йыл-
 ған ты ныс бел гі ле рін тү сін ді рің дер.

6. «Қа зақ стан ның ірі электр стан сыла ры» та қы ры бын да шо лу мә ті-
 нін жа зың дар. Құр ма лас сөй лем дер дің түр ле рін (са ла лас құр ма лас, 
са бақ тас құр ма лас, ара лас құр ма лас) қатыстырыңдар. 

7. Геог ра фия оқу лы ғын да ғы мә лі мет тер мен қо сым ша ре су рс тар ды 
пай да ла нып, «Қа зақ стан ның энер ге ти ка лық ре су рс та ры ның бо ла-
ша ғы» та қы ры бын да презентация дай ын даң дар.
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§7. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
 биоло гиялық ре су рс та ры

1. Биоло гиялық ре су рс тар де ге ні міз не?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, не гіз гі мә лі мет ті анық таң дар. Де рек кө зі мен 
ав то ры на сіл те ме жа сай оты рып, ой бө лі сің дер.

Қа зақ стан же рін де алуан түр лі жа ну ар мен өсім дік әле мі 
кез де се ді. 

Рес пуб ли ка мыз дың фло ра сы бай жә не сан алуан. Елі міз-
де өсім дік тер дің 400-ден аса, ал дә рі лік өсім дік тер дің 250-ден 
аса тү рі кез де се ді.

Елімізде омырт қа лы жа ну ар лар дың 835 тү рі, сүт қо рек-
ті лер дің 155 тү рі; құс тың 500-ге жуық; бауыры мен жор ға-
лаушы лар дың – 49; қос ме кен ді лер дің – 12; ба лық тың – 150; 
ба лық тә різ ді лер дің 3 тү рі тір ші лік ете ді. Атап айт қан да, кез 
кел ген адам ға та ныс аю, қас қыр, түл кі, қарсақ, қоян, кір пі, 
үй рек , тыр на, қаз, ақ қу, бүр кіт, қа ра тор ғай, бұл бұл, улы сұр 
жы лан, ба қа, ала бұ ға, шор тан, сазан жә не та ғы бас қа лар кез-
де се ді.

Қа зақ стан па ле арк ти ка лық-зоогеог ра фия лық об лыс қа кі-
ре  ді. Қа зақ стан ның жа ну ар лар дү ниесінің қа лып та су ында 
фи зи ка лық-геог ра фия лық жағ дай лар үл кен рөл ат қар ған. 
Жа ну ар лар дү ниесі нің үш тік жә не төрт тік дәуір де гі да му та-
ри хы өсім дік жа мыл ғы сы ның да му та ри хы мен ұқ сас.

Ор ман дар рес пуб ли ка аума ғы ның шамамен 4%-ін алып 
жа тыр. Ор ман ның жар ты сын сек сеуіл өсе тін жер лер құ рай-
ды. Ор ман ды жер лер дің 10%-і – Шы ғыс Қа зақ стан да, қал  ға-
ны – Ал ма ты жә не Түркістан об лыс та рын да.

Қа зақ стан ның ор ман қо ры – 21 млн гек тар. Ор ман – өн ді-
ріс те гі ба ға лы ма те ри ал ға на емес, со ны мен қа тар то пы рақ ты 
эро зиядан сақ тау, құм көш кі нін тоқ та ту, су ды рет теу, егін ді 
қор ғау, ат мос фе ра ны шаң-то заң нан та зар ту да оның ма ңы зы 
зор. Со ны мен қа тар ор ман ағаш тары жерді қуаң шы лық пен 
аңы зақ жел ден сақ тайды.
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Рес пуб ли ка ның ор ман ды ал қап та ры на көз жү гі рт сек, 
сол түс тік бө лі гін де қай ың ды, қа ра ғай лы ор ман; шы ғы сын-
да, Ал тай т ауы бөк те рін де май қа ра ғай, бал қа ра ғай, Сі бір 
шыр ша сы ор ма ны; оң түс тік бө лі гін де гі тау лы аймақта Тянь-
Шань шыр ша сы; оң түс тік те гі шөл ді ай мақ та сек сеуіл, ал 
өзен дер дің бой ын да жи де, то раң ғыл, жың ғыл, шыр ға нақ то-
ғайы өсе ті нін бай қай мыз. Ел бай лы ғы – ор ман ре сур сын сақ-
тай бі лу дің ма ңы зы зор. Ор ман – жан-жа ну ар лар дың ме ке ні, 
адам дар дың ты ны ға тын ор ны. Ор ман ре сур сы на ең көп за-
лал кел ті ре тін тіл сіз жау – өрт. Өрт ке бас ты се беп – адам дар-
дың ұқып сыз ды ғы. Ор ман ал қап та рын ұқып ты пай да ла ну, 
олар ды қор ғау – бү кіл ха лық ал дын да ғы не гіз гі мін дет тер-
дің бі рі.

3. Оқы лым мә ті ні нен бірыңғай мүшелі жай сөй лем дер ді анық тап, 
олардан құр ма лас сөй лем дер құ рас ты рып жа зың дар. Ты ныс бел гі-
ле рі нің дұ рыс қой ылуын си пат таң дар.

�лгі:
Елі міз де өсім дік тер ді 400-ден аса, ал дә рі лік өсім дік тер ді 

250-ден аса т	 рі кез де се ді. Елі міз де өсім дік тер ді 400-ден аса 
т	рі бар, ал дә рі лік өсім дік тер ді 250-ден аса т	 рі кез де се ді.

• Ор ман – ел дәуле ті, жер сәуле ті.
• Ор ман ды жер де отын көп.
• Көп адас пас, көл тау сыл мас.
• Ер – елі мен, жер – ке ні мен.

4. Оқы лым мә ті ні мен «Ғиб рат ты сөз» айда ры мен бе ріл ген мә лі мет ті 
пай да ла нып, диа лог құ рың дар. Өмірлік мәселелермен бай ла ныс-
ты рың дар.

5. «Ғиб рат ты сөз» айда ры мен бе ріл ген мақалдарды пай да ла нып, жи  -
на    қы мә тін жа зың дар. Мә тін де рің ді жұп та сып тек се ріп, ло ги ка-
 лық тү зе ту лер ен гі зіп, ре дак ция лаң дар.

6. «Қа зақ стан ның биоло гиялық ре су рс та ры» та қы ры бын да ғы лы ми 
шо лу дай ын дап, де рек көз де рі не сіл те ме жа саң дар.
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§8. Ба ла ма лы ре сурс көз де рі: 
 бү гі ні мен ер те ңі

1. Аудио жаз ба да (16. mp3.) бе ріл ген мә тін ді тың дап, тақырыбы мен 
мақсатты аудиториясын (қо ғамдық-саяси, әлеуметтік-эко но ми-
ка лық, ғылыми) анық таң дар. Сұ рақ тар ға жа уап бе рің дер. 

1. Ба ла ма лы ре сурс көз де рі не не лер жа та ды?
2. Ба ла ма лы энер гия көз де рі энер ге ти ка лық тәуел ді лік тен 

құт қа ра ма?
3. Олар дың ке ле шек те та би ғи ре су рс тар мен қа тар қол да ны-

лу ына қа лай қа рай сың дар?
4. Сурет те қан дай балама лы ре сурс бейнеленген?

2. Мә тін ді оқыңдар. Ғаламтор, энци кло педия, газет-жур нал дар мен 
ғы лы ми еңбектерден алын ған де рек тер ді дәлел ретінде қолда нып,   
осы мәселе жөнінде өз ойларыңды ортаға салың дар.

Бү гін де елі міз де ба ла ма лы энер гия көз де рін иге ру ге де-
ген ұм ты лыс кө ңіл қуан та ды. Оны кей бі реулер же рас ты кен 
қаз ба ла ры кө ле мі нің азаюы мен бай ла ныс ты рып жүр. Не гі-
зін де, мүл де олай емес. Жер қой науы та би ғи қаз ба лар ға бай АР
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бол ған дық тан, елі міз де энер гия тап шы лы ғы айт ар лық тай 
бай қал майды. Де ген мен қор ша ған ор та ны та за сақ тап, жа-
ңар тыл майт ын энер гия көз де рі нің мол қо рын ке лер ұр пақ қа 
ама нат тап қал ды ру – басты мін де ті міз. 

Жа ңар тыл ған жә не ба ла ма лы энер гия көз де рін өн ді ру-
ге әлеуеті міз мол. Ен де ше, не ге біз ге эко ло гиялық тұр ғы-
дан тиім ді, за лал сыз іс ті қол ға ал мас қа? Осы орай да Ел ба сы 
Н.На зар баев «Қа зақ стан–2050» Ст ра те гиясын да «Кө мір су те-
гі ши кі за ты ның на ры ғын да ірі ойын шы бо лып қа ла оты рып, 
біз энер гия ның ба ла ма лы түр ле рін өн ді ру ді да мы ту ға, Күн 
мен жел дің энер гия сын пай да ла на тын тех но ло гиялар ды бел-
сен ді ен гі зу ге тиіс піз. Бұл үшін біз де бар лық мүм кін дік бар. 
2050 жыл ға қа рай ел де энер гия ның ба ла ма лы жә не жаң ғыр-
ты ла тын түр ле рін пайдалану бар лық энер гия тұ ты ну дың тең 
жар ты сын құрауға тиіс» деп ал ды мыз ға ас қа ра лы мін дет те 
қой ды. Олай болса, «осы ба ғыт та елі міз де қан дай жо ба лар 
жү зе ге асы ры лу да?» де ген сауал ға жауап із деп кө рейік.

Ба ла ма лы энер гия кө зін та бу, ең ал ды мен, әлем де гі бар-
ған сай ын күр де лі ле ніп ба ра жат қан эко ло гиялық апат қау-
пін азайтуға ба ғыт тал ған игі іс бол мақ. Олай ет пе ген күн де 
кө мір су те гі ши кі за тын көп теп пай да ла ну ауаны лас тап, қор-
ша ған ор та ның те пе-тең ді гін бұ за ды. Жа һан дық жы лы ну үр-
ді сін де кө мір су те гі ши кі за ты нан шы ға тын зиян ды қал дық-
тар дың әсе рі мол. Ға лым дар дың бол жа мын ша, осы жүз жыл-
дық тың со ңы на та ман ауа ның тем пе ра ту ра сы 6,4 гра дус қа 
жы лы нып, әлем дік мұ хит тар дың дең гейі 58 сан ти ме тр ге кө-
те рі ле ді екен. Қа зір дің өзін де құр лық тар ды ба сып жат қан то-
пан су со ның сал да ры де сек, қа те лес пей міз. Сон дық тан әлем 
са рап шы ла ры энер ге ти ка лық қуат ши кі зат та ры на ба ла ма та-
бу мә се ле сін күн тәр ті бі не қой ып отыр. 

Елі міз дің ба ла ма лы энер гия көз де рін да мы ту дың «жа-
сыл» жо лы на кө шуіне елорда да өткен «ЭКСПО-2017» ха лық-
ара лық көр ме сі қуат ты сер пі ліс бер ді. Қа зақ стан бұл іс те ал-
ғаш қы болып бас та ма көтеріп, энер гия ның ба ла ма лы түр ле-
рі не кө шуді, та би ғат қа да, адам зат қа да за лал сыз ба ла ма лы 
қуат көз де рін да мы ту ды на си хат тап, елі міз де жа са лып жат-
қан сол ба ғыт та ғы жа ңа тех но ло гиялар ды ұсын ды.

Көр ме ге келушілер «жа сыл эко но ми ка ның» же тіс тік те рін 
өз көз де рі мен кө рді. Әлем дік дең гейде гі ба ла ма лы энер гия-
ның өн ді ріс жол да ры ның жай-күйіне де қа нық ты. Атал ған АР
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ша ра дан Күн нен, жел ден, су дан электр қуа тын өн ді ру де тың 
идея, со ны жа ңа лық тар көп теп кү ті лу де. Оның қа та рына қо-
ғам дық кө лік тер ге қол да ны ла тын эко ло гиялық та за отын, 
элект ро көліктердің іс ке қо сы луы жатады. Әсі ре се оң түс тік 
өңір лер дің кли мат тық жағ дайы Күн қуа тын пай да ла ну ға қо-
лай лы: жы лы на 2,5 мил лиард ки ло ватт-са ғат Күн энер гия-
сын өн ді ру дің мүм кін ді гі бар. Бұл – отан дық ға лым дар ды жа-
ңа жо ба лар ды жү зе ге асы ру ға же те леп отыр.

(Ерман Әбдиев

3. Оқылым және тыңдалым мә тіндері маз мұ нын өз пі кі рі ңмен 
және до стары ңның пі кі рімен са лыс ты рып, тө мен де бе ріл ген үл гі 
бо йын ша тал қы ла ң дар.

Бі рін ші сөй лем: «Ме нің ой ым ша, …».
Екін ші сөй лем: «Мен оны бы лай тү сін ді ре мін …».
Үшін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы сал дар мен 
дә лел дей ала мын …».
Соңғы сөйлем: «Осы ған бай ла ныс ты мы на дай қо ры тын ды ға 
кел дім: …».

4. Оқы лым мә ті ні нен құр ма лас сөй лемдерді анық тап, жасалу жолына 
қарай қай түрі еке  нін дәлелдеп, ты ныс бел гі ле рі нің қойы луын 
тү сін ді рің дер.

Бо ла шақ тың энер гиясы
Энер гия – бұл адам зат тір ші лі гі нің да му ына жағ дай 

жа саушы жә не ын та лан ды ру шы бір ден-бір та би ғи қай нар 
көз. Қо ғам ның энер гия көз де рі не қол жет кі зуі оның әлеу-
меттiк, эко но ми ка лық жә не эко ло гиялық тұ рақ ты да муының 
ас пек ті ле рін анық тайды. Тех но ло гия са ла сын да ғы әртүрлi 
қуат көз де рін оң тай лан ды ру мен бай ла ныс ты ғы лы ми зерт-
теу лер мен жетiстiктер қо ғам дас тық тар дың функ цио нал ды 
тәсiлдерiн анық тап, энер ге ти ка ның тұ рақ ты да му бо ла ша ғын 
қа лып тас ты ра ды.

Астана да «Бо ла шақ тың энер гиясы» та қы ры бы мен өткен 
«ЭКСПО-2017» көр ме сі кең ау қым ды жә не бар лы ғын қам-
ту шы жо ба ре тін де ой лас ты рыл ды. 

Бо ла шақ энер гиясы қа зір гі за ман ның ке ле лі мә се ле-
ле рі не жә не бо ла шақ та ғы ше шім дер ді бол жауға қа тыс ты АР
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мін дет тер ді ше шу ге ба ғыт тал ған, ойла ну ға нәр бе ре тін 
ауқы мы кең та қы рып бо лып отыр.

5. «Ар тық бол мас біл ге нің» айда ры мен бе ріл ген мә лі мет ті пай да -
ла   нып, мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталанды ру 
үшін, әртүрлі жанрда (сұхбат, мақала, баяндама т.б.) мәтін құрас-
ты  рың дар.

6. Сөйлемдердің құрмаластың қай түрі екенін анықтап, тыныс бел гі-
ле рі нің қойылуын түсіндіріңдер.

Мысалдар
Құрмалас сөйлем нің 

қай түрі?
Елі міз пай да лы қазба лар дың аса бай қо ры на 
ие: жер қой науы нан Мен де леев кес те сін де гі 
109 эле ме нт тің 99-ы ашыл ды.
Қа зақ стан су ре сур сы на он ша бай емес, себе бі 
өзен  дер дің жартысына жуығы көр ші елдерден 
ке лсе, ал кей өзендер сор таң дар мен құм дар ға 
сі ңіп, ізін жо ғал та ды. 
Әлемнің көп те ген елі бір ле се әрекет етсе, 
эколо гия лық мә се лелер ше ші ле ді. 
Кө мір мен мұ най дың ірі ке ніш те рі та бы лып, 
елі міз қаз ба лы отын қор ла ры жөнінен Ке ңес 
Ода ғын да екін ші орын ға шық ты. 
Көр ме ге келушілер «жа сыл эко но ми ка ның» 
же тіс тік те рін өз көз де рі мен кө рді, ба ла ма лы 
энер гия ның өн ді ріс жол да ры ның жай-күйіне 
де қа нық ты.

7. «ЭКСПО-2017» – бо ла шақ тың энер гиясы» та қы ры бын да қыс қа ша 
ғы лы ми шо лу жа саң дар.
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 Тың да лым мә тін дері

01. mp3

Мәң гі лік Ел құн ды лық та ры
 Тәуел сіз дік тің елең-ала ңын да қан дай едік? Зауыт-фаб-

ри ка лар жұ мы сын тоқ та тып, жұ мыс шы лар сен де ліп кет ті. 
Жа ла қы да, зей не та қы мен ба ла лар жәр де ма қы сы ай лап 
қол ға ти ме ді. Қа зір со ның бә рі көр ген түс тей өте шық ты. 
Тәуел сіз дік елі міз дің қар қын ды өр кен деуіне сер пін бер ді. 
Қа зақ стан ды әлем ел де рі та ны ды. Қа зақ стан ға әлем ел де рі нің 
на за ры ауды. Әлем нің бар ша елі мен іс кер лік, әріп тес тік бай-
ла ныс ор нық ты. Елі міз ге ин вес ти ция са лу ға ұм тыл ған ел дер 
қа та ры, ше тел дік ком па ниялар кө бей ді. Өз жас та ры мыз дың 
ше тел дік ма ман дар мен бә се ке лес тік дең гейі арт ты. Елі міз дің 
экс порт тық әлеуеті кө те ріл ді. Әри не, мұ ның бә рі бір ме зет те 
іс ке аса қой ған жоқ. Бұ ған Ел ба сы Нұр сұл тан На зар баев тың 
Қа зақ стан ды қуат ты мем ле кет ке ай нал ды ру идеясы ның өмір-
шең ді гі оң ық па лын ти гі зіп отыр. Ен ді ал ды мыз да үл кен мақ-
сат тұр. Ол – Қа зақ стан ды да мы ған 30 ел дің қа та ры на ен гі зу. 
Бұл үшін отан дық эко но ми ка ны жан-жақ ты өр кен де тіп қа на 
қой май, ке ле шек те қуат ты әрі мәң гі лік мем ле кет ке ай нал ды-
ру ды іс ке асы руымыз қа жет. Осы орай да, Ел ба сы Нұр сұл тан 
На зар баев ұсын ған нақ ты 100 қа дам ның ма ңыз ды лы ғын 
бар ша ға ке ңі нен на си хат тау қа жет ті гі туын дай ды. Өйт ке ні 
нақ ты 100 қа дам ның әр қай сы сы на зер са лар бол сақ, бұл 
құ жат ты тәуел сіз Қа зақ станы мыз ды әлем де гі көш бас шы ел ге 
ай нал ды ру мақ са тын көз дейт ін ке шен ді ст ра те гия деу ге әб ден 
бо ла ды. Со ның бі рі – 89-қа дам. Мұн да: «Нұр лы Бо ла шақ» 
ұлт тық жо ба сын әзір леу жә не жү зе ге асы ру – мек теп тік бі лім 
бе ру дің қол да ныс та ғы оқу бағ дар ла ма ла ры на «Мәң гі лік Ел» 
құн ды лық та рын ен гі зу» – де лін ген. Шын мә нін де, мек теп-
тер дің оқу бағ дар ла ма ла ры на «Мәң гі лік Ел» құн ды лық та ры 
ту ра лы мол мә лі мет ен гі зі луі дұ рыс дер едім. Өйт ке ні бұл 
ба тыс тық даң ғыр лақ му зы ка мен ғаламтор же лі сін де гі ұлт-
тық құн ды лық та ры мыз ға жат ақ па рат пен әуес те не тін жас 
буын ды отан шыл дық рух та тәр бие леу ге жол ашар еді. Әр бір 
жас өз Ота нын сүюі, Отан ға қыз мет ету дің па рыз еке нін же те 
се зі ніп өсуі қа жет қой. Ен де ше, қа зір гі оқу бағ дар ла ма ла ры АР
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әр са ла ның нақ ты де рек те рі не құ рыл ған мә лі мет тер мен қам-
ты луы ке рек.

(Ай дар Са бы ров)

02. mp3 

Мәң гі лік Ел бел гі сі  
қысқартылған нұсқасы

«Мәң гі лік Ел» ұғы мы қа сиет ті, киелі,
Ел жі ре тіп жа ның ды, иіте ді жүйені.
Те бі ре ніп бұл сөз ге ба ба лар дың аруағы,
Те рең де гі та рих тың ағы ты лар тиегі.
 
Ала сұр ған те ңіз дей төң ке ріл ген жал ған да
Өл мейтұғын өмір ді аң са майт ын ел бар ма?
Ар па лы сып ба ғып ты Күл те гін дей ба тыр лар,
То ны көк тей да ныш пан, Ел те ріс тей хан дар да.
 
Тұл па ры мыз тұ ра лап тай ғақ ке шу, тар жол дан,
Бо дан едік ке ше гі бос тан дық қа зар бол ған.
Мәң гі лік Ел бо ла ал сақ – жұл ды зы мыз жан ға ны,
Жер дің жү зі, күн кө зі ди да ры на таңғал ған.

Не көр ме дің, қа за ғым, тайталас қан тір лік те,
Мәң гі лік Ел бел гі сі – бе ре ке мен бір лік те!
Ұл-қы зың да жол көр ген, бе сі гің де тер бел ген,
Ал тын жіп тей ар қауы үзіл мейт ін кін дік те!
 
Бо са ғаң ды ұмыт па, төр ге шық саң те гін де,
Мәң гі лік Ел бел гі сі – есік пе нен тө рің де,
Қа ла тұ ғын ар тың да дәс түр ме нен сал тың да,
Өне рің де еш қа шан бас име ген өлім ге!
 
Қа зақ бол саң қа дір ле өз ті лің ді ті рің де,
Мәң гі лік Ел бел гі сі – мем ле кет тік ті лің де!
Та ны ма ған төр кі нін, мен сін бе ген өз ті лін
Та ла пай боп та лай жұрт құ рып біт кен тү бін де.

Мейірі мі тө гіл ген алыс пе нен жа қын ға,
Мәң гі лік Ел бел гі сі – па ра сат та, ақыл да!АР
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Жү рек қа нын ағы зып, тіл дің май ын та мы зып,
Жыр лап кет кен ақын дар ке мең гер лер ха қын да.

Ба қыт құ сы қо нар да, Мәң гі лік Ел бо лар да,
Пе ріш те нің қа сы на сайт ан, сі рә, жо лар ма?
Мәң гі лік Ел бел гі сі – ас пан да ған Бәйтерек,
Жай нап тұр ған астана, жар қы ра ған Ақор да!

Жақ сы-жай саң ке ңе сіп, төрт құ бы ла те ңе сіп,
Ар ман бол мас ай нал сақ алын байт ын қа мал ға!

(Не сіп бек Айт�лы)

03. mp3

«Қа зақ стан ның үшін ші жаң ғы руы: 
жа һан дық бә се ке ге қа бі лет ті лік»

Жан сейіт Т	й ме баев: Жол дау – жаң ғы ру дың даң ғыл жо-
лы. Ел ба сы ның «Қа зақ стан ның үшін ші жаң ғы руы: жа һан дық 
бә се ке ге қа бі лет ті лік» ат ты Жол дау ын да жа ңа ру мен жаң ғы ру-
дың даң ғыл жо лы на түс кен Қа зақ стан ши рек ға  сыр дың ішін-
де бү кіл әлем ге қуат ты, да мы ған, ын ты ма  ғы жа ра сып, ыры сы 
арт қан мем ле кет ре тін де та ныл ғаны ай ты  лады. Ен ді гі ке зек те 
әр бір қа зақ стан дық осы бе ре ке-бір лік пен саяси тұ рақ ты лық ты 
одан әрі ны ғайт ып, елі міз дің ір ге сін бе кі те тү суі қа жет.

Н�р лан Ны� ма тул лин: Ел ба сы Жол дауы Қа зақ станы-
мыз  дың да му та ри хын да ғы жа ңа ке зең ді бас та ды. Жол дау – 
елі міз дің та ри хи бе ле сін бас та ған өте ма ңыз ды құ жат. Он да 
Ел ба сы мыз Қа зақ стан да муының жа ңа ба ғыт та рын бел гі леп 
бер ді. Осы ке зең де, әсі ре се ұлт тық эко но ми ка ны кө те ру ге 
ерек ше кө ңіл бө лін ді. Бұл, ең ал ды мен, ха лық тың әлеу мет   тік 
жағ дайын кү шейтуге ық пал ете ді.

Бер ді бек Са пар баев: Біз Ел ба сы Жол дауын орын дау үшін 
бар кү ші міз ді са ла мыз. Пре зи де нт тің саяси жі ге рі нің ар қа-
сын да еліміз осы деңгейге жет ке нін бі ле сіз дер. Бұл Жол дау 
бұ рын ғы ла ры нан өз ге рек, өйт ке ні бұл құ жат елі міз дің бә се-
ке лес тік ке қа бі лет ті лі гін арт ты ру ға, жа ңа тех но ло гиялар 
мен ин но ва циялар ды ен гі зу ге ба ғыт тал ған.

�аза�стан м�сылмандарыны діни бас�армасы: Жол-
дау ұр пақ тәр биесі не ба сым дық бер ді. Он да өс ке лең ұр пақ ты 
ру  ха ни-адам гер ші лік ру хын да тәр бие леу үшін қо сым ша  АР
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қа  дам дар жа сау жә не бұл іс ке ді ни бір лес тік тер ді бел сен ді 
түр де тар ту қа жет ті гі не ерек ше тоқ тал ды. Ра сын да, бү гін гі 
аға буын, ор та буын өкіл де рі нің не гіз гі мис сиясы – жас тар дың 
кө кі рек кө зін ашып қа на қой май, олар дың ру ха ни дү ниета-
ны мын байы тып, мем ле кет шіл, то ле ра нт ты, ұлт жан ды ұр пақ 
са бақ тас ты ғын қа лып тас ты ру.

04. mp3

Жа һан дық мә се ле лер ді ше шу де 
Қа зақ стан ның ор ны ай рық ша

Өтіп ба ра жат қан қой жы лын да ғы әлем дік эко но ми ка  да 
қы лаң бер ген дағ да рыс кө рі ніс те рі не, ха лы қа ра лық өзек ті 
мә се ле лер ге, тұ рақ сыз дық нүк те ле рі нің ке ңейе тү суіне қа -
тыс ты Қа зақ стан ұсын ған бей біт ші лік пен қауіп сіз дік тұр ғы-
сын да ғы бас та ма лар әлем на за рын өзі не ау дар ға ны бел   гі лі.

Иә, ес те бол са, Қа зақ стан Президенті Нұр сұл тан На зар-
баев өзі нің әлем дік дең гейде гі ара ағай ын дық қа бі ле тін та ғы 
бір та ны тып қа на қой май, жа һан дық бі тім гер ші лік те де ойып 
тұ рып орын ала тын ды ғын дә лел де ген еді. Орыс пен ук ра ин 
ара сын да ғы те ке ті рес тің жі гін жат қы зу ға ба рын сал ды, 
елор да тө рін де әлем дік жә не дәс түр лі дін көш бас шы ла ры ның 
ба сын қо сып, ор тақ ымы ра ға ұйыт қы бол ды. Мұ нан бө лек 
қыр күйек айын да БҰҰ Бас ас сам  блея  сы ның ме рейт ой лық 
70-сес сиясы на қа ты сып, әлем жұрт шы лы ғы  ның ег жей-тег-
жейлі тал қы лауына түс кен өзек ті жайт тар дың ұшы на шы ғар 
ұтым ды ой лар айт ты. Қа зақ елі нің, қа зақ ті лі нің мәр те бе сін 
ас қақ та тып, ұлы мін бер ден қа зақ ті лін де баян да ма жа са ды. 
Кә рі құр лық та да бол ды. Та ғы да қа зақ ті лі нің мәр те бе сін 
кө тер ді, ЮНЕС КО-ның Бас Ас сам  блея сы ның бас мін бе рі нен 
үн қат ты. Мұ ның бар лы ғы да ел дің, ерін сүйер ел дің ер те ңі 
үшін жа сал ған нақ ты қа дам дар еді.

05. mp3

Қа зақ стан дық бренд «Monde Selection»  
ал тын са па бел гі сін ал ды

«Monde Selection» – 1961 жыл дан бе рі су, су сын, ірім шік, 
шо ко лад жә не бас қа да та мақ ин ду ст рия сы өнім де рі не са рап-
та ма жүр гі зе тін тәу ел сіз ха лы қа ра лық ұй ым. АР
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2017 жы лы мау сым да Маль та ара лын да «Monde Selection» 
ха лы қа ра лық тәу ел сіз са рап та ма сы же ңім паз дар ды ма ра-
пат та ды. Қа зақ стан дық бренд «TURAN» та би ғи ми не рал ды 
суы осы ұй ым ның ал тын са па бел гі сін ал ды. Та рих та ал ғаш 
рет қа зақ стан дық бренд  ха лы қа ра лық са па инс ти ту ты ның 
са рап та ма сы на ілі гіп, жыл да ал тын ие ле ніп ке тіп жүр ген 
жа пон дық өн ді ру ші лер мен бір са ты дан кө рін ді. Ен ді гі жер де 
елі міз де шы ға тын «TURAN» та би ғи ми не рал ды суы ның сыр-
ты на әлем дік са па ның ал тын бел гі сі со ғы ла тын бо ла ды. 

«TURAN» та би ғи ми не рал ды суы жа сы 15 мың жыл дан 
аса тын же рас ты мұз дық кө зі нің ор ны нан (Көк ше тау  ма ңын-
да ғы Құс көл ден) алы на ды. «Asia Waters» ком па ния сы ның 
бас ди рек то ры ның орын ба са ры Шал қар Нұр ті леуов тің 
ай туын ша, жа пон дық өкіл дер «TURAN» суы ның бө тел ке сі не 
таң да на қа ра ған. Ал су ды та тып көр ген де де реу бай ла ныс 
те ле фон да рын сұ ра ған. 

– Жа сы ра ты ны жоқ, бұл – біз үшін қан дай мақ та ныш 
бол  са, елі міз үшін де сон дай мәр те бе. Біз ен ді Жа по ния  ға 
«TURAN» суын экс порт тау ұсы ны сын қа рас ты рып жа тыр-
 мыз, – дей ді «Asia Waters» ком па ния сы ның бас шы ла ры. 

«Monde Selection» ха лы қа ра лық тәу ел сіз са рап та ма сы ның 
қа зы лар ал қа сы «Миш лен» рес то ран да ры ның атақ ты ас паз-
да ры нан, ға лым-дието лог тер ден жә не әлем нің та мақ ин дус-
трия сы ның тех но лог те рі нен тұ ра ды. Сон дық тан «Monde  
Selec tion» ма ра па ты бү кіл әлем де әділ ді гі мен жо ға ры ба ға ла-
на ды жә не сөз сіз се нім ұя ла та ды. 

 («Еге мен �а за� стан» га зе ті нен)

06. mp3

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның сырт қы саяса ты
1991 жы лы тәуел сіз дік ал ған сәт тен бас тап Қа зақ стан 

Рес пуб ли ка сы әлем нің 130 мем ле ке ті мен дип ло ма тиялық қа-
рым-қа ты нас ор нат ты.

Қа зақ стан Ор та лық Азияда ғы геог ра фия лық си па ты бо-
йын ша ең ipi мем ле кет бо лып та бы ла ды, оған қо са эко но ми-
ка лық да му қар қы ны бойын ша, біз дің мем ле кет – ай мақ та ғы 
көш бас шы. Бү гін гі кү ні қа зақ стан дық сырт қы сая сат ба сым-
ды лы ғы, ең ал ды мен, Ре сей , Қы тай , АҚШ, ЕО, Ор та лық Азия 
айма ғын да ғы көр ші лес мем ле кет тер мен, ис лам әле мі мен тең АР
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құ қы лы қа рым-қа ты нас құ ру ға ба ғыт та лып отыр. Бұл тұр-
ғы да 2006–2007 жыл да ры атал мыш мем ле кет тер мен жә не 
ай мақ тар мен екіжақ ты бай ла ныс едәуір ал ға бас ты. Ел мүд-
дeciнe қа тыс ты бір та лай ма ңыз ды құ жат қа қол қой ыл ған 
мем ле кет бас шы лы ғы ның Ва ши нг тон, Мәс кеу, Брюс сель, 
 Лон дон, Бей жің, Каир, Те ге ран, Таш кент, Біш кек жә не та-
ғы да бас қа мем ле кет тер дің астана ла ры на рес ми са пар ла ры-
ның қо ры тын ды ла ры да осы ны ай ғақ тай тү су де. Осы лай ша 
мeмлeкeтiмiздiң әлем нің же текшi дер жа ва ла ры мен көр ші-
лес ТМД мем ле кеттepi ара сын да ғы ст ра те гиялық се рік тес ті-
гі жа ңа дең гейге кө те ріл ді. Қа зір гі кез де Қа зақ стан ның көп 
ға сыр бойы туыс қан дық, мә де ни, саяси жә не эко но ми ка лық, 
қа рым-қа ты нас та бо лып кел ген көр ші лес Ор та лық Азия мем-
ле кет те рі мен ын ты мақ тас ты ғы ерек ше cepпін алып отыр. 
Біз дің мем ле ке ті міз дің ен ді гі жер де гі қар қын ды да муы атал-
мыш рес пуб ли ка лар мен қа лып та са тын қа рым-қа ты нас пен 
де ты ғыз бай ла ныс ты. Сол се беп ті Қа зақ стан Ор та Азия лық 
Одақ құ ру идея сын ал ға тар тып отыр. Бұл бір лес тік ке Қа зақ-
стан нан бас қа ай мақ тың Өз бе кс тан,  Қыр ғызс тан, Тә жі кс тан 
жә не Тү ркіменс тан сияқ ты мем ле кет те рі де кipyi мүм кін.

2006–2007 жыл дар ара лы ғын да Ор та лық Азия мем ле кет-
те рі пре зи де нт те рі нің Астана ға  іс-са пар ла ры ба ры сын да жә-
не Қа зақ стан бас шы лы ғы ның атал мыш ай мақ мем ле кет те рі-
не рес ми са пар ла ры ба ры сын да мем ле ке та ра лық, саяси-эко-
но ми ка лық жә не әлеу мет тік-мә де ни қа рым-қа ты нас тар дың 
да му ына не гіз бо ла тын ма ңыз ды екіжақ ты ке лі сім дер қа был-
дан ды. Бұл құ жат тар Қа зақ стан ның көр ші лес мем ле кет тер-
мен бай ла ны сын ны ғайта тү сіп, Ор та Азия лық Одақ идея сын 
жү зе ге асы ру үшін айт ар лық тай сер пін бе ріп отыр.

07. mp3

Ар ман қа ла – Астана
Ағы лып Аты раудан, Ала таудан,
Көш қон ды Қа ра өт кел ге та ла са ау ған.
Жай най ды Астана ару ал қа сын дай,
Ға жай ып ғи ма рат тар жа ңа сал ған.
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Са ры ар қа сауы рын да,
Ер ке Есіл бау ырын да
Ке ле ді бой кө те ріп ар ман қа ла.
Ар ман қа ла!
Асыл да ла!
Жа ңа астана! Әз Астана! Астана!
Тө рі не ту ған жер дің туын ті гіп,
Ерек ше ел ең се сі бү гін биік.
Астана – Ақ Ор да сы қа за ғым ның,
Ал тын тәж ақ маң дайға қон ған сүйіп.
Са ры ар қа сауы рын да,
Ер ке Есіл бауы рын да
Ке ле ді бой кө те ріп ар ман қа ла.
Ар ман қа ла!
Асыл да ла!
Жа ңа астана! Әз Астана! Астана!
Көз той мас кел бе ті ңе – қан дай көр кем!
Астанам – жа ңа қа ла жай ған өр кен.
Астанам – жү ре гі ел дің, жү ре гі ел дің,
Со ға тын сә ті ме нен бү гін де, ер тең!
Са ры ар қа сауы рын да,
Ер ке Есіл бауы рын да
Ке ле ді бой кө те ріп ар ман қа ла.
Ар ман қа ла!
Асыл да ла!
Жа ңа астана! Әз Астана! Астана!

(Е.Шай мер де нов, 
 М.Ома ров)

08. mp3

Ата Заң – мем ле кет тің не гі зі
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Конс ти ту циясы – Қа зақ-

стан Рес пуб ли ка сы ның Ата За ңы. Ағым да ғы Конс ти ту ция 
1995 жы лы 30 та мыз кү ні жал пы ха лық тық ре фе рен дум 
не гі зін де қа был дан ды жә не 5 қыр күйек кү ні өз кү ші не ен ді. 
Конс ти ту ция 9 та раудан, 98 бап тан тұ ра ды.
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Конс ти ту ция – мем ле кет тік құ ры лыс тың құ қық тық 
не  гі   зін қа лып тас ты ру шы құ жат. Ол мем ле кет ті   лік те тік, 
қо ғам дық, саяси инс ти тут тар ре тін де қыз мет тің не гі зі бо лар -
 лық прин цип те рін ор нық тыр ды, адам мен аза мат тың Конс ти-
ту  циялық мәр те бе сін бел гі ле ді, эко но ми ка лық құ ры лыс тың 
не гіз де рін ай қын да ды.

Бұл – тәуел сіз Қа зақ стан ның қа был да ған екін ші Конс-
ти ту циясы. Ал дың ғы Конс ти ту ция 1993 жы лы 28 қаң тар да 
қа был дан ған бо ла тын.

1995 жы лы 30 та мыз да рес пуб ли ка да бү кіл ха лық тық 
ре фе рен дум өт ті, нә ти же сін де Қа зақ стан ның жа ңа Конс ти-
ту циясы қа был дан ды. Дауыс бе ру елі міз дің қа ла ла ры мен 
ауыл да рын да ғы 10253 сай лау учас ке ле рін де жүр ді.

Бұл Конс ти ту цияның 1993 жыл ғы Конс ти ту циядан айыр-
ма шы лы ғы оның маз мұ ны ның са па сын да еді.

Жа ңа Конс ти ту цияға ал ғаш рет аза мат тың құ қы ғы на қа-
тыс ты ға на емес, адам дү ниеге кел ген сәт тен бастап одан ажы-
ра мас құ қық та ры на да қа тыс ты нор ма лар ен ді. Онда Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті саяси жүйе нің бас ты тұл-
ға сы бо лып та бы ла ды және би лік тар мақ та ры нан жо ға ры тұ-
ра ды. Бұл пре зи де нт тік бас қа ру жүйе сін де гі мем ле кет ке сай 
ке ле ді. Пар ла мент ту ра лы Конс ти ту циялық бө лім өз ге ріс тер-
ге ұшы ра ды. 1995 жылы жел тоқ сан да екі па ла та лы (жо ғар ғы 
па ла та лы – Се нат, тө мен гі па ла та лы – Мә жі ліс) Пар ла ме нт ке 
сай лау өт кі зіл ді.

09. mp3

Юве нал ды әді лет – кә ме лет ке тол ма ған дар 
құ қық та рын қор ғау ке пі лі

Де мок ра тиялық, зай ыр лы, құ қық тық жә не әлеу мет тік 
мем ле кет не гі зін қа лаушы ба ғыт та ры ның бі рі – ба ла құ қы -
 ғын қор ғау мә се ле сі.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Конс ти ту циясы ның 27-ба бы на 
сай, не ке мен от ба сы, ана мен әке жә не ба ла мем ле кет тің қор-
ғауын да бо ла ды.

Ба ла құ қы ғын қам та ма сыз ету қа зір гі за ман ның ау қым ды 
проб ле ма сы на жа та ды, оның ше ші мі не бар лық дү ниежү зі лік 
қауым дас тық мүд де лі.АР
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Біз дің рес пуб ли ка да ба ла лар құ қы ғы на үл кен на зар ауда-
ры ла ты нын атап өту ке рек. Мә се лен, ба ла құ қы ғын қам та-
ма сыз ету мә се ле ле рі не 2008 жыл ғы 8 та мыз да ғы «Ба ла ның 
құ қық та ры ту ра лы» Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның За ңы 
ар нал ған, 1998 жыл ғы 17 жел тоқ сан да ғы «Не ке жә не от ба сы 
ту ра лы», сон дай-ақ бас қа нор ма тив тік құ қық тық ак ті лер 
бар.

Өр ке ниет ті ел дер де сот ісін жүр гі зу ны са нын да сү рін ген 
ба ла ға кө мек  бе ру жүз деген жыл бойы жасалып келе  ді, яғни 
кә ме лет ке тол ма ған дар үшін юве нал ды (ла тын сө зі нен юве-
на лий – «жас тық») сот тар әді лет жүйесі не ен ген.

«Юве нал ды әді лет» – кә ме лет ке тол ма ған дар іс те рі жө -
нін  де гі сот пен бай ла ныс ты әді лет, яғ ни cот әділ ді гі де ген 
тү сі нік ті бел гі лей ді. Кә ме лет ке тол ма ған дар іс те рі жө нін де гі 
ал ғаш қы сот 1899 жыл дың 2 шіл де сін де Чи ка го да Ил ли нойс 
шта ты ның За ңы не гі зін де құ рыл ға ны бел гі лі. ХХ ға сыр 
ба сын да кә ме лет ке тол ма ған дар үшін сот тар бас қа ел дер де, 
яғ ни Ка на да, Анг лия, Бельгия, Ни дер ланд, Ре сей, Поль-
ша, Венг рия, Ис па ния, Гре кия, Ир лан дия жә не та ғы бас қа 
ел дерде құ рыл ған ы бел гі лі бол ды.

Юве нал ды сот тар көп те ген өр ке ниет ті ел де қыз мет ат қа-
ра ды, іс-тә жі ри бе де олар өз де рі нің тиім ді лі гін дә лел де   ді. Ең 
ал ды мен, юве нал ды сот тар ба ла лар құ қығын қор ғауды жә не 
ба ла мен жа са ла тын қыл мыс тың ал дын алу ды мақ сат ете ді.

(�аза�стан Республикасы Әділет  
министрлігі сайтынан)

10. mp3

Ба ла лар ды қор ғау кү ні
Бү кіл әлем де 1 мау сым «Ба ла лар ды қор ғау кү ні» ре тін де 

ата лып өтіп, ес кі ха лы қа ра лық мей рам дар дың бі рі болып 
са на ла ды. Оны өт кі зу жө нін де ше шім 1949 жыл дың қа ра ша 
айын да Ха лы қа ра лық де мок ра тиялық әйел дер фе де ра ция-
сы ның ар найы сес сия сын да қа был дан ды.

Ал ғаш қы ха лы қа ра лық ба ла лар ды қор ғау кү ні 1950 жы  лы 
өт кі зіл ді. БҰҰ атал ған бас та ма ны дер ке зін де қол дап, ба ла-
лар дың өмі рін, құ қы ғын, ден сау лы ғын қор ғауды өз қыз ме-
ті нің бас ты ба ғыт та ры ның бі рі не ай нал дыр ды.АР
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«Ба ла лар ды қор ғау кү ні – олар дың өмі рін со ғыс тан қор-
ғау, ден сау лы ғын сақ тау, бо ла шақ ұр пақ қа де мок ра тиялық 
не гіз де бі лім мен тәр бие бе ру жө нін де гі бар ша әлем де гі озық 
пі кір лер дің то ғыс қан ар на сы» де сек – ар тық айт қан дық емес.

Дәл осы кү ні бо ла шақ та адам гер ші лік ке, әділ дік ке, 
баян ды өмір ге то лы қо ғам құ ру үшін оның не гі зі – ба ла лар ға 
бар лық жағ дай жа сау ке рек ті гі та ғы да паш еті ле ді.

БҰҰ-ның жүр гіз ген сау ал на ма сы на жү гін сек, бү гін гі 
таң да әлем де әр бір онын шы ба ла үл кен дер та ра пы нан жа са-
ла тын зор лық пен зом бы лық қа ұшы рай ды екен.

Әлем де өмі рі қа тер ге то лы ба ла лар да бар шы лық. Аш-жа-
ла  ңаш тық, со ғыс өр ті, те рак ті лер ба ла лардың ға на емес, үл -
кен  дер  дің де пси хи ка сы на ке рі әсе рін ти гі зе ді. Бұл – қор ған-
 сыз ба ла лар дың ба сы на түс кен үл кен ауырт па лық екен ді гі 
шын дық. Жа сөс пі рім дер ара сын да на ша қор лар са ны өсу де, 
олар   дың жар ты сы нан ас та мы ішім дік ішу ден де кет әрі емес.

Ба ла лар ды қор ғау кү ні – ме ре ке ға на емес, со  ны  мен қа -
тар, бо ла шақ қа бағ дар жа сайт ын ма ңыз ды ша ра ның бі рі. 
Адам зат тың ал дын да тұр ған зор мін дет – бо ла шақ ұр  пақ  тың 
ба қыт ты өмі рін қа лып тас ты ру.

11. mp3

От ба сы тәр биесі қай кез ден бас та ла ды?
Ба ла ны ба ла бақ ша дан бас тап тәр бие леу ке рек дей міз ғой, 

шын дап кел ген де, қа зақ хал қы тәр биені ба ла ға іш те жат қан 
кез де-ақ бе ре бас та ған. Ке лін ді тәр бие леу ар қы лы іш те жат-
қан ша ра на ны тәр биеле ген. Мы са лы, ке лін нің аяғы ауыр-
ла ған нан бас тап, оның бо ла шақ ана еке нін ел ге біл ді ріп, сол 
үй дің ша ңы ра ғы на ақ шү бе рек бай лап қой ған екен. Со дан бас-
тап ол ке лін ге үл кен-кі ші де мей жұрттың бә рі қам қор бо лып 
жү ре ді. Айталық, жүк ті ке лін ге лас жұ мыс тар ды іс тет пейді, 
жа ман ха бар ес ті рт пей ді. 

Ене сі ке лін ді айлы түн де бұ лақ қа ер тіп апа рып, жуын ды-
ра тын бол ған, се бе бі Жер-Ана адам бой ын да ғы бар лық жа ман 
энер гияны алып ке те ті нін атам қа зақ әу бас тан біл ген ғой. 
Ал айлы түн де жуын ды руы ның мә ні мы на да: ол – бо ла шақ 
не ме рем ай дай көп ке ор тақ бол сын, жа ры ғы, ша ра па ты көп ке 
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түс сін, со дан кейін су дай та за, мөл дір бол сын де ге ні екен. Ай 
нұр лы, сұ лу бол ға ны мен, алыс та ғой, ке лін ел-жұр ты нан, 
ағай ын-туыс жұ ра ға ты нан алыс тап қал ма сын деп; су мөл-
дір бол ға ны мен сал қын ғой, суық қой, ке лін суық мі нез ді 
бол ма сын деп, бұ лақ қа жуын ды рып ке ле са лып, оны лау лап 
жа нып тұр ған от та жы лын ды ра ды екен. Ол де ге ні ңіз – от тай 
опа лы бол сын, от тай жы лы бол сын, от тай мейі рім ді, бе ре-
ке лі бол сын деп ырым дағаны екен. Ен ді осы ны ме ди ци на лық 
тұр ғы дан қа ра са ңыз, ыс тық пен суық тың ал ма суы адам ның 
ағзасына пай да лы әсер етеді емес пе? Осы ның бар лы ғын қа зақ 
біл ген ғой... 

Бұ ның бә рі – өзін ше бір үл кен тәр бие, жат қан үл кен фи ло-
со фия. Ақыл ды ене ырым дап: «Қа ра ғым, биік тау ға қа ра, 
не ме рем нің өре сі биік бол сын; кең жа зи ра да ла ға қа ра, не ме-
рем нің пейілі кең бол сын; жай қа лып тұр ған шал ғын шөп ке 
қа ра, әде мі гүл ге қа ра, не ме рем нің жа ны мен тә ні сұ лу бол-
сын, сұ лу лық ты тү сі не тін бол сын», – деп  айтады екен.

Ба ла дү ниеге кел ген кү ні, кін ді гі ке сіл ген нен кейін, 
сә би лі бол ған ша ңы рақ та тү ні мен ән айтыла ды, күй тар ты-
ла ды, шіл де ха на жа са ла ды. Не үшін сол кү ні? Ол жай той-
лау емес! Се бе бі дү ние есі гін аш қан ба ла ға сол кү ні тек қа на 
жақ сы энер гия бе рі ле ді, өйт ке ні ән айтылып, күй тар тыл ған 
жер де тек жақ сы кө ңіл күй, жақ сы ті лек, та за ниет қа на 
бо ла ды деп жо ры ған қа зақ. Қыс қа сы, қа зақ қан ша көш пе лі 
ел бол са да, ке лін ді де, ба ла ны да 40 күн кү тіп, ұр па ғы ның 
қа мын ойла ған.

(Зей неп Ах ме то ва)

12. mp3

Ген дік ин же не рия – за ман та ла бы
Ев ге ний Кли мов, эко лог-био лог:
– Ген дік мо ди фи ка циялан ған өнім дер дің зия нын көп те ген 

ма ман дар айт ып жүр. Мен де олар дың пі кі рі мен ке лі се мін. 
Біз 2002 жы лы ГМО қауіп сіз ді гі жә не эко ту ри зм ді да мы ту-
 мен айна лы са тын қо ғам дық қор құр дық. Осы уа қыт тан бас-
тап транс ген дік өнім дер ді жан-жақ ты зер де лей ке ле, мұ ның, 
шы ны мен де, өзек ті мә се ле еке ні не көз жет кіз дік. Жа сан ды 
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та ғам дар дың пай да лы еке нін айт ып жүр ген дер дің кө бі – өнім-
дер ге аз уа қыт қа на зерт теу жүр гіз ген дер. Не гі зі нен, ге не-
ти ка лық тұр ғы дан өз ге ріс ке ұшы ра ған ағ за лар дың адам ға 
қа лай әсер ете ті нін бі лу үшін ұзақ мер зім ді зерт теу қа жет. 
Мо ди фи ка циялан ған өнім дер ді тұ ты ну тұр мақ, осын дай 
азық-  тү лік ті өсі ріп шы ға ра тын ел дер де қуы қал ды бе зі мен   
сүт без де рі нің қа тер лі ісі гі бас қа лар дан төрт есе ге көп бо ла-
ты ны анық тал ған. ГМО әсі ре се ен ді же ті ліп ке ле жат қан ор -
га низм ге қауіп ті. Сон дық тан ба ла ның та ма ғы на транс ген дік 
қос па лар ара лас қа нын құп та май мын. Ба ла ға шы рын, бас қа 
да су сын дар ды, қал быр, шы ны ыдыс тар да са ты ла тын та мақ-
тар ды са тып алар да сақ бо лы ңыз дар, мін дет ті түр де сырт қы 
жа зу ын оқыңыздар. ГМО қо сыл ған бол са, ал мауға ке ңес 
бе ре мін. Мұн дай өнім дер ба ла туу жа сын да ғы әйел   дер ге де 
зиян . Бел гі лі ға лым Ири на Ер ма ко ва ның зерт   теу ле рі со ны 
мең зейді. ГМО туу көр сет кі шін ке мі тіп, жер бе тін де гі адам-
 дар са нын азайту үшін ой лап та был ған де ген пі кір дің жа ны 
бар. 

Ас қа асы лық айт пай мыз де сек те, көз ге кө рін ген ді жей 
бер ген де дұ рыс емес еке нін ес те ұс та ған жөн.

(�ымбат То�там�рат)

13. mp3

Га зет пен ра дионың пай да бо лу та ри хы
Ал ғаш қы га зет тер Ежел гі Рим де қо ғам дық орын дар да 

ілін ген жа ңа лық тар жа зы ла тын тақ тай ша лар тү рін де бол ды. 
Он да се нат тың жұ мы сы, ше ка ра ма ңын да ғы жа ңа лық тар, 
қол бас шы лар дың есе бі жа рия лан ды. 

Па пи рус та жа зыл ған га зет тер Еги пет те фа ра он дар са ра-
йын да шық қан бо ла тын. Олар дың мақ са ты ел би леу ші сі нің 
бұй рық та рын ха лық қа жет кі зу бол ды. 

Ал әлем де гі ең ал ғаш қы бас па га зе ті VІІІ ға сыр да Қы тай да 
«Ас та на ха бар шы сы» де ген ат пен шық қан. Он да ел би леу ші-
сі нің бұй рық та ры жә не ма ңыз ды ха бар лан ды ру лар жа зыл ған. 

1450 жы лы Ио ган Гут тен берг құй ма әріп тер ден тұ ра тын 
бас па  стано гін жа са ған ға дей ін га зет тер өте қым бат бол ды. 
Га зет тер дің қа зір гі кел бе ті ХVІІ ға сыр да пай да бол ды. «Га зет» 
сө зі ита льян дық мо не та «gazetta» атауы нан шық қан. Жа ңа-
лық тар жа зыл ған қа ғаз дар ды осы мо не та ға са тып ал ған.АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



225

Ға лым дар дың ай туы бой ын ша, бү гін гі га зет тер ге ұқ-
сас ең бі рін ші ба сы лым 1631 жы лы шық қан фран цуз дық 
«La Gazette» бо л ды. Га зет тің ре дак то ры – Францияның ко ро-
лі Лю до вик ХІІІ бол ды.

Аме ри ка да ал ғаш қы га зет 1690 жыл дың 25 қыр күйе гін де 
Бос тон да «Publick Occurrences» де ген ат пен шық ты. 

Ре сей де гі ал ғаш қы га зет қол мен жа зыл ған «Вес то вые 
пись ма» еді. Кей ін атау ын «Ку ран ты» деп өз ге рт ті. Ұлы 
Петр дің жар лы ғы мен 1702 жыл дың 17 жел тоқ са нын да тұң-
ғыш га зет «Ве до мос ти» атау ымен ба сы лып шық ты. 

Га зет тер дің әлем де көп жа зы лып, та ны лып, та рал ған 
ке зе ңі – ХІХ ға сыр. Еуро па ның сая си, қо ғам дық жә не мә де ни 
өмі рі га зет тер де ке ңі нен кө рі ніс тап ты.

1946 жы лы ақ пан ның он үші кү ні «БҰҰ Ра ди осы» эфир ге 
шық қан екен. Жал пы, ең ал ғаш қы ра дио дат ға лы мы Ган с 
Хрис тиан Эрс тед тің 1820 жы лы жүр гіз ген кез дей соқ тә жі ри-
бе лік жұ мы сы нан кейін дү ниеге кел ді. Ол электр мен маг не-
ти зм нің ара сын да ғы бай ла ныс ты анық тайды. Ал ең ал ғаш қы 
ап па рат 1895 жы лы жа сал ды. Оның ав то ры – орыс ға лы мы 
Алек сандр Сте па но вич По пов екен. Алай да По пов тың ав тор-
лы ғы на кел ген де та лас тар бар. Оның бас ты бә се ке ле сі ре тін де 
ита лиялық ра диотех ник Гуль ельмо Мар ко ни ата ла ды. Ол 
1896 жы лы дәл осы ған ұқ сас ап па рат ты ой лап тап қан кө рі-
не ді. 1909 жы лы (ол кез де По пов қайт ыс бо лып кет кен) Мар-
ко ни мен не міс ин же не рі Карл Браун сым сыз те лег раф ты 
ой лап тап қан да ры үшін Но бель сый лы ғын ал ған.

14. mp3

Әлем дік бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры
ВВС (ағылш. British Broadcasting Corporation) – Ұлы-

бри та нияның ра ди оха бар бір лес ті гі, ра дио, ғаламтор жә не 
те левизия кешені. Бір лес тік Ұлыб ри та нияның ра дио жә не 
те ле ха бар та ра ту ісі не бас шылық ете ді. Кор по ра ция – мем-
ле  кет тік емес БАҚ өкі лі, қо ғам дық ұйым. Оның қыз ме ті не 
Ұлыб ри та ния пат шайымы та ғай ын дайт ын 12 қам қор шы дан 
тұ ра тын Ба қы лау ке ңе сі бас шы лық жа сай ды. Ұлыб ри та-
ниядан басқа елдерде 28 мем ле кет ке та райт ын BBC World  
Service ра дио қыз ме ті мен жә не BBC World News те ле ар на-
сы мен та ны мал.АР
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CNN (Кей бль-Ньюс-Не ту орк) – жа ңа лық тар дың ка  бель ді 
то ра бы. 1980 жы лы не гі зін қа ла ған – Тед Тер нер. Оның 
CNN-ды құ ру ына төрт жыл уақы ты, 100 мил лион дол лар 
ақ ша сы кет кен.

Бү гін де CNN әлем нің 200-ден ас там елін де 40 тіл де сөй леп, 
160 мил лион нан ас там үйге еніп тұр. Оны қа зір 1,5 мил лиард 
адам кө ре ді. Ал қалған 6 мил лиард адам ка бель ді те ле ви зияға 
қо сыл са, олар да кө ре ала ды. CNN айна ла сы 30 жыл дың ішін де 
біз дің мы на әлем ту ра лы тү сі ні гі міз ді өз ге рт ті. Аме ри ка  лық 
су пер мар кет те р тәулі гі не жиыр ма төрт са ғат, ап та сы на же ті 
күн бойы жұ мыс іс тей ді. CNN де со лай. Бұл тұр ғы дан қа ра-
ған да, тіп ті CNN бү кіл пла не та ны бір су пер мар кет ке ай нал-
дыр ды де се де бо ла тын дай. Иә, қа  зір бү кіл адам зат CNN-нің 
ар қа сын да бір тау ар ды бір ме зет те ала ала ды.

«Тай мс» (ағылш. «The Times») – Ұлыб ри та нияның күн де-
лік ті га зе ті, әлем де гі ең та ны мал га зет тер дің бі рі. 1785 жыл-
дан бе рі ба сы лып ке ле ді. Қа зір гі таң да «Тай мс» га зе тін «Times 
Newspapers Limited» ба сып шы ға ра ды. Га зет «News Corpora-
tion» ме диакор по ра циясы на тиесі лі. Ме диакор по ра цияның 
бас шы сы – Ру перт Мер док. Га зет тің жек сен бі лік нұс қа сы – 
«The Sunday Times».

Қазір көп те ген га зет Тай мс сө зін өз де рі нің ат та ры на қо  сып 
ал ды, мы са лы, аме ри кан дық «The New York Times», үн ді лік 
«The Times of India» жә не бас қа лар.

«Тай мс тің» не гі зін 1875 жы лы Джон Уол тер қа ла ды, 
ре дак то ры да өзі бол ды. Ол кез де га зет «The Daily Universal 
Register» (Күн де лік ті жа ңа лық тар тіз бе гі) деп атал ған, ал 
1788 жыл дың 1 қаң та ры нан бас тап «The Times» деп ата лып 
ке ле ді.

15. mp3

Әлем дік мүд де
Қа зір гі таң да әлем дік тәр тіп тер мен мем ле ке та ра лық 

қа ты нас тар дың өза ра тәуел ді лік пен ор тақ та су прин ци пі не 
бейім де ле түс кен ді гі нақ ты бай қа ла ды. Әлем ха лық та ры мен 
мем ле кет те рі жа һан дық қауіп тер мен мә се ле лер ді бір лес кен 
күш пен, өза ра ке лі сім саяса ты мен ға на ше шу ге бо ла тынын 
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ұғы нып отыр. Әлем мем ле кет те рі нің жа һан дық мә се ле лер ді 
ше шу ге қа ты на су жол да ры БҰҰ, ЕЫҚҰ, ШЫҰ, БСҰ сияқ ты 
ха лы қа ра лық ұйым дар ар қы лы жүр гі зіл се, әлем ха лық-
та ры жа һан дық қауіп тер ге қар сы ха лы қа ра лық аза мат тық 
ұйым дар Грин пис, Ха лы қа ра лық Қы зыл Крест, Ше ка ра сыз 
дә рі гер лер, фе ми нис тік, ген дер лік ұйым дар қыз мет те рі 
ар қы лы жүр гі зі лу де.

Мем ле кет тер мен ха лық тар жа һан дық мә се ле лер ді бір-
ле сіп ше шу мақ са тын да әлем дік қауым дас тық құ рып отыр. 
«Әлем дік қауым дас тық» ұғы мын ал ғаш рет рес ми түр де 
1969 жы лы БҰҰ Бас Ас са мб лея сын да сөй ле ген сө зін де АҚШ 
Пре зи ден ті Ри чард Ник сон қол да ған. Ол: «Бү кіл та ри хи 
ғұ мы  ры мыз да біз бі рін ші рет әлем дік қауым дас тық бо лып 
отыр мыз», – деп көр сет ті.

Әлем дік қауым дас тық тың мақ са ты – әлем дік тәр тіп-
тер ге әсер ете оты рып, әлем дік бей біт ші лік пен адам зат ты 
сақ тау. Бұл рет те әлем дік жә не ай мақ тық дер жа ва лар дың 
бей біт ші лік пен та ту лық үл гі ле рі нің ма ңы зы зор. АҚШ, 
Қы тай, Ре сей, Үндістан, Бра зи лия, Жа по ния, Гер ма ния, 
Ұлыб ри та ния, Пә кіс тан сияқ ты халқының саны көп, ірі мем-
ле кет тер дің аг рес сияға бар мауы әлем дік қауым дас тық тың 
жа һан дық мә се ле лер ді тиім ді ше шіп, қауіп тің алдын алу 
саяса тын жүр гі зуі не жағ дай ту ғы за ты ны анық. Әлем дік тәр-
тіп тер де, әлем дік геосаяси құ ры лым да бей біт ші лік тің ба сым 
бо лу ына жағ дай жа сайт ын мем ле кет тер ді на ғыз бей біт ші-
ліксүйгіш мем ле кет тер ре тін де ба ға лауға бо ла ды.

16. mp3

Ба ла ма лы энер гия көз де рі энер ге ти ка лық  
тәуел ді лік тен құт қа ра ма?

Қа зір гі кү ні Қа зақ стан да электр энер гиясы ның 74%-тен 
ас та мы ор та лық жә не сол түс тік ай мақ тар да ғы кө мір кен 
орын да ры нан өн ді рі ліп, оның 66%-тейі дәл сол өңір лер дің 
өзін де гі қа жет ті лік ке жұм са ла ды. Ал оң түс тік өңір лер де 
энер гия тұ ты ну оны өн ді ру ден екі есе ге дейін ар тып, қуат 
кө зі нің бел гі лі бір мөл ше рін Өз бе кс тан мен Ре сей ден са тып 
алу ға, Қыр ғызс тан мен айыр бас жа сау ар қы лы им по рт тау ға 
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ту ра ке ліп отыр. Энер ге ти ка ми ни ст рлі гі нің мә лі ме ті не 
сүйен сек, тәуел сіз дік жыл да рын да елі міз де гі кө мір өн ді ру ші 
кә сі по рын дар 2,3 мл рд тон на кө мір өн ді ріп, оның 600 млн 
тон на дан ас та мы экс порт қа шы ға рыл са, қал ған кө ле мі 
іш кі қа жет ті лік ті өте ген. Елі міз кө мір дің бар лан ған қо ры 
жа ғы нан 8-орын ала ты ны бел гі лі. Де сек те, кө мір кө зі нің 
де тау сы ла тын ке зі бо ла ды. Қаз ба бай лық ты өн ді ру ар қы лы 
өн ді ріс ті ұл ғайтудың өзі шы ғын мен үл кен тәуе кел ді қа жет 
ете тін дік тен, әлем нің көп те ген мем ле кет те рі жа ңа жол ды 
таң дап отыр. Ол – энер гия ның ба ла ма лы түр ле рі, яғ ни қал-
пы на ке ле тін, сар қыл майт ын жә не қор ша ған ор та ға зиян 
кел тір мейт ін энер гия көз де рі. 

Ел ба сы Н.На зар баев «Қа зақ стан – 2050» Ст ра те гиясы – 
қа лып тас қан мем ле кет тің жа ңа саяси ба ғы ты» ат ты ел хал-
қы на ар на ған Жол дау ын да: «Кө мір су те гі ши кі за ты ның 
на ры ғын да ірі ойын шы бо лып қа ла оты рып, біз энер гия ның 
ба ла ма лы түр ле рін да мы ту ға, Күн мен жел дің энер гия сын 
пай да ла на тын тех но ло гиялар ды бел сен ді ен гі зу ге тиіс піз. 
Бұл үшін біз де бар лық мүм кін дік бар», – деп қа дап айт қан 
бо ла тын.

(Бауыр жан Са быр бе ков)
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 Халықара лық зер ттеу лер  
 (timss, pisa) фор ма тын дағы 
  тап сырма лар үлгілері

І тоқ сан
1. Мә тін ді оқып, сұ рақ қа жау ап нұс қа сын таң даң дар. 

Сұ рақ жә не жау ап нұс қа ла ры Мә тін
Хан кел ді Әб жа нов тың «Мәң гі лік Ел – 
ба ба лар ар ма ны» ма қа ла сы нан алын-
ған үзін ді де гі не гіз гі ой ды қай сөй лем 
ар қы лы бе ру ге бо ла ды?
А) «Мәң гі лік Ел» ав то мат ты түр де би ік 
тех но ло гия лар ды ала қа ны мыз ға сал-
май ды.
В) Оның мис сия сы – қо ғам ның бар са-
ла сын да ғы адам фак то рын із гі лік ке, 
жа сам паз дық қа же гу.
С) «Мәң гі лік Ел» әлеу мет тік инф ра құ-
ры лым ды ала қа ны мыз ға сал май ды.
D) «Мәң гі лік Ел» идея лар мен бағ дар-
ла ма лар дың ал тын дің ге гі бо ла бе ре ді.

Ин тел лек ту ал дық ұлы із де ніс пен 
тү зіл ген «Мәң гі лік Ел» өз ді гі нен, 
ав то мат ты түр де би ік тех но ло гия-
лар ды, ма те ри ал дық игі лік тер-
ді, әлеу мет тік инф ра құ ры лым ды 
ала қа ны мыз ға сал май ды. Оның 
мис сия сы – қо ғам ның бар са ла-
сын да ғы адам фак то рын із гі лік ке, 
жа сам паз дық қа же гу. Ен де ше, 
«Мәң гі лік Ел» елі міз дің іл ге рі өр-
кен деуі не сеп те се тін ұлы жо ба лар 
мен бас та ма лар дың, идея лар мен 
бағ дар ла ма лар дың ал тын дің ге гі 
бо ла бе ре ді.

2. Ере же лер ді то лық ты рып, бе ріл ген сұ рақ тың қа жет ті жау ап 
нұс қа сын таң даң дар. 

Сұ рақ жә не жау ап нұс қа ла ры Ере же лер
 Мор фо ло гия лық прин цип бой ын ша жа-
зыл ған сөз дер қа та ры қай сы?
А) Аман+кел ді, Бо та+көз, кі тап+ым, се-
гіз+он
В) Хат-ха бар, қа һар, жа һан
С) Жаз са, жан ба ды, жан ған да
D) Өкі мет, үкі мет, ти ын, тиін

 Мор фо ло гия лық прин цип 
деп ... . 
Фо не ти ка лық  прин цип деп ... . 
Та ри хи прин цип деп ... .

3. Ор фог ра фия лық нор ма ға сай жа зыл ған сөз дер дің қай прин-
цип ке не гіз дел ге нін тү сін ді рің дер.

А) Те ңіз ші, мұз жар ғыш, тасжүрек
В) Қа ра гөз, Са ты бал ды, қол ғап
С) Гау һар, қол хат, жи һаз
D) Хан – қан, хал – қал, өкім – үкімАР
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ІІ тоқ сан
1. Ере же ні не гіз ге ала оты рып, тап сыр ма ны орын даң дар.

Тап сыр ма мен мы сал дар Ере же 
Бе ріл ген сөй лем дер ді құ ры лы сы на қа рай ажы ра тың-
дар.

А) Біз дің ға лам ша ры мыз, адам зат өмі рі үне мі өз ге ріп 
оты ра ды.
В) Әлем дік ма ңы зы бар іс -ша ра ға дай ын дық ба ры-
сын  да үл кен мақ сат, жау ап кер ші лік жә не мін дет тер 
тұ ра ды.
С) Осы лай ша та ри хи әді лет тік ор нап, ба ба ла ры мыз дың 
ұлы ар ма ны орын дал ды.
D) Әр қа зақ стан дық бү гінгі күнді өзі нің же ке тәу ел сіз-
ді гі мен та быс ты кү ні есе бін де ме ре ке лей ала ды.

 Жай сөй лем бір не 
бір не ше сөз бен сөз 
тір ке сі нен құ ра-
лып, жа лаң ой ды 
біл ді ре ді.
Құр ма лас сөй лем 
екі не одан да көп 
жай сөй лем нен 
құ ра лып, күр де лі 
ой ды біл ді ре ді.

2. Мә тін маз мұ ны мен та ны сың дар. Сұ рақ қа жау ап нұс қа сын таң-
даң дар. 

Мә тін Сұ рақ жә не жау ап нұс қа ла ры 
Аста на да ғы бү кі лә лем дік көр ме 3 ай ға де-
йін жал ғас ты. Оған әлем нің 100 -ге жу ық 
елі жә не 10 ха лы қа ра лық ұй ым қа тыс ты. 
«ЭКСПО -2017» көр ме сі нің «Бо ла шақ тың 
энер гия сы» та қы ры бы ең үз дік әлем дік 
энер гия сақ тау тех но ло гия сын – ба ла ма-
лы энер гия көз де рін пай да ла ну да жа ңа 
әзір ле ме лер мен тех но ло гия ны қолда ну ға 
мүм кін дік бе ре ді. Сон дай -ақ көр ме ел дің 
өн ді ріс тік қу аты мен ғы лы ми ба за сын тех-
но ло гия лық жаң ғыр ту жә не эко но ми ка ны 
жүй елі әр та рап тан ды ру ға қу ат ты сер пін 
бе ре ді. 
Мұн дай ау қым ды іс -ша ра ны өт кі зу ге, со-
ның ішін де көр ме лер дің құ ры лы сы мен 
инф ра құ ры лы мы на ша ғын жә не ор та биз-
нес ат са лы са тын бо ла ды.

Мә тін де гі не гіз гі ой қай сы?

А) Бү кі лә лем дік көр ме 3 ай ға 
дей ін жал ғас ты.
В) «Бо ла шақ тың энер гия сы» 
та қы ры бы – ең үз дік әлем дік 
энер гия сақ тау тех но ло гия сы.
С) Эко но ми ка ны жүй елі әр-
та  рап тан ды ру үшін қу ат ты 
сер пін бе ре ді.
D) Мұн дай іс -ша ра ны өт кі зу ге 
ша ғын жә не ор та биз нес ат са-
лы са тын бо ла ды.
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3. Бе ріл ген сөй лем дер ді ере же мен сәй кес тен ді рің дер.

Мы сал дар Ере же лер
А) БҰҰ-ның Бас Ас са мб лея сы біз дің ел 
Пре зи ден ті нің ұсы ны сын ма құл дап, 29 та-
мыз ды Ха лы қа ра лық яд ро лық қа ру -жа-
рақ қа қар сы кү рес кү ні деп жа рия ла ды.
В) 1993 жыл ғы қаң тар дың 28- ін де Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның тұң ғыш Конс ти-
ту ция сы қа был дан ды: не гіз гі Заң 4 бө лім-
нен, 21 та рау дан, 131 бап тан тұр ды.
С) 1995 жы лы 30 та мыз да елі міз дің жа-
ңа Конс ти ту ция сы қа был дан ды жә не 
бұл не гіз гі За ңы мыз да рес пуб ли ка ның 
эко но ми ка лық күш-қу аты мен мүм кін-
дік те рі ғы лы ми тұр ғы дан тия нақ тал ды.

 Құр ма лас сөй лем нің құ ра мын да-
ғы жай сөй лем дер дің бай ла ны су 
тә сіл де рі:
1) ин то на ция ар қы лы ір ге ле се 
бай ла ны са ды;
2) жал ғау лық шы лау лар ар қы лы 
бай ла ны са ды:
3) ал ғаш қы жай сөй ле мі нің  
ба ян   дау ышы тия нақ сыз тұл ға-
да ке ліп, ке ле сі жай сөй лем мен 
ұлас па лы түр де құр ма ла са бай ла-
ны са ды.

ІІІ тоқ сан
1. Са ла лас құр ма лас сөй лем нің ма ғы на лық түр ле рін анық тап, 

тап сыр ма ны орын даң дар.

Тап сыр ма жә не мә тін
Са ла лас құр ма лас сөй лем нің 

түр ле рі 
Мә тін де гі сөй лем дер ден са ла лас құр ма лас 
сөй лем дер құ рас ты рың дар. Қай тү рі не жа та-
ты ны на тү сі нік бе рің дер.

Ста тис ти ка лық мә лі мет тер бой ын ша елі-
міз     дің 5 мил лион нан ас там хал қын ба ла лар 
құ рай ды. Соң ғы жыл да ры ба ла лар са ны ның 
тұ рақ ты өсу тен ден ция сы бай қа ла ды. Мы са-
лы, 10 жыл бұ рын жы лы на 250 мың нан ас-
там ба ла дү ние ге кел се, 2009 жы лы 360 мың-
дай, ал 2013 жы лы ту ған нә рес те лер дің са ны 
400 мың нан ас ты.
От ба сы кү нін ме ре ке леу адам гер ші лік пен ру-
ха ни да му ға, от ба сы құ ру дың жау ап кер  ші лі гін 
ны ғай ту ға жол аша ды. Отан ға де ген ма хаб бат 
от ба сы нан бас та ла ды. Ту ған ша ңы ра ғың да ал-
ған тәр бие – ке ле ше гің нің ке пі лі.

 Құ ра мын да ғы жай сөй лем-
дер дің ма ғы на лық қа рым-қа-
ты на сы на қа рай са ла лас құр-
ма лас сөй лем нің 6 тү рі бар:
1) ың ғай лас са ла лас құр ма-
лас сөй лем;
2) қар сы лық ты са ла лас құр-
ма лас сөй лем;
3) се беп-сал дар са ла лас құр-
ма лас сөй лем;
4) тү сін дір ме лі са ла лас құр-
ма лас сөй лем;
5) ке зек тес са ла лас құр ма лас 
сөй лем;
6) тал ғау лы са ла лас құр ма-
лас сөй лем.
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2. Бе ріл ген үзін ді лер ден құр ма лас сөй лем дер дің түр ле рін (са ла лас, 
са бақ тас, ара лас) ажы ра тың дар.

Жұ ма ғұл мен Қа ди ша іс ке кі ріс ті. Бұ лар әр жер ге ба рып сұ рас ты рып, із-
де ніп жү ріп, ая ғын да оқу бө лі мі нің жа нын да жас ба ла ның қа мын жейт ін 
кең се ні тау ып алып, со ған арыз кір гіз ді. Кең се қыз мет ке рін жа ңыл ды рып, 
тез и лан ды ру үшін Жұ ма ғұл бір жай ды көп ті ріп, екін ші жай ды шө мей те 
сөй  леп, есе бін тау ып жүр. Ақы ры бұл кең се Қа ди ша ның ары зын қа рас ты-
рып, ая ғын да Мақ сұт тан қал ған дү ние- мү лік тің бә рі «жас ба ла сы – Жә-
ми  ла ға ауы са ды, со дан бас қа ие жоқ, ол ер жет кен ше «опе кун» Жұ ма  ғұл 
бо ла ды» деп бұй рық бер ді. 

Қа ди ша ның ұлық тан әкеп отыр ған бұй ры ғын ес ті ген соң жә не өзі нің кө-
мек сіз жал ғы зды ғын ой ла ған сай ын, кем пір есі нен ада са бас та ды. Кө рі не 
зор лық -қия нат ты се зіп тұр са да, не амал қы ла рын біл ме ді. Ая ғын да Құ дай-
ға жы лап- жал ба ры нып, «аһ» ұрып отыр ған да, есі не ба ла сы ның бұ рын ғы 
жол да сы Мей ір хан түс ті. Сол кү ні қа сы на ақ сақ бауы рын ер тіп алып, кем-
пір Мей ір хан ға кел ді, жы ла ды.

 Мей ір хан сүл де рі құ рып, жол да сы нан тү ңі ліп қа ла бер ді. Бұл әң гі ме нің 
ар ты нан Жұ ма ғұл, Ақ тай лар сол кү ні- ақ «Мей ір хан қыз ған шақ тық қы лып 
жүр» деп, сөз ге та ңа бас та ды. Кем пір Жұ ма ғұл дың ни ет те рін ес ті ген соң, 
бір- екі күн нің ішін де күй ік ті ой дың сал ма ғы нан езі ліп, бө лек ше ау ру ға 
ұрын ды. Есі ау ып қа лып, ша та сып сан ды рақ тайт ын әдет пай да бол ды.

ІV тоқ сан
1. Ара лас құр ма лас тың ере же сін не гіз ге алып, тап сыр ма ны орын-

даң дар.

Тап сыр ма жә не мә тін Ере же 
Бе ріл ген сөй лем дер ді ара лас құр-
ма лас сөй лем ге ай нал ды рың дар. 
Жа са лу жо лын тү сін ді рің дер.

Бей біт ші лік пен ке лі сім са райы – 
ар хи тек ту ра лық құ ры лыс ке ше ні, 
сәу лет өне рі нің бі ре гей ту ын ды сы. 
Ол қол дан жа сал ған жо та үс тін де 
ор на лас қан. Са рай әлем дік жә не 
дәс түр лі дін дер көш бас шы ла ры-
ның съе зі нің өт кі зі ле тін ор ны 
ре тін де әлем ге әй гі лі ар хи тек тор 
Нор ман Фос тер дің жо ба сы мен са-
лын ған.

Ара лас құр ма лас тың ерек ше лік те рі:
1) ара лас құр ма лас сөй лем де біл ді ре тін 
ой са ла лас пен са бақ тас та ғы ой дан күр-
де лі бо ла ды;
2) ара лас құр ма лас сөй лем са ла ла са да, 
са бақ та са да бай ла ныс ып, ке мін  де үш 
не одан да көп ком по не нт тен тұ  ра  ды;
3) ара лас құр ма лас сөй лем дер дің құ ра-
мын да жал ғау лық ты да, жал ғау лық-
сыз да сөй лем дер бо ла ды;
4) ара лас құр ма лас сөй лем де са бақ тас-
та ғы жә не са ла лас та ғы ты ныс бел гі ле-
рі нің ере же ле рі сақ та ла ды.
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2. Мә тін ді оқып, сұ рақ қа жау ап нұс қа сын таң даң дар.

Мә тін Сұ рақ жә не жау ап нұс қа ла ры 
Рес пуб ли ка ның ор ман ды ал қап та ры-
на көз жү гі рт сек, сол түс тік бө лі гін де 
қай ың ды, қа ра ғай лы ор ман; шы ғы-
сын да – Ал тай тауы бөк те рін де май-
қа ра ғай, бал қа ра ғай, Сі бір шыр ша сы 
ор ма ны; оң түс тік бө лі гін де гі тау лар-
дың те ріс кей бет кей ін де Тянь -Шань 
шыр ша сы; оң түс тік те гі шөл ді ай мақ-
та сек сеуіл; ал өзен дер дің бой ын да 
жи де, то раң ғыл, жың ғыл, шыр ға нақ 
то ғайы өсе ті нін бай қай мыз. Ел бай лы-
ғы – ор ман ре сур сын сақ тай бі лу дің 
ма ңы зы зор. Ор ман – жан -жа ну ар лар-
дың ме ке ні, адам дар дың ты ны ға тын 
ор ны.

 Қай сөй лем ар қы лы мә тін де гі не гіз-
гі ой бе ріл ген?
А) Сол түс тік бө лі гін де қай ың ды, 
қа ра ғай лы ор ман; шы ғы сын да  – 
Ал тай тауы бөк те рін де май қа ра ғай, 
бал қа ра ғай, Сі бір шыр ша сы ор ма-
ны өсе ті нін бай қай мыз.
В) Ел бай лы ғы – ор ман ре сур сын 
сақ тай бі лу дің ма ңы зы зор.
С) Ор ман – жан-жа ну ар лар дың ме-
ке ні, адам дар дың ты ны ға тын ор ны.
D) Оң түс тік бө лі гін де гі тау лар дың 
бет кей ін де Тянь- Шань шыр ша сы, 
ал шөл ді ай мақ та сек сеуіл өсе ді.
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 Гло сса рий

 Құн ды лық – бір зат тың ма ңыз ды лы ғы, пай да лы лы ғы, зат не 
құ бы лыс тың қа сие ті.

 Тәмсіл – өсиет, нақыл түрінде айтылатын астарлы маз мұ ны бар 
әңгіме, үлгі сөз.

 Жа һан да ну не ме се гло ба ли за ция (ағылш. global – «әлем дік», 
«дү ниежү зі лік») – жал пыә лем дік сая си, эко но ми ка лық, мә де ни 
жә не ақ па рат тық тұ тас тық тың құ ры лу үр ді сі.

 Реплика – диалог үстінде қарсылық білдіру мәнінде айтылатын 
қысқаша жауап.

 Инфографика – ақпаратты, білімді графикалық тәсіл дер 
арқылы ұсыну. Мәтін мен графиканың (диаграмма, блок-сызба, 
кесте, карта) үйлестіріліп берілуі.  

 БҰҰ (Бі рік кен Ұлт тар Ұй ымы) – екін ші дү ниежү зі лік со ғыс тан 
кей ін КСРО, АҚШ, Қы тай  жә не Ұлыб ри та ния мем ле кет те рі нің 
бел сен ді лік та ны туы мен құ рыл ған ха лы қа ра лық ұй ым. Бас 
кең се сі АҚШ-тың Нью-Йорк қа ла сын да ор на лас қан.

 ЮНЕС КО (ағылш. United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization) – БҰҰ-ның бі лім, ғы лым мен мә де ни ет ті 
да мы ту іс те рі бой ын ша  ма ман дан ды рыл ған ұй ым. 1945 жы лы 
16 қа ра ша да құ рыл ды, штаб-пә те рі Фран ция ның Па риж қа ла-
сын да ор на лас қан.

 ЕҚЫҰ (Еуро па да ғы Қау іп сіз дік жә не Ын ты мақ тас тық Ұй ымы, 
ағылш. Organization for Security and Co-operation in Europe) – 
сая си диа лог құ ру ға ар нал ған ха лы қа ра лық ұй ым. Не гіз гі мақ-
са ты – же тіл ді ріл ген бас қа ру мен де мок ра тия лық үр діс не гі зін-
де гі ай мақ тық ты ныш тық пен қау іп сіз дік ті сақ тау. 

 ШЫҰ (Шан хай Ын ты мақ тас тық Ұй ымы) – 1996 жы лы «Шан-
хай бес ті гі» деп атау мен құ рыл ған ха лы қа ра лық ұй ым. Құ рыл-
тай шы лар бо лып Қа зақ стан, Қыр ғызс тан, Қы тай , Ре сей  жә не 
Тә жі кс тан кір ген. 2001 жы лы Өз бек с тан ұй ым ға кір ген нен 
бас тап Шан хай Ын ты мақ тас тық Ұй ымы (ШЫҰ) де ген ат пен 
тұ рақ ты іс тейт ін үкі мет ара лық ұй ым.

 Конс ти ту ция, Ата Заң (лат. constitutio – «құ ры лым») – 
 мем ле кет тің не гіз гі за ңы , мем ле кет тік құ ры лыс тың құ қық тық 
не гі зін қа лып тас ты ру шы құ жат. 
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 Императив – талап, бұйрық, заң. Жеке тұлғаның ұс тан  ған 
ережелеріне қарсы жалпыға бірдей ережелер.

 Кон вен ция ( лат. сonventio – «ке лі сім») –  кез кел ген са ла да ғы 
адам дар дың мі нез-құл қы ның жә не іс-әре ке ті нің, сон дай-ақ 
жа һан дық мә се ле лер ді ше шу ба ры сын да ке лі сім бой ын ша 
қа был дан ған ере же лер мен қа ғи да лар.

 Опекун – кәмелет жасына жетпеген балаға бекітілген қам-
қор шы.

 Ген дік ин же не рия (ге не ти ка лық ин же не рия) – ге не ти ка лық 
жә не биохи мия лық әдіс тер дің кө ме гі мен тү ра ра лық ке дер гі ле рі 
жоқ, тұ қым қуа лайт ын қа си ет те рі өз ге ше, та би ғат та кез дес-
пейт ін жа ңа ген дер алу.

 Им му ни тет (ла т. іm-munіtas – «бо сап шы ғу», «ары лу», «құ ты-
лу») – ор га низм нің  жұқ па лы ау ру лар қоз дыр ғы шын не ме се 
олар бө ліп шы ға ра тын кей бір улы зат тар ды қа был да мау шы  лық 
қа сие ті жә не олар ға қар сы тұ ру қа бі ле ті.

 Ген (грек. genos – «тұ қым», «тек») – тұ қым қуа лау дың қан дай 
да бір бел гі сін қа лып тас ты ру ға жау ап ты ма те ри ал дық бір лік.

 Ге но фонд (франц. genos жә не fond) – бір по пу ля ция да ғы  не бір 
түр ге жа та тын ор га низм де гі  әр түр лі  ген дер дің са ны, құ ра мы.

 Популяция (лат. populus – «халық») – белгілі бір кеңістікте 
генетикалық жүйе түзетін, бір түрге жататын және көбею 
арқылы өзін-өзі жаңғыртып отыратын ағзалар тобы.

 Штамм (нем.  stamm – «негізі») – морфологиялық және био ло-
гиялық қасиеттері бірдей микроорганизмдердің таза дақылы.

 Альма нах – та қы рып тық, жанр лық т.б. си па ты на қа рай топ тас-
ты рыл ған әде би шы ғар ма лар жи на ғы.

 Бюл ле тень – қо ғам дық ма ңы зы бар іс тер, орын ал ған оқи ға лар 
ту ра лы қыс қа ша рес ми ха бар ла ма.

 Реб рен динг (ағыл ш.) сөзі «бренд ті өз гер ту» деп ау да ры ла ды. 
Оның дең гейі әр түр лі бо луы мүм кін: ком па ния  ның жай ға на 
ло го ти пін ау ыс ты ру дан бас тап, то лық тұжырымдамасын, мис-
сия сын, ұс та ны мын жә не сти лін өз гер туге дей ін ба ра ала ды.

 Экстерьер (франц. extérieur, лат. exterior – «сыртқы») – сәулет 
өнеріндегі термин, ғимараттың сыртқы келбеті. 

 Ан ти се ми тизм – ев рей лер ге қа тыс ты жау лас қан өш пен ді лік тің, 
ұлт тық са нас пау шы лық тың тү рі.

 Про тес тант тар –  хрис тиан әле мі нің бас ты бө лім ше ле рі нің бі рі.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



236

 Пай дала ныл ған әдеби ет тер

1. Қа зақ ті лі. Ор та бі лім бе ру маз мұ нын жа ңар ту ая сын да не гіз гі ор та 
бі лім бе ру дең гей інің 5–9-сы нып та ры на ар нал ған оқу бағ дар ла ма сы. – 
Аста на, 2016.
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