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Оқулықтақолданылғаншарттыбелгілер:
 Грамматикалық материалдар . 

Анық  тамалар, ережелер

 Шешендік сөздер. Шешендік сөз-
дер ту ра лы ұғым-түсінік

 Грамматикалық материалдарға, 
шешендік сөздерге қа тыс ты тап-
сырмалар

 Ойт үрт кі. Тақырыпқа бағдар 
бе ре тін сұрақтар

 Оқы лым. Оқу лық та ұсы ныл ған 
та қы рып тар бойынша таным дық 
мә тін дер

  Тың да лым жә не ай ты лым. 
Ау дио  мәтіндер бойынша беріл-
 ген  тапсырмалар

 Жа зы лым. Оқы лым жә не тың-
да лым ма те ри ал да ры не гі зін де 
өзіндік тұжырым жасауға 
бағытталған жаттығулар

 Әде би тіл нор ма ла ры. Тілдік са -
уат ты лық ты арттыруға ар нал  ған 
жат ты ғу лар

 Ғиб рат ты сөз. Та ғы лы мы мол 
да на лық сөз дер

 Сұх бат. Сұ  рақ- жа у ап тү рін де 
тіл  дік қа рым-қа ты  нас   қа тү суге 
арналған тап  сыр  ма ла р

 Ар тық бол мас біл ге нің. Та қы  рып 
бойынша тың де рек тер, қы зық 
мә лі мет тер

 Із де нім дік тап сыр ма. Ақ па  рат -
 тық де рек тер ді із деп тау ып, 
зерт  теу жүр гі зуге бағытталған 
тап сыр малар

  Жағ даят тық тап сыр ма. Түр лі 
жағ даят тар да ше шім қа был дау ға 
дағ ды ландыратын тапсырмалар

 Топ тық тап сыр ма. Топ қа бө лі ніп 
орын далатын тапсырмалар

 Жасап көр. Сабақ та мең гер ген 
білі мді тек се ретін тест сұрақ та ры

 Үй тап сыр ма сы. Та қы рып бо -
йын  ша ал ған бі лі м не гі зін де үй де 
орын далатын тап сыр ма лар

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

Қымбаттыоқушылар!
Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мақтан ететін 

мына мәлімет естеріңде жүрсін: еліміздің мемлекеттік тілі – қазақ 
тілі – әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің ішінде тіл байлығы 
мен көркемдігі, оралымдылығы жағынан алдыңғы қатардан орын 
алатын тіл. Сондай-ақ ол дүниежүзіндегі ауызша және жазбаша тіл 
мәдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің және мемлекеттік мәр те-
беге ие екі жүз тілдің қатарында тұр. Осындай тілдің мұрагері болу, 
оның грамматикалық құрылымы мен тіл байлығын игеру үлкен 
мәртебе және жауапты іс екенін түсінген боларсыңдар?! 

«Қазақ тілі» оқу-әдістемелік кешені оқулықтан, электронды 
қосымшадан (СД дискі) және Дидактикалық ма  териал  дардан 
тұрады. Қолдарыңдағы оқулық ана тілінің құді ре тін сезіндірумен 
бірге, сендердің тұлға ретінде, қоғамның белсенді мү шесі ретінде 
қалыптасуларыңа көмегін тигізеді, мәтіндердегі ақпараттар 
сендердің танымдарыңды кеңейтеді. Қазіргі заман оқу шыдан 
көп ізденуді, жалықпай үйренуді талап етеді. Сол себепті оқу-
лық та қосымша ізденісті, қазіргі ақпараттық технологияның кең 
мүмкіндіктерін пайдалануды, шығармашылықпен жұмыс жа  -
сау ды қажет ететін тапсырмалар да берілді. Ал түсінуге қиындық 
ту ды ратын сөздердің мағынасымен оқулық соңындағы глоссарийде 
таны сасыңдар. Оқулықтан алған білімдеріңді күнделікті өмірде 
қолдана білуге тырысыңдар.

Халқымыздың өмірінде шешендік сөздер ерекше орын алады. 
Шешендік сөздің сүйенер дәлелі мықты, эстетикалық қасиеті, тәр-
бие  лік мәні басым сөз екенін белгілі ғалым, академик Р.Сыздық 
баса айтқан. Оқулықты меңгеру барысында халықтың тіршілігі 
мен тұрмысындағы, тарихы мен тағдырындағы түрлі мәселелер 
жө нін  де ойталқы, ойкөкпар, пікір алмасу, пікірсайыс және әңгіме 
ұйым   дастыру арқылы сыни пікір айта білуге дағдыланасыңдар. 
Ен  де ше, еркін ойлап, дербес пікір айту үшін шешендерден үйрене 
жүріп, сөз мәнерлілігін сақтай отырып, үздіксіз сөйлеп жаттығу 
ар   қы  лы шешен бола аласыңдар. Нәтижесінде ойын ауызша және 
жаз   баша сауатты жеткізе алатын, ой-өрісі дамыған, туындаған 
мәсе  ле лерді еркін шеше білетін, шынайы өмірге бейім, жаңашыл 
жет  кін  шек болатындарыңа сенеміз.

Тіл әлеміне қош келдің, саналы ұрпақ!



Уа қыт қар қы ны – зы мы ран. Кү ні ке ше 
өт кен уақи ға лар бү гін де та рих бет те-
рі не ай на лып та үл гер ді... Ең қи ын бе-
лес тер ден аса біл дік. Ең қи ын жыл дар 
ар ты мыз да қал ды, сон дық тан мен елі-
міз дің ең се сі би ік тей бе ре ті ні не се не мін.

Нұрсұлтан На зар ба ев

І
ҚА ЗАҚ СТАН БЕЙ НЕ СІ. 
ҚА ЗАҚ СТАН НЫҢ ӨТ КЕ НІ 
МЕН КЕ ЛЕ ШЕ ГІ 

Бұлбөлімдесендер:
•	 кө	не	түр	кі	жаз	ба	ес	ке	рт	кіш	те	рі,	Қа	зақ	стан	ау	ма	ғын	да	ғы	Ұлы	Жі

бек	жо	лы,	Оты	рар	кі	тап	ха	на	сы,	көшпенділер	мәдениеті,	қазақ	тың	
ат	әбзелдері	ту	ра	лы	де	рек	тер	мен,	Ұлы	да	ла	да	ғы	ежел	гі	ме	тал
лур	гия,	ал	ма	жә	не	қыз	ғал	дақ		та	ри	хы	си	яқ	ты	елі	міз	үшін	ма	ңыз	ды	
құн	ды	лық	тар	мен	та	ны	са	сың	дар;

•	 ше	шен	дік	өнердің	та	ри	хы	на	қа	тыс	ты	ақпаратты	меңгересіңдер;
•	 мә	тін	де	гі	не	гіз	гі	ой	ды	анық	тап,	бе	ріл	ген	мә	лі	мет	тер	мен	пі	кір	лер	ді	

өң	деу	ді	жә	не	та	за	ғы	лы	ми	стиль	ді	ажы	ра	ту	ды	үй	ре	не	сің	дер.

БӨЛІМ

ШЕ ШЕН ДІК СӨЗ ДЕР
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§1. Ұлы да ла ның ру ха ни 
 құн ды лық та ры

1. Төменде берілген көне түркі жазуы туралы қандай мәлімет біле-
сің дер? Әліпби та рихы туралы ой бөлісіңдер. Латын әліпбиінің 
бо ла шағына бол жам жасаңдар. 

Орхон-Енисей 
таңбалары

Дыбыстық 
мағына

Орхон-Енисей  
таңбалары

Дыбыстық 
мағына

а, э (е) м, м

ы, і (е) н

о, у н′

ө, ү н (ий)

б ң, ң′
б п, п′
ғ р

г р′
д с

д с′
з, з т

й т′
鿑 ч, ч′
қ

қ (оқ, уқ)
қ (ық)

к
к (өк, үк)

ш
ш′

лт, л′ т′
нт, н′ т′
нч, н′ ч′

л
л

рт
сөз айыру  

белгісі

2. Мә тін ді оқып, негізгі ойды анықтап, өз пікірлеріңмен то лық-
тырың дар.

Мәдениетіміздің баға жетпес байлығы
Кез келген қоғам мәдениетінің баға жетпес байлығы әрі 

зор табысы – әліпби, әліпбилік жазу. Түркі дүниесінің де 
ер те ден қалыптасқан жазу мәдениеті, әліпби жүйесі бол ға ны 

∼

′

′
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бә рі мізге белгілі. Осы жазу мәдениетіміздің қалыптасуы на 
ең бірінші үлес қосқан арғы ата-бабамыз, яғни түркі лер 
бол ған ды ғын бүгінде зор мақтанышпен айта аламыз. Көне 
түркі заманындағы жазбалар – Ұлы дала көшпенді ле рі нің 
мәдениеті мен білім өресінің ең жоғарғы көрсеткі  шін та ны-
татын асыл мұра. 

Бабаларымыздан қалған көне түркі жазуының түп-та-
мы  ры сонау V–VIII ғасырларға барып тіреледі. Бәл кім, одан 
да ертеректен бастау алатын шығар. Ол кездері түр кі ха -
лық    тары Еуразияның ұлы даласын ортақ иеле ніп мекен  де-
гендіктен, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, тіпті өмір сүру дағды лары 
да ортақ болды. Өз алдына жеке-дара мем ле  кет бо лып ыды рап 
кеткендеріне көп ғасыр өтсе де, түр кі тек тес мемлекеттердің 
арғы рухани қазыналары бір ар на да то  ғыс  қан. Тілі, діні, 
салты мен тұрмысы, мекенде ген жер лері ор тақ бауырлас 
елдер. Осы ба уыр  лас елдердің көне дәуірдегі жазу мәдениеті 
Орхон-Ени сей, Та лас жазба ескерткіштерінде бейнеленген. 
Бұл жа  зу – түркі ха лық тарының әлем мәдениетіне қос қан 
ора  сан зор үлесі әрі көш пелілердің төл туындысы.

 
Күлтегін ескерткіші

Түркі қаға на тын  да өмірге келген Орхон-Енисей, Та лас 
жаз балары өзі нен ке йін гі қарахандықтар дәуірінде дәс түрлі 
түр кі және ис ла ми әде биет пен жалғасып, араб таң ба  лары 
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негізін де гі жазу мәдение тін одан әрі да мыт ты. Бұ ған Ал тын 
Орда мем ле ке тін дегі ғұла ма лар дың араб жа зуы мен қал дыр-
 ған еңбектері дә лел бола алады. VIII ғасырдан ХХ ға сыр дың 
ба сына де йін қол да ныс та болған араб әліпбиі күл лі түр кі 
жұр тына ор тақ бо лып, жазба мәдениет тің түр кілік дәс тү рін 
қа лып тас тыр ды. Араб жазуы тұсында ғы лым мен білім қа тар 
да мып, мә де ниет пен өркениетке жол ашыл ды, бұл кезең 
«Мұ сыл ман дық гүл де ну» деген ат пен тарих та қал ды. Өз 
бас та уын орта ғасыр жазбаларынан алып, оны ХХ ғасырға 
де йін жал ғас ты рып әкелген араб жаз ба дәстүрімізді «руха  ни-
мәде ни фе но мен» деуге болады. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 2017 жылғы 31 қаңтар-
да ғы Қазақ стан халқына Жолдауында: «Ұлтжандылықты да  -
мы туға баса көңіл бөлу ке рек!» – деп атап  өтеді. «Бола шақ қа 
бағдар: рухани жаң ғыру» атты мақаласында ХХІ ғасырдағы 
ұлттық са на ту ралы айта отырып: «Әжептәуір жаңғырған 
қоғам ның тамырында тарихының тереңінен бастау алатын 
ру ха ни коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты 
шар ты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаң ғы ру 
деге ні ңіз дің құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай... Егер жаң-
ғы ру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол 
адасу ға бас тайды», – деген еді. 

Ұлттық кодты сақтай отырып, рухани жаң ғыруға аса 
қа жетті болып табылатын дүниелердің бірі – Орхон-Ени сей 
ру никалық жазбалары, араб жазулы ес керт кіштері міз, сон-
дай-ақ латын әліпбиімен сақтал ған мұра ла ры мыз. Осын дай 
тарихы тереңге кеткен жазба мәде ние ті міз дің бү гін ге дейінгі 
жетістіктерін саралап, бүгінгі ұрпаққа на си хат тау – біздің 
басты парызымыз!

(Ерден Қажыбектің «Тамыры терең әліпби: жалпы түр-
кі лік бірегейліктің мызғымас негізі» атты халықаралық 

конференциясында жасаған баяндамасынан)

3. Аудиожазбадан (01. mp3) «Қа зақ тың қо на ғы не ше түр лі бо ла ды?» 
та қы ры бын да ғы ше шен дік сөз ді тың даң дар. Тө лен ді би дің қа  зақ -
 тың қо на ғы ту ра лы айт қан пі кі рі не мән бе ре оты рып, «Дас тар қа ны 
жиыл ма ған қа за ғым» та қы ры бын да ой бө лі сің дер. Қа зақ тың төрт 
түр лі қо на ғын жат тап алың дар. 
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Ойталқы(диспут)
Ой	тал	қы	(лат.	disput	–	«тала	са	мын»)	–	ғылыми	немесе	қоғамдық	

мәселені	көпшілік	алдында	тал	қылайтын	пікірталастың	тү	рі.	Ой		тал	қы		
ғы	лы	ми	дис	сер	та	ция	лар	қор	ғау	ке	ңес	те	рінде,	бел	гі	лі	бір	са	ла	ға	бай
ла	ныс	ты	дау	лы	мә	се	ле	ні	немесе	өнер	туын				ды			сын	тал	қы	лау	жиын
дарында	жү	зе	ге	асы	ры	ла	ды.	Ой	тал	қы	ға	жи	нал	ған	қау	ым	өз	кө	ңі	лін
де	гі	кү	мән	ді,	екіұш	ты	ой	ла	рын	нақтылау,	ор	тақ	ше	ші	мін	қа	рас	ты	ру,	
мә	се	ле	нің	шы	найы	мүмкін	дік	те	рін	із	дес	ті	ру	мақ	са	тын	да	бас	қо	са	ды.	
Ор	тақ	ше	шім	ге	кел	ме	ген	күн	де	де	шын	дық	қа	жа	на	сар	мүм	кін	дік	тер	
ту	ра	лы	пі	кір	ле	рін	ор	та	ға	са	лу	ға	ер	кін	дік	бе	рі	ле	ді.	Та	қы	рып	ая	сын	да	
ба	ян	да	ма	жа	са	ла	ды.

Ой	тал	қы	–	та	ма	ша	идея	лар	ту	ын	да	ту	ала	ңы.	Жи	нал	ған	идея	лар
ды	қай	та	қа	рас	ты	ра	оты	рып,	нә	ти	же	лі	же	тіс	тік	тер	ге	же	туге	мүм	кін	дік	
туа	ды.	Адамның	дүниетанымын	қалыптастыруға	септігін	тигізеді.

	Мақ	са	ты	 Бағ	дар	бе	рер	ойпі	кір	ді	ор	та	ға	са	ла	оты	рып,	мә	се	ле
нің	ор	тақ	ше	ші	мін	та	бу	жол	да	рын	қа	рас	ты	ру.	

Ерек	ше	лі	гі	 Ой	тал	қыға	қа	ты		са	тын	дар	саны	үш	адам	нан	кем	бол
мауы	керек.	Ал	дын	ала	бел	гі	лен	ген	күн	тәр	ті	бін	де	гі	
та	қы	рып,	яғни	ба	ян	да	ма	тың	да	ла	ды.	Пі	кір	ай	ту	шы	лар	
өз	 ер	кі	мен	 сөй	лей	ді.	Сөй	леу	ші	 өзін	дік	 көз	қа	ра	сын	
біл	ді	ру	ге	құ	қы	лы.	Талас	диа	лог	тү	рін	де	жү	ре	ді.	Баян
да	ма	шы	ту	ын	да	ған	сұ	рақ	тар	ға	жау	ап	бе	ре	ді.	Сұ	рақ	
тоқ	та	ған	соң	тө	ра	ға	қо	ры	тын	ды	лай	ды.

Мә	де	ние	ті Та	қы	рып	тан	ау	ыт	қы	мау.	Сөйлеу	ба	ры	сын	да	уа		қыт	
мөл	ше	рін	 сақ	тау.	 Ба	ян	да	ма	шы	ның	 ой	ын	 анық	тап	
сұ	рап,	 кү	мән	ді	 тұс	та	рын	ай	қын	дап	алу.	Баян	да	ма	
ту	ра	лы	өз	пі	кі	рін	дә	лел,	дәй	ек	тер	мен	жет	кі	зу.	Мә
се	ле	ге	 көз	қа	ра	сын	же	ке	мүд	де	 тұр	ғы	сы	нан	 емес,	
қо	ғам,	ғы	лымбі	лім,	адам	дық	қа	жет	ті	лік	тер	тұр	ғы	сы
нан	қа	рас	ты	ру.	Әді	лет	ті	лік	ке,	дұ	рыс	пі	кір	ге	қол	дау	
көр	се	ту.

4. Оқылым мәтінінде аталған әліпбилік жазулардың қайсысын 
ұс тан ған дұрыс деп ойлайсыңдар? Өз ойларыңды тұ жы рым  дап 
жазың  дар. Жұптарыңмен алмасып, бір-біріңнің жазба жұмыс та-
рың ның қате сін түзеп, редакциялаңдар. 
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5. Ойталқы өткізу тәртібімен танысып, тө мен де берілген сұ рақ тар 
тө ңі ре гін де ой тал қы ұй ым дас ты рың дар. 

Ойталқы өткізу тәртібі Уақыты
Ойталқыға қатысушылар: 1) төраға; 2) ой-пі кір ге бағ-
дар бе ретін баян да машы; 3) баяндамашының ойын 
жақтайтындар не жоққа шығаратындар болып бөлінеді. 

1 минут

Баяндама жасалады. 3 минут

Сұрақ-жауап түрінде пікір таластырады. 4 минут

Қорытынды жасалады. 3 минут

1. Оқылым мәтінінен қандай ой түйдіңдер?
2. V–VII ға сыр ларда ғы ру на жа зу ла ры ның қа зір гі таң да ғы 

құн ды лы ғы не де?
3. Ах мет Байт ұр сы нұлының араб әліп биіне негізделген төте 

жазуы өз заманында қандай рөл атқарды? Бұл әліп би ді 
қазір қай елдердегі қандастарымыз қолдануда?

4. Қазақ ки риллица әліп биінің артықшылығы мен кем ші-
лігі неде деп ойлайсыңдар?

5. Бо ла шақ та ла тын әліп биіне кө шу ту ра лы пі кі рің қан дай?

6. Қате берілген тіл дік бір лік тер ді ор фог ра фия лық нор ма ға сай 
жа зып, мәтін құрастырың дар. Жай сөйлем түрлерін ажы ра тың-
 дар.

Түркү қаһанаты, арап жазуы, тамыры терен тарих, наси-
қат  тау, Орхон-енесей, евразия, Ахмет Байтұрсынұлының 
әліб   биі, руқани жанғыру, рунна жазуы, латиница әліпбиі, 
мә де ниет мен өркениет.

7. «Ла тын әліп биіне кө шу – қа зақ ті лі нің жаң ғы руы» та қы ры бын да 
ойтолғау жа зың дар.
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§2. Қа зақ стан ау ма ғын да ғы 
 Ұлы Жі бек жо лы

1. Тө мен де бе ріл ген кар та бой ын ша нақ ты 4–5 мә лі мет ірік тең дер. 
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ТҮРІКМЕНСТАН

Ғылымистиль
Ғы	лы	ми	 стиль	 ғы	лым	ның	 әр	 са	ла	сын	да	жа	зыл	ған	 ең	бек	тер	де	

қол	да	ны	ла	ды.	Бұл	стиль	ге	нақ	ты	лық,	ло	ги	ка	лық,		маз	мұн	дә	л	ді	гі	тән.	
Ғылыми	стильдің	лексикасындағы	ерекшеліктер:	сөз	тек	өзінің	не	гіз	гі	
мағынасында	жұмсалады,	көпмағыналы,	образды	сөздер	аз	кез	де
се	ді.	Сөй	лем	де	гі			сөз	дер	дің	қа	лып	ты	орын	тәр	ті	бі,	тіл	нор	ма	сы	қа	таң	
сақ	та	ла	ды	және	ой	күр	де	лі	ба	ян	да	лып,	анық	та	ма,	дә	лел	де	ме	жә	не	
фор	му	ла	лар	ға	не	гіз	де	ле	ді.	

Мо	но	г	ра	фия,	оқу	лық,	ма	қа	ла	,	ғы	лы	ми	есеп,		дис		сер		та	ция,	ре		фе	рат,	
ба	ян		да	ма,	те	зис	,	па	те	нт	т.б.	ғылыми	стильде	жазылады.

	Мақ	са	ты	 Зат	тар	мен	құ	бы	лыс	тар	дың	жал	пы	ерек	ше	лі	гін	
ашып,	мә	лі	мет	бе	ру.

	Қол	да	ны	лу	ая	сы Ғы	лы	ми	ең	бек,	ба	ян	да	ма,	мақала,	оқу	лық	тар	да	
қол	да	ны	ла	ды.

Стиль	дік	си	па	ты	 	Рес	ми,	анық,	дәл,	нақты,	дәлелді.
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Ғылымистильдіңтілдікамал-тәсілдері
1.	 Әр	ғылым	саласының	өзіне	тән	терминдері	мен	атаулары	қол	да

ны	лады.	Мысалы,	химия	ғылымында:	элементтер, минерал дар;	
фи		зи	ка	ғылымында:	атом, күш;	лингвистика	ғылымында:	мор фо
ло гия, фоне ти ка;	биология	ғылымында:	ағза, жасуша	т.б.

2.	 Ғылыми	стильдің	өзіне	тән	синтаксистік	құрылымы	болады.	Тұрақты	
үлгідегі	сөйлемдер,	сөз	тіркестері	молынан	жұмсалады.	

3.	 Өткен	шақ,	осы	шақтағы	хабарлы	сөйлемдер	жиі	қолданылады.	
4.	Ырықсыз	етістіктен	жасалған	баяндауыштар	көп	жұмсалады.	
5.	 Ойдың	ағынын	білдіретін	үстеулер	мен	шылаулар	кездеседі.	Мыса

лы: сондықтан, содан кейін, әрі қарай, бойынша	т.б.
6.	 Сөйлемдердегі	 ойдың	 бірбірімен	 өзара	 қатынасын	 білдіретін	

қыс		тырма	сөздер	де	ұшырасады.	Мысалы:	біріншіден, екіншіден, 
қо рыта келгенде, зерттеу нәтижесінде	т.б.

2. Мә тін ді оқыңдар. Терминдері мен сөз оралымдарына қарап, қай 
ғылым саласына жататынын анықтаңдар.

ҰлыЖібекжолы
Ұлы Жібек жолы шығыста Қытай империясынан бас-

та лып, Батыста Рим империясында аяқталды. Ку шан, Соғ ды 
және Парфия империяларын басып өткен жүк тер ді тасы-
мал дап жеткізуді Еуразияның таулы және дала лық ай мақ-
тарын мекендеген малшылар іске асырған.

Жібекпен сауда жасау б.з.б. ІІ және б.з.б. І мыңжыл дық  та 
ғана болды, яғни Ұлы Жібек жолы екі мың жыл бойы өмір 
сүр ген. Ол – әлем тарихындағы ерекше дара құбылыс еді, 
се бе бі Тынық мұхит пен Атлант мұхитының арасындағы көп-
те  ген ха лық ты байланыстырды. 

Ұлы Жібек жолы сауда мен мәдени жаңалық тар дың 
жол ы, Еу ра зия дағы көш пен ді лер мен отырықшы халықтың 
да му жолы, демек, өр ке ниет жо лы болды.

Ұлы Жібек жолы тек бір бағытпен өтпеген және оның 
көп теген баламасы мен нұсқасы болған. Бастапқы кезде асыл 
тас тарды сатумен байланысты «Лазурит жолы», «Неф рит 
жо лы» деп аталатын бағыттар табысты әрекет еткен. Олар 
Сол түс тік Ауғанстандағы Бадахшан тауынан лазурит кені 
жә не Қашқариядағы Хотан аймағындағы Жаркент өзені нің 
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ма ңа йынан нефрит кені ашылуына орай жолға қойылды. 
Ұлы Жібек жолының алғашқы нұсқалары мен параллель де рі 
б.з.б. ІІІ–ІІ мыңжылдықтарда басталған.

Осындай Ұлы Жібек жолының бір сыңарына Қазақ стан 
ау мағына қатысты б.з.б. І мыңжылдықтың орта кезінен әре-
кет еткен «Дала жолы» жатады.

(Эльдар Темірханұлының «Ұлы Жібек  
жолы мәдениетінің өркениеттер  

сұхбатындағы орны» мақаласынан)

3 Оқылым мәтінінің ғылыми стильде жазылғанын дәлелдеңдер.

Мә тін нің мақсаты Стильдік сипаты Тілдік амал-тәсілдері

4. Мә тін ді оқыңдар. «Кітапхана – қоғамды тәр бие  лейтін орын» деген 
пікірмен келісесіңдер ме? Өз ойларыңды дәлелдеп, дискуссивті 
эссе жазыңдар. 

Отыраркітапханасы
Ежел гі Оты рар қа ла сы Арыс өзе ні нің Сыр да рияға құяр 

же рін де, Ұлы Жі бек жо лы ның бой ын да ор на лас қан. Тө бе 
ба сын да хан са райы, жан-жа ғын да тас, бо лат там дар жә не 
қа ру-жа рақ, тең ге со ға тын ұс та ха на ла р, шә кі рт тер дә ріс ала-
тын бір не ше мед ре се (мұ сыл ман уни вер си те ті) бол ған. 

Қа ла ға иір мой ын түй елерге тауар артқан керуендер күн-
діз-тү ні ке ліп жат қан. Қа ла ның ба тыс жа ғын да ғы қақ па 
ар қы лы орыс кө пес те рі, шы ғыс жа ғы нан моңғол, қы тай 
кез бе ле рі кі ре тін. Ал түс тік тен Шаш, Бұ ха ра қа ла ла ры нан 
шық қан араб сау да гер ле рі, те ріс тік тен баш құрт, са ха хан за-
да ла ры жі бер ген ке ру ен тіз бек те рі ке ле тін. Бұл ке ру ен дер мен 
әр түр лі әше кей бұй ым дар, ма талар, тең-тең кі тап тар әке-
ле тін. Әр жақ тан әке лін ген кі тап тар Оты рар кі тап ха на сы на 
жи нал ған. Бұл кі тап ха на өз за ма нын да әлемнің әр түк пір інен 
жи нал ған си рек кез де се тін кі тап та ры мен аты шық қан.

Оты рар да жұл дыз са на ған сә уе гей лер, ой шыл дар, ға -
лым   дар, дү ние нің сы рын бол жа ған кө ріп кел дер өмір сүр ген. 
Олар Оты рар кі тап ха на сы нан сол кез де гі бар лық кі тап ты 
алып оқы ған. Өз де рі ға жай ып дас тан дар жаз ған. Әлем ге аты 
шық қан ға лым дар дың ба сым көп ші лі гі осы кі тап ха на дан 
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білім алып, қан ша ма зе рек шә кірт ғұ ла ма атан ды, кей ін гі-
лер ге ой лы сөз де рін қал дыр ды. Оты рар мед ре се сін бі тір ген 
шә кірт тер ден қал ған қа ғаз ға, са қи ян ға (те рі ден жа сал ған 
кі тап), қа мыс қа жа зыл ған қол жаз ба лар Қа зақ стан ның әр 
же рі нен та бы лып жа тыр. Кө не за ман кі тап та ры тек қа на қол-
мен, қауыр сын қа лам мен жа зыл ған. Ба ба ла ры мыз өз де рі нің 
та ри хын, ке лер ұр пақ қа ар на ған сө зін қыш қа, тас қа ой ып 
қал дыр ған. Сүйек ке, ыдыс қа, те рі ге сі ңі ріп кел тір ген сөз, 
сөй лем дер қан ша ма?!

Оты рар кі тап ха на сы сө ре ле рін де ақ те рі ге жа зыл ған, 
ал тын жа лат қан кі тап тар көз жау ын ала тын. Мұ ны мен қо са 
күй ген қыш қа тү сір ген, ыдыс қа ой ған, ағаш қа қа шап қал-
дыр ған ба ба лар қол таң ба сы да мол бол ған.

Аңыз бой ын ша, әлем ге аты шық қан кі тап ха на ны Шың-
ғыс  хан әс кер ле рі өр теп кет кен. Алай да бі раз кі тап ты қа ла 
қор ғау шы ла ры құ мы ра лар ға са лып, жер ас ты на ты ғып, сақ-
тап қал ған де се ді. Елі міз де қол жаз ба ес ке рт кіш те рін із деу 
жұ мыс та ры жүр гі зі лу де.

Аста на да «Оты рар кі тап ха на сы» ғы лы ми ор та лы ғы ашы-
лып, та был ған жаз ба де рек тер жи нақ та лу да. Көп ұза май 
мың жыл дық та ри хы бар бі лім ор да сы – Оты рар кі тап ха на сы 
екін ші өмі рін бас та мақ.

(«Отырар» энциклопедиясынан)

5. Екі топқа бөлініп, оқылым және жа зы  лым мәтіндері бойынша 
кес  тені толтырың дар. Орфографиялық нормаға сай жазылғанына 
назар аударыңдар. Жалаң және жайылма сөйлемдерді ажыра тың-
 дар.

Мә тін  бой ын ша маңызды үш дерек
Мә тін  бой ын ша екі сұ рақ
Қы зы ғу шы лық та ныт қан бір мысал

6. «Ұлы Жібек жолы – әлемдік өркениет тарихындағы елеулі же тіс-
тік тің бірі» тақырыбында сұхбаттасыңдар. Сұхбат барысында кім -
нің шешен сөйлегенін анықтаңдар. 
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Шешендікөнер
Шешендік	өнер	қай	қоғамда	болса	да,	халыққа,	қалың	көпшілік	ке	

әсер	ететін,	оның	санасын,	сезімін	баурап,	жігерін	тасытатын	қуат	ты	
құ	рал	болып	келген	және	күні	бүгінге	дейін	сол	күшін,	қасиетін	жой	ған	
жоқ.	Демек,	әрбір	білімді,	мәдениетті	адам	үшін	шешен	дік	өнер	дің	тари
хымен	танысып,	теориясымен	қару	ла	ну	әс	те	артық	емес.	Шешен	дік	
сөздерді	зерттеу,	талдау,	оқыпүйрену	ана	тіліміз	дің	бай	лы	ғын,	дұрыс	
сөйлеу	заңын	жетік	білуімізге,	ойөрісімізді	кеңейтуге	себепші	болады.

Шешендік сөздер

Үлгілі ойлар мен 
тұжырымдар

Тапқыр, өткір, көңілге 
қонымды сөздер

Дауларға байланысты 
туған сөздер

Шешендік сөзді айтушылар

Билер Шешендер

ауызекі түрде

Шешендік сөздер бізге

өзгерістермен

жеткен

халықтың арман-тілегі

Шешендік сөзде

халықтың бастан кеш-
кен оқиғалары

бейнеленген

7. Ел ба сы пі кі рін негізге алып, «Ба тыс Еуро па – Ба тыс Қы тай» жо лы-
 ның та ри хи құн ды лы ғын «Дер бес пі кір» әді сі ар қы лы жазың дар. 
Ойларыңды шешен тілмен жеткізуге тырысың дар.

«Ба тыс Еуро па –  Ба тыс Қы тай» жо лы ның Қа зақ стан же рі 
ар қы лы өте тін бө лі гі мың да ған ша қы рым ды құ рай ды. Ұлы 
Жі бек жо лы XXI ға сыр да да бү кіл адам зат на за рын өзі не 
ау да ру да. 

(Нұрсұлтан Назарбаев)
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§3. Еге мен дік – ел дік тің бел гі сі

1. Мә тін ді тү сі ніп оқып, негізгі ойды анық таң дар. Та қы рып қой ып, 
өз ойларыңмен толықтырыңдар.

Дү ние де бар лық ха лықтың тәу елсiздiк пен бос тан дық ты, 
теңдiктi аң сай ты ны анық. Тәу елсiздiк ұғы мы ның те рең 
ас та рын та рих қой науы нан, ата-ба ба мыз дың өт кенiнен, 
оның сан ға сыр лық ар ма ны нан iзде генiмiз аб зал. Ел ба сы 
Н.На зар ба ев айт қан дай, «Қа зақ стан ның бү гі ні мен бо ла-
ша ғы – хал қы мыз дың ын ты мақ-бір лі гін де, ырыс-құ ты – тір-
лі гін де». Сол бір лік тің ар қа сын да елі міз эко но ми ка лық да му, 
әлеу мет тік жа ңа ру мен жаң ғы ру дың даң ғыл жо лы на түс ті. 
Ке ше гі Аста на Сам ми тін де де әлем жұрт шы лы ғы елі міз де гі 
ын ты мақ-бір лік тің қу аты мен құн ды лы ғы на көз жет кіз ді. 
Жал пы, дер кезiнде ай тыл ған сөз – та ри хи ерлiк, тын ды-
рыл ған ша руа – та ри хи әре кет. Тек сон дай өрелi iзденiс қа на 
хал қы мыз ды бо са ға да қал дыр май, төр ге алып шы ға ала-
ды. Мұ ны көптi көр ген кө не та рих талай дә лел деп те бердi. 
Осын дай із де ніс тер мен ең бек тің нә ти же сін де жү зе ге ас қан, 
әлем жұрт шы лы ғы ның жо ға ры ба ға сын ал ған Аста на Сам-
ми ті елі міз дің абы рой-бе де лін арт ты ра түс ке ні анық.

Ба ба лар көк се ген тәу ел сіз дік ту ын жел бі ре ту ба қы ты бү -
гін гі за ман да тір лік ке шіп жат қан біз ге бұйы рып ты. Қазiргi 
бас ты мiндет те, па рыз да тә уелсiздiктi көздiң қа ра шы ғын дай 
сақ тау әрi оны одан әрi ны ғай ту. Елдің, ха лықтың мүд-
десiн қор ғап, тәу елсiздiк тің мүд десiне негiз, тiрек қа ла сақ, 
тә уелсiздiк ру хы мем ле кетiмiздi ны ғай та тү седi.

Бү гін гі таң да біз дің елі міз әлем дік өр ке ни ет те өзі нің 
ай шық ты ор нын ал ған мем ле кет ке ай нал ды. Қа зақ стан өзі-
нің эко но ми ка лық да муы ның жа ңа үр діс те рі мен де сырт қа 
та ны лып, сая си тұ рақ ты лық тың ар қа сын да өре лі би ік тер ге 
қол соз ды. Тәу елсiздiк – тәттi сөз ға на емес, ұлт тық жау ап-
кершiлiк. Тәу елсiздiк бәрiнен де қым бат, бәрiнен де қас терлi. 
Елі міз дің ер те ңі үшін аян бай ең бек ету, оқу оқып, бі лім иге ру, 
жас тәу ел сіз мем ле ке ті міз дің ір ге та сын бе кі ту, ұлт тар ара-
сын да ғы ын ты мақ тас тық пен дос тық ты ны ғай ту – ең бас ты 
па ры зы мыз!

(Құрастырғандар: Б.Қабдылова, М.Жанысбекова)
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2. Шешендік сөзді оқып, тақырыппен байланысын анықтаңдар. 
Төле бидің тағы қандай шешендік сөздерін білесіңдер? Дәйек сөз 
келтіріп, сілтеме жасаңдар.

Көсілешабаржеріңбар...
1740 жылы қалмақ билеушісі Қалдан Сереннің қол шоқ-

парлары Ұлы жүздің ханы Жолбарысты өлтіреді. Төле бас-
та ған ел Ташкенттен қуылады. Жау жағы Ташкентке Қоқым 
манапты әкімдікке тағайындайды. Бұл кезде Сыр бойы қа ла-
ларының біразы жоңғарлардың қол астында қалады. Осы 
тұс та Күлтөбенің басында үлкен жиын ашылып, оған ел бас-
шы лары түгел жиналады. Сонда Қарабек батыр: «Жауға ті зе 
бү гу ден басқа амал жоқ», – деген пікір айтады. Қарабекке 
ашу лан ған Төле би:

Атадан ұл туса игі,
Ата жолын қуса игі.
Өзіне келер ұятын
Өзі біліп тұрса игі.
Жаудан бұққан немені
Ортасынан қуса игі! – 

 деп, шы рық бұзғандарды жиыннан қу дырып жібереді. Со дан 
соң айна ла сындағыларға қарап:

Уа, көсіле шабар жерің бар,
Ту көтерер ерің бар,
Қол боларлық елің бар,
Атадан қалған жолың бар.
Құлдық ұрсаң дұшпанға,
Арылмайтын сорың бар…
Құлдық ұрсаң дұшпанға,
Еркек болып туды деп
Мына сені кім айтар? –

 деп толғайды. Төленің осы төрелік сөзін өзгелер түгел құп 
алып, жауға қарсы күш біріктіріпті деседі.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

3. Шешендік сөзді талдаңдар.

Шешендік сөз қан дай 
жағдайда туған?

Шешендік сөздің 
көтерген тақырыбы

Шешендік сөз бізге 
қалай жеткен?
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Эссежәнеоныңтүрлері
Эс	се	–	ша	ғын	кө	лем	ді	про	за	лық	мә	тін.	Эс	се	ге	ба	тыл	бол	жам	дар,	

өт	кір	ұсы	ныс	тар,	талас	ту	ды	ра	тын	пі	кір	лер,	ой	лар,	қоз	ғау	са	лар	лық	
бай	лам	дар	тән.	Он	да	ав	тор	дың	же	ке	көз	қа	ра	сы,	өзін	дік	пі	кі	рі	кө	рі	ніс	
та	ба	ды.

Эс	се	ге	мы	на	дай	талап	тар	қой	ыла	ды:	ер	кін	ком	по	зи	ция,	ав	тор	ұс
та	ны	мы,	ба	ян	дау	ер	кін	ді	гі,	то	сын,	жа	ңа	пі	кір	ге	бей	ім	ді	лік.

Эс	се	нің	түр	ле	рі:
1.	 Ар	гу	мен	т	ті	эс	се.	Пі	кір	ді,	көз	қа	рас	ты	рас	тай	тын,	қол	дай	тын	не	ме	се	

жоқ	қа	шы	ға	ра	тын	дә	лел	дер	кел	ті	рі	ліп,	ар	гу	мент	тер	мен	түй	ін	де	ліп	
оты	ра	ды.

2.	 Са	лыс	тыр	ма	лы	эс	се.	Бір	не	ше	мә	се	ле			тал	қы	ланып,	олар	дың	ара
қа	ты	на	сын	ажы	ра	тып	жа	зу	көзделеді.

3.	 Си	пат	та	ма	лық	эс	се.	Де	таль	дар	ар	қы	лы	жер,	зат,	адам	бей	не	сіне		
си	пат	тама	беріледі.

4.	 Ха	бар	ла	ма	лық	эс	се.	Адам	өз	тә	жі	ри	бе	сі	не	сүй	ене	оты	рып,	өз	тұр
ғы	сы	нан,	өзін	дік	көз	қа	рас	пен	оқи	ға	ны	си	пат	тап	жа	за	ды.	Бұл	эс	се	
өт	кен	шақ	та	не	ме	се	осы	шақ	та	жа	зы	ла	ды.

5.	 Дис	кус	сив	ті	эс	се.	Екі	жақ	ты	пі	кір	ді	са	лыс	тыр	ма	лы	түр	де	тал	дай	
оты	рып,	қо	ры	тын	ды	шы	ға	рып	жа	за	ды.

6.	 Анық	та	ма	лық	эс	се.	Нақ	ты	дә	лел	дер	ар	қы	лы	тер	мин	нің	ма	ғы	на	сын	
ашу	көз	де	ле	ді.

4. Оқылым мәтіндері туралы өз пі кір ле рің ді жа зың дар. Жұп та-
рың ның жазба жұ  мысына логикалық және стиль дік тү зе ту лер 
ен гі зіп, редак  ция лаң  дар.

Қа жет ті ақ па рат қа на зар ау дарып, жағымсыз кезеңдерді көр се-
тіңдер.

Эмоцияларыңды, по зи тив ті ой ларың мен бо ла шақ қа де ген көз қа рас-
та рың ды бейнелеңдер.

Ма те риал дар ды пы сық тап, қо ры тындылаңдар.

5. Аудиожазбадан (02. mp3) Ке нен Әзір ба ев тың «Үш би дің жер бө луі» 
өле ңін тың даң дар. Талқылау сұрақтарын құрастырып, сыни тұр-
ғы да баға беріңдер.
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Ойталқы	–	көпшіліктің	пікір	таластыруына	жол	ашатын	мүмкіндік.
Ойт	ал	қы	да	ғы	лы	ми	не	қо	ғам	дық	та	қы	рып	тө	ңі	ре	гін	де	пі	кір	талас	ты	ру	
жү	ре	ді.	Бір	мә	се	ле	жө	нін	де	ой,	идея	ал	ма	са	тын	адам	дар	то	бы	ның	
ара	сын	да	ғы	талас	ты	мә	се	ле	проб	ле	ма	лық	си	пат	қа	ие	бо	ла	ды.	

Ойталқыға	қатысушылар	пропоненттер	мен	оп	по	ненттер	болып	
бөлінеді.

Пропоненттің	міндеті	–	өзі	ұсынған	пікірді	не	мәселені	оппо	нент
тер	ге	түсін	ді	ре	және	сендіре	білу.	Ал	оппоненттердің	міндеті	–	тезис	
пен	оның	негіздемесін	жақтау	не	жоққа	шығару.	Нәтижесінде	про	по
нент	пен	келісуге	не	ке	ліс	пеуге	болады.

6. Төменде берілген сұрақтардың бі рін та  қы  рып етіп алып, ой  тал  қы 
ұй ым дас ты рың дар. (Оп по нент   тер про  по ненттің пікірін тал қы-
лайды).

1. Ата-ба бамыздан мұра болып қалған ұлан-ғайыр жерімізді 
сақтап қалу үшін не істеу керек?

2. Еліміздің байлығы мен сұлу табиғатын сарқып алмай, 
келешек ұрпаққа жеткізу үшін қандай іс-шаралар жа са-
 луы қажет?

3. Көпұлтты мемлекетіміздің тыныштығын, ұлт ара  лық та -
ту лықты қалай сақтап қалуға болады?

Пропонент 
ұсынатын мәселе

(арнайы баяндама)

Оппонент

Оппонент

ОппонентОппонент

Оппонент

Оппонент

7. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.
1. «Елім нің да муы на өз үле сім ді қо су үшін мен не іс тей ала мын?» 

та қы ры бын да эс се жа зың дар. Эссе түрін өздерің таң даңдар.
2. Не сіп бек Айтұлы ның «Тәу ел сіз дік – ті ре гім» жи на  ғынан 

«Азат тығым» өле ңін тауып, жат тап алыңдар.
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§4. Көш пен ді лер мә де ние ті. 
 Қа зақ тың ат әб зел де рі

1. Суретте бейнеленген ат әбзелдері, олардың атқаратын қызметтері 
туралы пі кір лесіңдер.

жүген
ноқта
маңдайлық

кекілдік
құлақтық

сағалдырық
ердің артқы қасы

терлік
ердің қаптамасы

құйысқан
қанжыға

тебінгі

ауыздық

аяқ тізгін

шылбыр

тізгін

өмілдірік

төс тартпа
үзеңгі

шап айыл

үзенгінің бауы 
(таралғы)

ердің томағасы

ердің алдыңғы қасы

2. Жылқы малы, оның әбзелдері туралы өздерің білетін мәлі мет-
тер дің дереккөзіне (БАҚ, энциклопедиялық, ғылыми-көпші лік 
ең бек тер) сілтеме жасаңдар, дәйек сөз дер келтіріңдер. Елбасы пі кі-
рі мен бай ла ныс ты рыңдар.

Қа зір гі ки ім үл гі сі нің ба за лық ком по не нт те рі Да ла өр ке-
ние ті нің ер те ке зе ңі нен та мыр тар та ды. Ат қа мі ну мә де ние ті 
салт ат ты жау ын гер дің ық шам ки ім үл гі сін дү ние ге әкел ді. 
Ат үс тін де жүр ген де ың ғай лы бо лу үшін ба ба ла ры мыз ал ғаш 
рет ки ім ді үс тің гі жә не ас тың ғы деп екі ге бөл ді. Осы лай ша 
кә дім гі шал бар дың ал ғаш қы нұс қа сы пай да бол ды. Бұл 
салт ат ты адам дар дың ат құ ла ғын да ой науы на, ұрыс ке зін де 
ер кін қи мыл дауы на мүм кін дік бер ді. Да ла тұр ғын да ры 
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те рі ден, ки із ден, кен дір мен жүн нен, ке неп тен шал бар тік-
ті. Со дан бе рі мың да ған жыл өт се де, ки ім нің осы тү рі өз ге ре 
қой ма ды. Қаз ба жұ мыс та ры ке зін де та был ған кө не шал бар-
лар дың қа  зір гі шал бар дан еш ай ыр ма сы жоқ. Со ны мен қа тар 
бү гін гі етік тер дің бар лық тү рі көш пен ді лер ат қа мін ген де 
ки ген жұм сақ өк ше лі сап та ма етік тің «мұ ра гер ле рі» еке ні  
бел гі лі.

Ат үс тін де жүр ген көш пен ді лер та қы мы на бас қан сәй гү-
лі гі не не ғұр лым ер кін мі ніп жү руі үшін би ік ер-тұр ман мен 
үзең гі ні ой лап тап ты. Бұл жа ңа лық салт ат ты адам ның ат 
үс тін де қақ қан қа зық тай мы ғым оты ру ына, со ны мен бір ге 
шау ып ба ра жа тып, қо лын да ғы қа ру ын еш қи ын дық сыз жә не 
не ғұр лым ти ім ді қол да нуы на мүм кін дік бер ді. Ба ба ла ры мыз 
шап қан ат тың үс ті нен са дақ тар ту ды ба рын ша же тіл дір ді. 
Со ған бай ла ныс ты қа ру дың құ ры лы мы да өз ге ріп, күр де лі, 
ың ғай лы әрі қу ат ты бо ла түс ті. Ма са ғы на қау ыр сын та ғы лып, 
ме тал мен ұш тал ған же бе бе рен сау ыт ты те сіп өте тін кө бе бұ-
зар ға ай нал ды.

Қа зақ стан ау ма ғын да өмір сүр ген түр кі тай па ла ры ой лап 
тап қан та ғы бір тех но ло гия лық жа ңа лық – қы лыш. Оның 
оқ тай тү зу не ме се иіл ген жү зі – ерек ше бел гі сі. Бұл қа ру ең 
ма ңыз ды әрі кең та рал ған со ғыс құ ра лы на ай нал ды.

Сар баз бен оның мін ген атын қор ғау ға ар нал ған сау ыт ты 
да ал ғаш рет біз дің ба ба ла ры мыз жа са ған. Еура зия көш пен ді-
ле рі нің ай рық ша ма ңыз ды әс ке ри жа ңа лы ғы на ба лан ған мұз-
дай те мір құр сан ған ат ты әс кер осы лай ша пай да бол ды. От ты 
қа ру пай да бо лып, жап пай қол да ныс қа ен ген ге дей ін ат ты 
әс кер дің да муы біз дің дәу ірі міз ге дей ін гі І мың жыл дық пен 
біз дің дәу ірі міз дің І ға сы ры ара сын да көш пен ді лер дің ұзақ 
уа қыт бойы бұ рын-соң ды бол ма ған жау ын гер лік үс тем дік 
ор на ту ын қам та ма сыз ет кен жа сақ тың ерек ше тү рі – ай бар лы 
ат ты әс кер дің қа лып та суы на ық пал ет ті.

(Нұрсұлтан На зар ба евтың «Ұлы даланың  
жеті қыры» мақаласынан)

3. Ат әбзелдерінің атқаратын қызметі туралы таратып жа  зыңдар. 
Мән мә тін бо   йын ша тілдік бірліктердің орфогра  фия лық нормаға 
сай болуын қадағалаңдар. Толымды, толымсыз сөйлемдерді 
ажыратыңдар.
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4. Көш пен ді лер дің өр ке ни ет ке қос қан үле сі ту ра лы пі кір ле рің ді 
«ПСМТ фор му ла сы» әді сі мен жа зың дар. Жұптарыңның жазба 
жұ мы сын азатжолдарға бөліп, логикалық және стильдік түзе ту лер 
енгізіп, редакциялаңдар.

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

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

тын ды ше шім ге кел дім…».

5. Тест сұ рақ та ры на жау ап бе рің дер. 

1. Ат әбзелдеріне қатысы жоқ сөзді белгілеңдер.
А) Ноқта
В) Қамшы
С) Тізгін
D) Жол
Е) Тебінгі

2. «Сәйгүлік» сөзінің синонимдерін анықтаңдар.
А) Тұлпар, арғымақ
В) Тай, бәйге
С) Жабағы, пырақ
D) Бие, жорға
Е) Қазанат, құлын

3. «Ауыздығымен алысқан» тіркесінің мағынасын белгі-
лең дер.
А) Жуас жылқы
В) Асау жылқы
С) Қарабайыр жылқы
D) Шайқалған жорға
Е) Жетекке алатын жылқы

4. Ат үс тін де жүр ген де ың ғай лы бо луы үшін ба ба ла ры мыз 
ки ім ді қалай бөлді?
А) Ұзын шапан мен бөрік
В) Етік пен кебіс
С) Астыңғы және үстіңгі
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D) Қолғап пен орамал
Е) Қамзол мен жейде

5. Би ік ер-тұр ман мен үзең гі нің не үшін қажет екенін ажы-
ра тыңдар.
А) Аттан құлап кетпес үшін
В) Сәй гү лі гі не не ғұр лым ер кін мі ніп жү руі үшін
С) Көшкенде жүк арту үшін
D) Биік болып отыру үшін
Е) Ұйықтауға ыңғайлы болу үшін

6. Еура зия көш пен ді ле рі ойлап тапқан ай рық ша ма  ңыз  ды 
әс ке ри жа  ңа   лық:
А) Ат үстінде тік тұрып шабу
В) Жерден қаруын іліп алу
С) Ат үстінде қылыштасу
D) Ат  үс ті нде са дақ тар ту 
Е) Сар баз бен оның мін ген атын қор ғау ға ар нал ған 

сауыт  

6. Қаздауысты Қазыбек бидің жеті жасында бәйгеден озып келген 
атқа таласқан екі адамның дауын шешкені туралы ше шен дік сөзді 
тауып, оқыңдар. Тақырыппен байланысын анықтаңдар. Шешен дік 
сөзді талдаң дар. 

Шешендік сөз қан дай 
жағдайда туған?

Шешендік сөздің 
көтерген тақырыбы

Шешендік сөздің 
тәрбиелік мәні

7. Мә ті нді өз ой ла рың мен жал ғас ты рып, ат қа мі ну дің ден сау лық қа 
пай да сы туралы ойтұжырым жа зың дар.

Арғымақты ауыздықтап міну кімге болсын қанат біті ре ді. 
Еркіндікті сезіндіреді. Қазақ еркіндікті ат үстінде сезін ген. 
Тәй-тәй басқан сәтінен қу шыбықты ат қып ойнаған қазақ 
баласы өсе келе шыбыққа «жан бітірген». Ат үстінде рухы 
та сып, қай ра ты қалыптасқан. 

Атпен серуендеу әртүрлі ау  ру ға емдік тәсіл ретінде қол да-
нылады…

(old.baq.kz)
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§5. Қа зақ стан – ал ма  
 мен қыз ғал дақ тың Ота ны

1. Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы бойынша 
жасалған сызбамен танысып, сұрақтарға жауап беріп, ойларыңды 
ортаға салыңдар.

Ұлы да ла ның же ті қы ры

Түр кі  
әле мі нің  

бе сі гі

Ат қа мі ну  
мә де ние ті

Ұлы Жі бек 
жо лы

Ұлы да ла да ғы 
ежел гі  

ме тал лур гия

Қа зақ стан – ал ма мен 
қыз ғал дақ тың Ота ны

Аң сти лі Ал тын адам

1. Қазақстанның танымал брендтері қатарына нелерді 
не ме се кімдерді қосар едіңдер?

2. Елімізді шетелге танымал етіп, атақ-дәрежесін аспан да-
татын жәдігерлерімізді, ұлттық құндылықтарымызды 
сақтап, көркейту үшін не істеу керек?

2. Мә тін ді оқып, негізгі ойды анықтаңдар. Алма туралы өздерің бі ле-
 тін мәліметтермен толықтырыңдар.

Жабайыалма
Тау бөк те рі тұ тас қан жа байы ал ма бо ла тын. Со ғыс жыл-

да ры біз, жас ба ла лар, қа лың бөр гез ге қол-ая ғы мыз ды қы зыл 
ала жо са ғып жыр ғы зып, ұзақ ты күн ге ал ма дан ал ма таң дап, 
сол бөк тер де тен ті реп жү ру ші едік. Қыш қыл тым ақ ал маны 
тіс те ге нің де, мұз шай на ған дай қар шыл дай тын. Сәл ден ке-
йін тіс ті қа мап қа ла тын да, зар қақ ты рып бас тыр май тас тай-
тын. Сон да да жей тін біз... Қо ңыр са мал со ға тын, ит мұ рын, 
қа ра қат тың не ше алу ан иі сі аң қи тын. Бі рақ ақ ал ма ның, жа-
байы ал ма ның қы мыз иі сі бә рі нен де ерек ше еді. Қай жа ғы ңа 
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қа ра саң да, бұ тақ та ры сы нып ке тер дей боп иі ліп, көз ді ар ба-
ған ақ ал ма сы қа сып тұ ра тын. Кеш ке қа рай өріс тен қайт қан 
мал мен бір ге ал ма то лы бір-бір дор ба-қор жын да ры мыз ды ар-
қа лап, біз де ау ыл ға бет ала тын быз.

Күз ге қа рай алып ал ма ағаш тың ақ ал ма сы сар ғыш та нып, 
уыл жып пі се бас тай ды. Қан ша же сең де, ті сің ді қар ма май ды. 
Дор ба ға тол ты рып үй ге әкел ге нің ше езі ліп ке те ді. Ор та сы нан 
ті ліп, жіп ке ті зіп, қақ жа сай мыз. Ау ыл ба ла ла ры жи на лып, 
күн де та си мыз ал ма ны. Аз күн нің ішін де ал ма ағаш тың ал-
ма сы тек би ік те гі бұ тала ры ның ұшар бас та рын да ға на қал ды. 

Біз дің ау ыл «Ал ма лы» деп атала ды, өйт ке ні жа байы ал ма 
сың сып өс кен тау бөк те рін со лай деп атай ды. Бұрын бұл тау-
да жа байы ал ма ны қо рек етіп, аю өріп жү ре ді екен. Сон дық-
тан бо лар кей бір үл кен дер кү ні бү гін ге дейін жа байы ал ма ны 
«аю ал ма» деп атай ды. Ол кез де ал ма же гі сі кел ген дер жүй-
рік ат пен келіп, ал ма ны ат үс тін де тұ рып жи най ды екен. Егер 
адам ның ал ма ны үзіп жат қа нын бір аю кө ріп қал са, қа зан дай 
тас ты кө те ріп алып, ақы рып қуа тын кө рі не ді. Сон да бү кіл 
Ал ма лы бой ының аюла ры те гіс үн қо сып: «Біз дің ал ма мыз да 
адам зат тың не қа қы сы бар?» – де сіп дол да ны сып, жер-көк ті 
азан-қа зан етіп, ті ті рен тіп жі бе ре ді екен. Әже міз осы әң гі ме-
ні ай тып отыр ған кез де, біз дің зә ре міз ұшу шы еді.

(Сай ын Мұ рат бе ковтің «Жабайы алма» повесінен)

3. Тілдік құралдары арқылы (терминдер мен ұғымдар, синтаксистік 
құрылымы) стилін ажыратыңдар.

Же ті су же рін де гі сақ қор ған да ры нан қыз ғал дақ гү лі өр-
нек тел ген ал тын ті лік тер та был ған. Қо лө нер бұй ым да рын да 
да гүл пі шін дес ою-өр нек тер жет кі лік ті. Ке зін де Ұлы Жі бек 
жо лы ар қы лы сау да гер лер Ор та Азия мен қа зақ же рі нен қыз-
ғал дақ тың пияз шық та рын Түр кия ға жет кіз ген. XV–XVІI ға-
сыр лар да ол Гер ма ния, Ұлыб ри та ния, Гол лан дия ел де рі не та-
рал ды. Қа зір де ше тел ға лым да ры се лек ция лық жол мен мә-
де ни сұ рып та рын алып жа тыр. Бі рақ олар біз ге – қыз ғал дақ-
тың Ота ны на қай та-қай та ке лу ге мәж бүр. Се бе бі әр бір мә де ни 
сұ рып 2–3 жыл, әрі кет кен де 5 жыл ға на өзі нің жа ңа алын ған 
кез де гі қа си ет те рін сақ тай ды. Ен ді қай та дан жа ңа сұ рып алу 
үшін оның та би ғи ата сы ке рек. Сон дық тан гол лан дық се лек-
цио нер ға лым дар Қа зақ стан ға кө ңіл бө ліп отыр.
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Ен ді бұ рын ғы дай кі лем дей құл пыр ған қыз ғал дақ ты қыр-
лар ды аз кө ре міз. Ең өкі ніш ті сі, та би ғи қыз ғал дақ тың арам-
шөп си яқ ты гүл күл те ле рі кі шкентай түр ле рі қау лап ке ле 
жа тыр. Бұ лай ке те бер се, та би ға ты мыз дың сұ лу лы ғы мен 
те пе-тең ді гі нің жойы лып ке ту қаупі бар. Бү гін біз со ны жо-
йып ала тын бол сақ, бо ла шақ ұр па ғы мыз қыз ғал дақ тың тек 
су ре тін та ма ша лап оты руы әб ден мүм кін. Сон дық тан БҰҰ-
ның ті ке лей тап сыр ма сы мен ха лы қа ра лық ұй ым дар мә де ни 
өсім дік тер дің ата-те гі – та би ғи қыз ғал дақ тар ды, та би ғи ал ма-
лар ды, би дай лар ды, дә рі лік шөп тер ді зерт теу ге қар жы бө ліп, 
әр ел дің өзі не тән өсім дік тер жүйе сін сақ тап қа лу ға на зар ау-
да рып отыр. Ға лым дар дың есе бі бойын ша, қа зір гі Қа зақ стан 
же рін де қыз ғал дақ тың 34 тү рі бел гі лі, оның 18-і си рек кез де-
се тін түр ге жа та ды жә не «Қы зыл кі тап қа» ен гі зіл ген. 

(Құ ра лай Кә рі ба еваның «Көктем аруы –  
қызғалдақ» мақаласынан)  

4. Мә тін ді азатжолдарға бөліп, ойын дұрыс жүйелеп, стиль  дік және 
логика лық түзе ту лер енгізіп, редакциялаң дар.

Мен жарық дүние есігін ашқаннан соң, ата-анам Қы   зыл   -
құм ға көшіп барыпты. Ол кезде елдің тіршілік көзі – мал шар-
уа шы лығы. Менің отбасым да ес білгенімше Қызыл құм да мал 
бақ қан. Әкем жылқы сын таң атысымен ерттеп мініп, уақ мал-
дар ды жа  йы  лымға ай   дап кетеді… Көктем шы ға төбешіктерді, 
жа зық тықты қап  тай тын қызғалдақты айт са ңыз шы! Әкемнің 
екі сөзі  нің бірі – сол  қыр  мызы гүлдер. «Аяқ басуға қимайсың, 
жазық тық түгел қы зыл-сары түске ен ген», – дейтін. Қы зыл-
құмнан кө шіп кет кен соң аңсарым ауып, сол гүл дер ді көргім 
келді. Көк тем шыға Қызылқұмға ар на йы барып, көздің жа уын 
алатын қыз ғалдақтың та би ғатты қандай әсемдікке бөле ге ні не 
куә  бол дым… Мен үшін балалық шағымда әдемі естеліктері-
 мен, әсем ді гі мен есім де қалған қызғалдақ гүлі сұлулықтың 
сим во лы іспет тес. Әң гі ме міз ге тұздық болған да осы қызғалдақ 
гү лі нің қазақ жерінен бүкіл жер жүзіне таралуы… Қыз ғал-
дақ тың біз дің же рі мізде 34 түрі кез де се ді екен. Оның 12-сі тек 
қазақ жерінде ғана өседі. Осыдан болар Қазақстанның «Қыз  -
ғал дақ тың Отаны» ата  луы. Расында, қызғалдақты Қазақ стан-
 ның бренді ретінде мақ та ныш етуге то лық құқы ғы мыз бар. 

(Нұржәмила Алмасқызы)
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5. Мәтіндегі ақпаратпен танысып, қоғам белсен ділерінің пікіріне 
қатысты ойла рың ды жазың дар. Мән мә тін бо   йын ша тілдік бір лік-
тердің орфогра  фия лық нормаға сай болуын қадағалаңдар. Жақты, 
жақсыз сөйлемдерді ажы ра тыңдар.

Жабайы алманың эволю ция лық тарихын зерттеуші ға -
лым дар әлем де гі ал ма атаулының арғы атасы Қа зақ стан да, 
оның ішінде Ал ма тыда екенін дәлелдеді. «Nature Com mu ni-
cations» жур на лын да «Malus domestica» атты алма сұ ры бы-
 ның біздің елімізден тара ғандығы, Жібек жолымен Шығыс 
пен Батыс елдеріне жетіп, одан әрі Американы жау ла ғандығы 
жа зыл ды.

Ала тау дың бөктерінде 950–1250 метр биіктікте «Сиверс» 
жабайы алмасы өседі… Миллиондаған жыл осы өңір ді мекен 
еткен алма бағы қазір жойылуға шақ тұр.

Соңғы жылдары қоғам белсен ділері: «Алматының сим-
во  лы, қазақстандықтардың мақтанышы – «Апорт» алмасы 
азайып барады», – деп дабыл қағуда. «Олардың бұл алаң дау-
шылығы негізсіз емес, – дейді Экология және ор  нық  ты да му 
институтының директоры Құ ра лай Кәрі баева. – Бір кез дегі 
жасыл желекке оранған ару қа ла да бақ тар ота лып, ор ны на 
зәулім ғи ма рат тар тұрғызылды. Ол тұр мақ, ерекше қор ға-
ла тын аумақ са на тын дағы Алатау бөк те рі не зәу лім сарай  лар 
са лынып, алма бағы аяусыз қира тыл ды. Со ның салдары нан 
алма түрлері нің ата сы – Алма ты «Апор ты» жо йы лып ке ту дің 
аз-ақ алдында тұр», – дей ді ол…

(Дина Имамбаева)

6. Жағдаяттық тапсырманы орындаңдар.

Жа по ния да Са ку ра ның гүл де ге нін та ма ша лау си яқ ты 
дәс түр бар. Осын дай ша ра лар эко ло гия лық мә де ни ет ті 
қа лып  тас ты ра ды. Егер сендер эко лог ма ман бол саңдар, ал ма 
мен қыз ғал дақ тың та би ғи ата сын сақ тап қа лу үшін қан дай 
іс-ша ра лар ұй ым дас ты рар едіңдер?

7. «Қа зақ стан – ал ма мен қыз ғал дақ тың Ота ны» та қы ры бын да анық-
тамалық не сипаттамалық эс се жа зып, жай сөйлемдер мен құр-
ма лас сөйлемдерді ажыратыңдар.



28

§6. Ұлы да ла да ғы ежел гі ме тал лур гия

1. Елбасының Ұлы даладағы ежелгі металлургияға берген анықта ма-
сы мен танысып, ойларыңды ортаға салың дар.

Ұлы да ла да ғы ежел гі ме тал лур гия

Ежел гі за ман да тау-кен өн ді рі сі пай да бол ып,  
қо ла, мыс, мы рыш, те мір, кү міс пен ал тын  

қо рыт па ла ры алы нған.

Ме талл өн ді ру ісі да мып, тех но ло гия лық 
 іл ге рі леуі не жол ашылды.

Қаз ба жұ мыс та ры ба ры сын да ме талл қо ры та тын  
пеш тер мен әше кей бұй ым дар, тұр мыс тық зат та р  

мен қа ру-жа рақ тар та был ды.

2. Мә тін ді оқып, «Үш жақ ты күн де лік» әді сі бой ын ша тал даң дар.

1-қадам Сабақ тақырыбымен, оқылатын мәтінмен танысу

2-қадам Мәтінді оқу барысында жеке күнделік толтыру. Тер мин-
дері мен ұғымдары арқылы стилін анықтау

3-қадам Жұмыс нәтижесін жұпта, топта талқылау 

Ші лік ті мен Бе рел қор ған да рын да ғы қаз ба жұмыс тары 
ба ры сын да скиф-сі бір аң сти лі не, сақ өне рі не (б.з.б. V–III ғғ.) 
жа та тын ал тын бұй ым дар та был ды. Бұл – Ел ба сы ның «Ұлы 
да ла ның же ті қы ры» ма қа ла сын да ай тыл ға нын дай, жыл-
қы ны ал ғаш қол ға үй ре ту ден бө лек, ба ба ла ры мыз дың ме тал-
лур гия ны да ал ғаш бо лып мең гер ге ні нің дә ле лі. Қо  рым  нан 
та был ған бұл бұй ым дар да ла лық тар дың ме талл өн ді ру мен 
оны қо ры тудың, әр түр лі бұй ым дар жа сау дың ше бе рі бол-
ға нын әлем ге әй гі ле ді. Одан бе рі де Бе рел, Ші лік  ті, Аб лай кит, 
Қы ры қүң гір қо рым да рын да ар  хео ло гия лық зерт  теу жұ мыс-
та ры жүр гі зі ліп, бағ зы за ман да ғы та ри хы мыз бен мә де ние ті-
міз ден бел гі бе ре тін жә ді гер лер та был ды. 
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Бұл жә ді гер лер, бі рін ші ден, біз дің бағ зы за ман нан ке ле 
жат  қан ұлы өр ке ни ет тің мұ ра гер ле рі еке ні міз ді нақ ты лай 
тү се ді. Екін ші ден, бұл – ме талл өң деу ді иге ру ар қы лы әлем дік 
өр ке ни ет тің да му ын Ұлы да ла ұр пақ та ры жет кіз ге ні нің бұл-
тарт  пас ай ға ғы.

Бе рел қо ры мы нан та был ған жә ді гер лер үл гі сі нің ла бо ра-
то рия лық зерт теу жұ мыс та ры қа зір ше тел дік зерт теу ор та-
лық та рын да – То ки ода ғы Ұлт тық ге не ти ка инс ти ту ты мен 
Ре сей ғы лым ака де мия сы ның Ар хе оло гия жә не эт но    гра фия 
инс ти ту ты ның Сі бір бө лі мін де, сондай-ақ өз елімізде – Ә.Мар-
ғұ лан атын да ғы ар хе оло гия инс ти ту тын да, Л.Н.Гу ми лев 
атын да ғы Еура зия  лық ұлт тық уни вер си те тін де, әл-Фа ра би 
атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те тін де жүр гі зі лу де.

Ар найы бағ дар ла ма тү зі ліп, құ ра мын да Зей нол ла Са ма-
 шев, Карл Бай па қов, Әб деш Тө леуба ев сын ды ар хеолог тер 
бар ар найы жұ мыс то бы құ рыл ды жә не зерт теу жұ мыс та-
ры на Ұлыб ри та ния, АҚШ, Ита лия, Бельгия, Венг рия, Поль-
ша, Жа по ния, Түр кия, Қы тай жә не Ре сей мем ле кет те рі нің 
бел гі лі ға лым да ры да қа тыс ты. Сөйт іп, ұзын са ны 3000-нан 
ас там жәдігер музей қо ры на бе рілді.

Елі міз дің ор та ға сыр лық та ри хы мен мә де ние тін бі лу ге, 
өр ке ни ет тің қоз ғау шы сы бол ған ел ре тін де Қа зақ елін әлем ге 
та ны ту ға бұл зерт теу лердің се птігі тиері анық.

(Әділ бек Қа баның «Әлем дамуындағы алғашқы үш  
секірісті Ұлы далалықтар жасаған» мақаласынан)

3. Оқылым мәтінінің ғылыми стильде жазылғанын дәлелдеңдер.

Мә тін нің мақсаты Стильдік сипаты Тілдік амал-тәсілдері

4. Автор пікіріне қосыласыңдар ма? Көтеріл ген мә се ле нің оң тай лы 
ше ші лу жол да ры не ме се се беп те рі туралы өз ой ла рың ды дә лел деп, 
дис кус сив ті эс се жа зың дар.

Не лік тен біз ин ду ст рия лан ды ру мен ай на лы сып жа тыр-
 мыз? Біз де пай да лы қаз ба лар бар, бі рақ олар күн дер дің 
кү нін де тау сы ла ды. Мысалы, мұ най мен газ есе бі нен өр кен де-
 ген Оманның мұ найы тау сыл ды, бі рақ оған дей ін қам да нып, 
бас қа ин ду ст рия құ рып үл гер ді. Пай да лы қаз ба ла ры аз бол са 
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да, гүл ден ген эко но ми ка сы бар Оң түс тік Ко рея, Швей ца рия, 
Син га пур се кіл ді ел дер ді мы сал ға кел ті ру ге бо ла ды. Бұл ел дер 
бі лім нің есе бі нен да му да. Бо ла шақ – ірі кә сі по рын дар да емес, 
тех но ло гия лар да.

(Нұрсұлтан На зар ба ев тың «Ұлы да ла ның 
 же ті қы ры» ма қа ла сы нан)

5. Шешендік сөзді оқып, «Ғы лым ар тық па, әл де мал ар тық па?» сұра-
ғы на қазіргі заман тұрғысынан жауап беріп, ойталқы өткізіңдер. 

Ғылымартықпа,әлдемалартықпа?
Бір топ адам бір де Әзі рет Әлі ше шен нен:  «Ғы лым ар тық 

па, әл де мал ар тық па?» – деп сұрапты. Сонда ше шен:
– Бі рін ші ден, ғы лым ар тық. Ғы лым – әу лие-ән бие лер дің 

ми ра сы, ал мал – пер ғау ын мен қа рын бай дың ми ра сы. Екін-
ші ден, ғы лым се ні сақ тай ды, ал мал ды сен сақ тай сың. Үшін-
ші ден, ғы лым ның до сы көп, ал мал дың дұш па ны көп. Төр тін-
ші ден, ғы лым ды жұм са саң, ар та бе ре ді, ал мал ды жұм са саң, 
азая бе ре ді. Бе сін ші ден, ғы лым са ған құр мет ті атақ бе ре ді, 
ал мал са ған са раң де ген атақ бе ре ді. Ал тын шы дан, ғы лым 
өзін-өзі сақ тай ды, ал мал ды үне мі ба ғып-қа ғу ке рек. Же тін-
ші ден, ғы лым қия мет кү ні ие сі не ша па ға тын тигізеді, ал мал 
ие сі не қи сап сыз жау ап бер гі зе ді. Се гі зін ші ден, ғы лым тоз-
бай ды, жо ғал май ды. Ал мал бол са – қол дың кі рі, өле ді, жо ға-
ла ды. То ғы зын шы дан, ғы лым кө ңіл ді нұр лан ды ра ды, адам ға 
ақыл-ой қо са ды, ал мал ма сат тан ды ра ды, бол ған үс ті не бо ла 
бер сем деп, дү ниеқо ңыз ете ді. Онын шы дан, ғы лым Құ дай ға 
ғи ба дат қы ла ды, ал мал ие сі нің кө ңі лі не тә кап пар лық са ла-
ды, – деп жауап беріпті.

(«Ше шен дік шиыр лары» кі та бынан)

6. Ойталқыдағы пікірлеріңді жинақтап, кестені толтырыңдар және 
өз ойларыңды 10 сөй лем  мен қоры тын ды лаң  дар. Көсемшені анық-
таңдар.

Ғы лым Мал

7. Қа зақ стан да ғы ірі ме тал лур гия зау ыт та ры ту ра лы ақ па рат жи нақ-
 тап, презентация немесе ойтұжырым дайындаңдар.
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§7. Ше шен дік өнер тарихы

1. Мә тін ді оқып, Майқы би туралы өздерің білетін мәліметтерден 
дә йек сөздер келтіріп, дереккөздеріне (БАҚ, энциклопедиялық, 
ғылыми еңбектер) сілтеме жасаңдар.

Майқыби
Май қы би (ХІІ–ХІІІ ғғ.) – ха лық тың ау ыз ша та ри хы  ның 

ай ту ын да, Шың ғыс ты хан кө те ру ге қа тыс қан атақ ты он екі 
би дің бі рі. Әділ би лі гі мен, тап қыр ше шен ді гі мен ата ғы шық-
қан адам. 

Май қы есі мі қа зақ тың шы ғу те гі не қа тыс ты көп те ген 
аңыз-әң гі ме лер де кез де се ді. Тарихшы Рашид ад-Диннің 
«Жә миғ ат-тауарих» еңбегінде оның Шың ғыс хан ның ақыл -
шы  сы, өзі жо рық қа ат тан ған да ор ны на қал ды ра тын биі бол-
ға ны, Жо шы ханның Ба тыс қа жа са ған жо ры ғын да моң ғол 
әс ке рі нің оң қа на тын бас қар ға ны ай ты ла ды. Осы ған қа ра-
ған да, Май қы бидің жас ша масы Шың ғыс хан мен қа рай лас 
бол ған. 

«Қа зақ эн цик ло пе дия сын да» былай жазылған: «Қа зақ 
аңыз да ры Май қы биді Шыңғыстан бі рер ға сыр кей ін жа  са -
 тып, қа зақ тың үш жүз ге бө лі ну ке зе ңін де үл кен рөл ат қар-
ға нын ай та ды. Ор ман бет би өліп, он сан Но ғай елі бү  лін-
ген де, қа  зақ ұлы сын құр ған та ри хи қай рат кер бейне сін де 
сипат та лады. Май қы би қа зақ ру ла рын үш жүз ге бө ліп, 
үй  сін бас та ған бө лік ті «Ұлы жүз», ар ғын бас та ған бө лік ті 
«Ор та жүз», ал шын бас та ған бө лік ті «Кі ші жүз» деп атай-
ды. Но ғай лы хан да ры ның бі рі – Ах мет ті Ұлы тау да үш жүз-
дің ха ны етіп кө те ре ді. Ол ұрыс қа кір ген қы рық ру ға таң ба 
та ратқан жә не таң ба ны әр ру дың ерек ше лі гі не қа рай бел гі-
лей ді. Ұлыс туын ұс та ған үй сін ге «жа лау», ор та да жүр ген 
ар  ғын ға «көз», жау  ға ал ды мен ша  ба тын ал шын ға «най за» 
таң  ба  сын бер ген».

Ел аңыз да ры нан Май қы би дің өз за ма нын да ел қа мын ой -
ла ған үл кен ой шыл адам бол ға ны, ха лық тың әдет-ғұ рып, сал-
тын, жол-жо рал ғы сын заң ға ай нал ды ру да оның орны ерекше 
болғаны кө рі не ді.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)
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Шешендікөнертарихы
Шешендік	өнер	туралы	ғылымды	халықаралық	тілде	риторика	(көне	

грек	сөзі)	дейді.	Риторика	ғылымының	негізін	салған	со	фист	Прота	гор	
(б.з.б.	444	жылы	туған)	болып	есептеледі.	Протагор	шешендік	өнерге	
бай	ла	нысты	«Ай	тыс	өне	рі»,	«Тартыс	туралы»,	«Ғылымдар	туралы»,	
«Өк	тем	сөз»	және	«Жа	рыс	сөз»	атты	еңбектер	жазған.

Шешендiк	өнер	көне	Римде	басты	орында	болды,	онда	сөз	құ	дi	ре	
тiне	ие	адамға	тәңiрiндей	табынған.	Сенатта,	сотта	және	т.б.	жиын	дар
да	әрбiр	ерiктi	азаматтың	сөйлеу	құқығы	болған.	Сон		дық	тан	шешен	
сөй	леудiң	қырсырын	меңгеру	мeмлeкeт	iстeрiнe	ара		ла	сy	талабынан	
тyын	дады.

Көнe	Рим	шeшeндiк	өнeрiнiң	алыбы	дeп	Цицeронды	танимыз.	Марк	
Тyллий	Цицeрон	–	шeшeндiк	 өнeр	дiң	 тeо	рeтигi.	Ол	өзiнiң	шeшeндiк	
өнeр	туралы	ұлы	ойларын	«Шeшeндiк	өнeр	дiң	үш	трактаты»	eңбeгiндe	
жа	зып	қалдырды.

Демосфен	риторикадан	 сабақ	беріп,	 пән	ретінде	негізін	 қалаған.	
Оның	170	қолжазбасы	мен	60	шешендік	сөзі	сақталған.

Сондайақ	Сократ,	Платон,	Аристотель,	Квинтилиандардың	есім	де
рін	атап	өтуге	болады.

Қазақтыңұлттықшешендікөнерініңтарихы
Қазақтың	шешендік	өнерінің		дәл	қай	уақыттан	басталатынын	дөп	

басып	айту	қиын.	Себебі	қазақ	шешендік	сөздері	қағазға	түспей,	ауыз
ша	айтылып,	халық	жадында	сақталып	келді.	«Түгел	сөздің	түбі	бір,	
түп	атасы	–	Майқы	би»	дейтін	де	сөз	бар.	Бірақ	шешендік	сөз	өнерінің	
шығу	тарихы	әлдеқайда	әріден	басталса	керек.

Біз	білетін	қазақ	шешендерінің	атасы	–	Жиренше	шешен	және	ел	
ау	зында	сақталған	шешендік	сөздердің	ең	көнесі	де	Жиренше	аты	мен	
байланысты	 сөздер.	Бізге	жеткен	 аңызәңгімелерге	 қарағанда,	Жи
рен	ше	–	Әз	Жәнібек	хан	мен	Асанқайғы	(XIV–XV	ғғ.)	заманында	өмір	
сүрген	адам.

XVІ–XVIII	ғасырларда	шешендік	өнерді	Шалкиіз,	Бұқар,	Шортан	бай,	
Дулат,	Мұрат,	 Төле,	 Қаздауысты	Қазыбек,	Әйтекелер	жалғас	тыр	ды.	
Шешендік	 өнердің	 кең	 қанат	жайып,	 биіктеген	 кезеңі	 –	XVIII	 ғасыр.	
Бұл	–	қазақ	халқының	жоңғар,	қалмақ,	қытай	басқыншыларына	қарсы	
тұрып,	өз	тәуелсіздігін	қорғау	жолындағы	күрес	жылдары	еді.

2. Оқылым мәтінінің ғылыми стильде жазылғанын дәлелдеңдер.

Мә тін нің мақсаты Стильдік сипаты Тілдік амал-тәсілдері
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3. Берілген тіл дік бір лік тер ді пайдаланып, атаулы сөйлемдерді қа -
тыс тырып, мәтін құрастың дар. 

Риторика ілімі, ерте кезден зерттеле бастады, әл-Фа ра би, 
ше шен  дік өнер дің табиғаты, нағыз шеберлері, жүре қа лып-
тасады, демократия лық қо ғамда, адам құ қы мен еркіне деген 
көзқарас, қы зы ғу шылық артып отыр.

Сократ сөйлегенде, біреудің бет-ажарына, байлығына не 
басқа да жұрттан асқан артықшылығына бола үндемей қал-
ма ған. Ол барынша турашыл, қарапайым әрі қайырымды, 
жа ны жайсаң жан болған.

(Платон)

Данышпан Сократ көшеде жас ойшыл Ксенофонтты жо  -
лық  тырып: 
– Ұнды қайдан сатып алуға болады? – деп сұрайды.
– Базардан, – депті Ксенофонт.
– Ал майды ше?
– Оны да базардан.
– Ал даналық пен ізгілік алу үшін қайда баруға болады?

Жас жігіт ойланып қалыпты.
– Маған еріп жүр, мен көрсетейін, – депті Сократ.

Осыдан бастап Ксенофонт Сократтың әрі шәкірті, әрі ше  -
шен дік жолындағы сапарлас серігі болған екен...

(«Ғұламалар ғибраттары» кітабынан)

4. «Даналық пен ізгілікті қайдан алуға болады?» деген сұраққа жа уап 
беріп, өз ой ла рың ды дә лел деп, дис кус сив ті эс се жа зың дар.

5. Шешендік негіздері туралы ойларыңды жинақтап, өз бол жам да-
рың мен толықтырып, сұхбат құрыңдар. Талқылау сұрақтарын 
құрас  тырып, сыни тұрғыда баға беріңдер.

Шешендік өнер үш нәрсеге негізделеді:
1) табиғи дарын, тума талант;
2) жан-жақты білім;
3) тынымсыз еңбек, жүйелі жаттығу.



34

Марк Туллий Цицерон былай деген: «Өзінің сөзі  мен 
тың дау  шы  сына әрі білім берсе, әрі көңілін көтерсе, ең 
мықты  ше шен – сол. Білім беру – шешеннің міндеті, көңі-
 лін көтеру – тың дарманға көрсеткен құрмет, күшті әсер 
ету – қажеттілік».

(«Шешендік өнер негіздері» жинағынан)

6. Ежелгі Грекия мен Көне Римдегі шешендік өнердің көрнекті 
өкілдері мен олардың еңбектерін сәй кес тен діріңдер.

Аристотель
(б.з.б. 384–322)

Сөздің шындықпен арақатынасы жө -
нінде софистерге қарсы бағыт ұс тан-
ған. Абсолютті шындықты адам та ны -
мынан жоғары қойған.

Сократ
(б.з.б. 470–399)

Сократтың шәкірті. Софистердің ри-
то рикасын ғылым ретінде жоққа шы-
ға  рып, шындыққа негізделген шы на-
йы сөзді ұстанған.

Платон
(б.з.б. 427–347)

Атақты қолбасшы А.Македон ский дің 
ұстазы. «Ри то рика» атты үш кітап тан 
тұра тын еңбектің авторы. 

Квинтилиан
(б.з. 35–96)

Шешендік өнердің теоретигі. Өз ең бе-
гін білікті шешендер Лици ний Красс 
пен Марк Антоний арасын дағы диа-
лог түрінде жазған.

Цицерон
(б.з.б. 106–43)

Он екі кітаптан тұратын «Шешендік 
тәлім» атты еңбегінде шешендіктің 
ережелерін белгілеген.

7. Екі тапсырманың бірін орындаң дар.
1. «Ше шен дік сөз – те рең ой ға, ұт қыр ло ги ка ға құ рыл ған құн ды 

мұ ра, асыл қа зы на» тақырыбында аргументті эс се жазың дар.
2. Риторика ғылымының негізін қалаған шешендер туралы ізде-

ніп, презентация немесе ойтұжырым дайындаңдар.



ЖАС ТАР МӘ ДЕ НИЕ ТІ 
ЖӘ НЕ МӘ СЕ ЛЕ СІ 

ШЕ ШЕН ДІК СӨЗ ДЕР

Бұлбөлімдесендер:
•	 са	ламат	ты	өмір	сал	ты,	ұлт	тық	мә	де	ни	ет,	ма	ман	дық	таң	дау,	 

жас	тар	мә	де	ние	ті	мен	жас	тар	дың	ел	бо	ла	ша	ғы	на	ық	па	лы	 
жө	нін	де	ой	қоз	ғай	сың	дар;

•	 әлеу	мет	тік	же	лі	нің	пай	да	сы	мен	зи	янын	тал	қы	лап,	бло	гер	ма	ман
ды	ғы	ның	қырсы	рын	иге	ру	ге	тал	пы	на	сың	дар;

•	 ой	көк	пардың	(де	бат)	мақсаты,	ерекшелігі	және	мәдениетімен	
танысып,	түр	лі	та	қы	рып	тар	да	ой	көк	пар	ұй	ым	дас	ты	расыңдар;	

•	 пуб	ли	цис	ти	ка	лық	стиль	дің	ерек	ше	лік	те	рін	бі	ліп,	та	қы	рып	қа	бай
ла	ныс	ты	шы	ғар	ма	шы	лық	ба	ғыт	та	ғы	тап	сыр	ма	лар	мен	(өлең,	
әң	гі	ме,	ес	те	лік,	шы	ғар	ма,	эс	се)	жұ	мыс	іс	тей	сің	дер;

•	 шешенге,	шешендік	сөзге	қойылатын	талаптармен,	шешеннің	
көпшілік	алдында	өзін	ұстау	мәдениетімен	танысасыңдар.

ІІ БӨЛІМ

Өнер, оқу – жас тық тың қа ру-жа ра ғы.
Ілияс Жан сү гі ров

Жас тар дың бү гін гі мін де ті – оқу, бі лім, 
тәр бие жұ мыс та ры. Бү гін – жас тар дың 
сөз ден іс ке кө ше тін за ма ны. 

Ға ни Мұ рат ба ев
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§1.  Тір ші лік тің не гі зі – са ла мат ты 
 бо ла шақ

1. Аудиожазбадан (03. mp3) «Жаның жеті жаманнан аман болсын» 
мәтінін тыңдап, тілдік оралымдарын талдаңдар. Жанның сау лығы 
мен тәннің саулығы бір-бірімен байланысты ма?

2. Мә тін ді оқып, тыңдалым мәтінімен салыстыра талдаңдар.

«Жаның жеті жаманнан аман 
болсын» мәтіні

«Ұлт сау лы ғы» мәтіні

Тақырыбы

Мәтіндердегі автор көзқарасы 

 

Көзделген аудиториясы

 

 Құрылымы мен тілдік ерекшелігі

 

Ұлтсаулығы
Қа зақ хал қы ежел ден ден сау лы қты күтуге, күн де лік ті 

өмір де де не ні кү тіп ұс тау ға, та за лық ты сақ тау ға, дұ рыс 
та мақ та ну ға қат ты мән бер ген. Хал қымыздың «Бі рін ші бай-
лық – ден сау лық», «Де ні сау дың жа ны сау, жа ны сау дың тә ні 
сау» де ген ма қал дары те рең тәр бие лік жә не фи ло со фия лық 
ма ңы зын осы күн ге дей ін жо ғалт қан жоқ.

Қа зақ – су дың тұ ны ғын ішіп, ма лы на шөп тің шүй гі нін  
бе   ріп, төрт тү лі гін тү ген деп жүр ген ха лық. Төрт тү лік тің 
ішін  де жыл қы ны ерек ше бап тап, бие сау ып, қы мыз да яр-
ла ған.

Жыл қы еті – қа зақ хал қы үшін аса қа дір лі та ғам. Ол қо  ры-
ту ға же ңіл, тез сі ңе ді. Жыл қы еті нен жа сал ған қа зы-қар та, 
жал-жая ны біл мей тін адам си рек, қай жер де де бұл та ғам дар 
үл кен сұ ра ныс қа ие.

«Бие нің сү ті – са ры бал», «Қы мыз дан ас қан дәм бар ма?» 
деп, қы мыз ды тек су сын ре тін де ға на пай да лан бай, оның аса 
жо ға ры ем дік-ши па лық қа сие тін біл ген. Қы мыз – жүй ке 



37

ау ру ына бір ден-бір ем, өйт ке ні оның құ ра мын да В2, В12 дә -
ру мен де рі бар. Қы мыз адам ағ за сы на жан-жақ ты әсер ете ді. 
Ол ас қо ры ту мү ше ле рі нің, жү рек қан та мыр ла ры ның, жүй  ке 
жү йесі т.б. ағ за лар дың қыз ме тін жақ сар та ды. Қы мыз   дың 
әсе рі бү кіл ағ за ны өз гер те ді. Фи зио ло гия лық жә не биохи-
мия  лық процес тер кү шей іп, зат ал ма су қал пы на ке ле ді.

(Ж.Мол дах ме тұлы)

3. Оқылым мәтіні және өздерің білетін ақпараттар бойынша қы  мыз-
 дың пайдасына кластер құрастырып, сол мәліметтерден мә тін жа -
зың   дар. Жай сөйлемдер мен құрмалас сөйлемдерді ажыра тың дар.

Қымыздың  
пайдасы

4. Екі топқа бөлініп, оқылым және тыңдалым мәтіндерін түртіп жазу 
(конспектілеу) ар қы лы негізгі ақпаратты іріктең  дер.

5. Қазақ шешендік өнерінің көрнекті өкілдері мен олардың нақыл 
сөз  дерін сәй кес тен діріңдер. Тақырыппен байланысын анық таң дар.

Төле би Амандықта қадір жоқ,
Алдырған күнде білерсің. 
Денсаулықта қадір жоқ,
Ауырған күнде білерсің.

Бала би Тұмау түбі құрт болар, 
Тұман түбі жұт болар, 
Ақылдың түбі құт болар.

Қазыбек би Ауру болар түбінде
Артық ішкен асыңыз.
Орта құрсақ жүрсеңіз,
Аман болар басыңыз.

Бөлтірік шешен Атадан жақсы ұл туса, 
Елінің зоры болады.
Атадан жаман ұл туса,
Адам біткеннің қоры болады.
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Ойкөкпар
Ой	көк	пар	(фран	ц.	debat –	«талас»,	«тал	қы	лау»)	–	бел	гі	лі	бір	мә

се	ле,	та	қы	рып	тө	ңі	ре	гі	нде	ай	тыл	ған	ой	ды	қол	дау	не	жоқ	қа	шы	ға	ру.	
Мұнда	нақ	ты	лық,	бұл	тарт	пас	дә	лел	мен	дәй	ек	ті	пі	кір	қа	жет.	

Ой	көк	пар	да	та	қы	рып	бел	гі	ле	ніп,	ре	зо	лю	ция	ұсы	ны	ла	ды.	Ай	тыл	ған	
ой	ды	жақтау	шы	топтың	спикері	бі	рін	ші	сөй	лей	ді.	Оған	қар	сы	топ	сұ
рақ	қоя	ды.	Спи	кер	қол	мақол	жау	ап	бе	ре	ді.	Ен	ді	гі	ке	зек	те	қар	сы	пі	кір	
ай	ту	шы	лар	то	бы	ның	өкі	лі	сөз	алып,	өз	аргументін	ұсынады.	Мұ	нан	
әрі	екі	топ	бірбі	рі	не	сұ	рақ	қоя	оты	рып,	қарсылас	топтың	пі	кі	рін	жоқ	қа	
шы	ға	ра	ды.	Спикерлер	өз	аргу	менттеріне	көпшілікті	сендіріп,	өз	көз
қа	ра	сы	ның	өмір	шең	ді	гін	дә	лел	дейді.	Ой	көк	пар	дың	нә	ти	же	сін	ар	найы	
бел	гі	лен	ген	са	рап	шы	лар	мен	ауди	то	рия	ның	дау	ыс	са	ны	ше	ше	ді.

	Мақ	са	ты	 Қар	сы	лас	топ	тың	ойпі	кі	рін	жоқ	қа	шы	ға	рып,	өз	көз	қа
ра	сын	дә	лел	деп,	же	ңіс	ке	же	ту.	

Ойкөкпарға	
қа	ты			сушылар

Топ	мү	ше	ле	рі	–	спи	кер	лер.	Жақ	тау	шы	топ	–	бел	гі	лі	бір	
ай	қын	по	зи	ция	ны	ұс	та	ну	шылар.	Дат	тау	шы	топ	–	қар
сы	лас	 ұсын	ған	 по	зи	ция	ны	 сын	ға	 алып,	 кем	ші	лі	гін	
көр	се	ту	шілер.	Жүр	гі	зу	ші	–	спикер	лер	дің	сөйлеу	ре
тін,	рег	ла	менттен	аспауын	қадағалаушы.	Са	рап	шы
лар	–	ой		көкпарды	қорытындылап,	баға	беру	ші	лер.

Мә	де	ние	ті Сы	пайы	лық	пен	ұс	там	ды	лық,	 із	гі	лік	қа	си	ет	те	рін	та
ны	та	бі	лу.	 Та	қы	рып	ая	сын	да	 ға	на	 сөй	леу.	 Ұтым	ды	
да	тап	қыр,	ке	нет	тен	сөз	та	бу	тә	сіл	де	рін	ше	бер	лік	пен	
пай	да	ла	ну.	Нақ	ты	де	реккөз	де	рін	пай	да	ла	ну.

6. «Ұлттық тағамдарды көбірек тұтынған пайдалы» немесе «Ға лым -
 дар бекіткен заманауи тағамдарды тұтынған дұрыс» деген екі пі -
кір    дің бірін жақтап, ойкөкпар өткізіңдер.

Ойкөкпар өткізу тәртібі Уақыты
Ойкөкпарға қатысушылар: 1) жақтаушы топ; 2) даттаушы 
топ; 3) сарапшылар; 4) жүргізуші болып бөлінеді. 

1 минут

Жақтаушы топ спикері өз аргументтерін жариялайды 
және даттаушы топтың 3 сұрағына жауап береді.

4 минут

Даттаушы топ өз аргументтерін ұсынып, қарсы топтың сұрақ-
та ры на жауап береді және олардың пікірін жоққа шығарады.

4 минут

Сарапшылар талдау жасап, қорытынды шығарады. 2 минут

7. «Бо ла шақ тың қа мы үшін ау лақ бол, жас тар, ке сел ден!» та қы ры-
бын да эс се жа зың дар. Эссе түрін өздерің таңдаңдар.
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§2. Жас тар жә не ұлт тық мә де ни ет

1. Мә тін ді тү сі ніп оқып, сти лін анық таң дар. Мәтінде аты аталған 
ғұламалар туралы өздерің білетін ақпараттарыңмен бөлісіңдер.

Ұлттықмәдениет–ұлымерей
Мә де ни ет тің ру ха ни ті ре гі – дәс түр. Ол – ұлт тық мә де  -

ниет тің бас ты құ рам дас бө лі гі, ұр пақ тың та ри хи са бақ тас ты-
ғы ның же мі сі. Мә де ни ет ті ұлт дәс түр сіз бол май ды.

Дәс түр жа ңа за ман ға бей ім дел се, өмір шең бо лып, адам зат 
да муы на ық пал ете ді. Ұлт тық мә де ни ет ті жо ға ры ұс та ған 
ел – өр ке ни ет ті ел. За ман өз ге рі сі не жұ ты лып кет пей, ата 
дәс түр ді көз дің қа ра шы ғын дай сақ тау – бір тұ тас ұлт бо лып 
ұйыс ты ру дың ке пі лі.

Әл-Фа ра би, Ба ла са ғұн, Иүг іне ки, Я сауи, Абай, Шә кә рім 
се кіл ді ұлы лар дү ние ге кел ген қа зақ то пы ра ғын да ғы төл 
мә де ние ті міз – дәс түр, әдет-ғұ рып пен бір тұ тас ұғым. Төл 
мә де ние тін бой ына да рыт у, Абайдың «ыс тық қай рат, нұр лы 
ақыл мен жы лы жү рек ті» бойына жиған «то лық ада мы на» сай 
ке лу әр жас ұр пақ тың мұ ра ты бо луы ти іс. Ел ба сы: «Абай дың 
да на лы ғы, Әуе зов тің ғұ ла ма лы ғы, Жам был дың жыр ла ры 
мен Құр ман ға зы ның күй ле рі, ға сыр лар қой науы нан жет-
кен ба ба лар үні – барлығы біз дің ру ха ни мә де ние ті міз дің бір 
па ра сы ға на», – дей ді.

Ки із үй, ша ңы рақ, ту ған жер, қа си ет ті та ри хи жә ді гер-
ле рі міз, салт-жо рал ғы ларымыз, бай ли ро-эпос тық жыр-
ла ры мыз, қай талан бас му зы ка лық өне рі міз, дом бы ра дан 
тө гіл ген ән-күй, жыр ла ры мыз, көм екейі нен жыр тө гіл ген 
жыр шы ла ры мыз бен орақ ау ыз, от тіл ді ше шен де рі міз дің 
ту ын ды ла ры, те рең нен бас тау ал ған төл қо лө нер, кең дас-
тар қан, ұлт тық та ғам да ры мыз – бә рі ке ле шек өс ке лең ұр  пақ-
  қа қал ған ми рас. Жас та ры мыз осын дай ұлттық құндылық-
тар ды қас тер леп, бой ына сі ңі ріп, өсіп-өнуі қа жет.

Ел ба сы ның «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. Қа зақ ті лі жап пай қол да ныс ті лі не ай на лып, 
шын мә нін де гі мем ле кет тік тіл мәр те бе сі не кө те ріл ген де, 
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біз елі міз ді «Қа зақ мем ле ке ті» деп атай тын бо ла мыз» де ген 
ас қақ ойы – бү гін гі күн нің шын ды ғы.

Ұлт тық мә де ни ет тің ажы ра мас бө лі гі, ең ал ды мен, адам-
 дар ара сын да ғы қа рым-қа ты настан, сөз әдебі нен кө рі не ді. Сөз 
әдебі нің негіз гі қыз ме ті – айналаңдағы адам дар мен сы пайы 
қа рым-қа ты нас ор на ту. Сон дық тан әр бір же ке тұл ға ның, әсі-
ре се жас тар дың бел гі лі мә де ни ұжым ның мү ше сі ре тін де сөз 
әде бі не тән дә стүр лі қа ғи да лар мен ру ха ни құн ды лық тар ды 
құр мет теуі, ұс та нуы маңызды.

Қо ры та айт қан да, жас тардың бой ын да та ри хы мыз бен 
мә де ние ті міз ге құр мет пен қа рау се кіл ді із гі се зі мін қа лып-
тас ты ру мақ са тын да ұлт тық мә де ни ет те гі үз дік тер ді таң дау 
қажет.

(Абай Құр ман құ лов,  
Жар қын би ке Сү лей ме но ва)

2. Мә тін ді оқып, алдыңғы оқылым мәтінімен салыс ты ра (автор көз-
қа ра сын, мақсатты аудито риясын, құрылымы мен тілдік ерек ше-
лі  гін) тал даң дар.

ЕлбасыныңЖастаржылыныңашылу
салтанатындасөйлегенсөзі

Қа дір лі қау ым! Бар ша ңыз ды Жас тар жы лы ның бас та-
луы мен шын жү рек тен құт тық тай мын!

Бұл – мем ле кет та ра пы нан өс ке лең ұр пақ ты қол дау ға 
ба ғыт тал ған ма ңыз ды қа дам. Тәу ел сіз дік ру хы мен өсіп ке ле 
жат қан бү гін гі жас бу ын – біз дің ер тең гі үмі ті міз, се нім ді 
ті ре гі міз. Сон дық тан ме нің Жар лы ғым мен 2019 жыл «Жас-
тар жы лы» деп жа рия лан ға нын бі ле сіз дер. Біз ба ба ла ры мыз 
аң са ған Тәу ел сіз дік ке қол жет кі зіп, Ұлы да ла тө сін де әлем 
мой ын да ған мем ле кет құр дық. Есіл дің жа ға сын да ең се лі 
елор да мызды тұр ғы зып, та рих та бұ рын-соң ды бол ма ған зор 
же тіс тік ке қол жет кіз дік. Жү зе ге асы ры лып жат қан ша ра-
лар дың бә рі еге мен елі міз дің бо ла ша ғы – сіз дер үшін жа са лып 
отыр.

Қым бат ты дос тар! Бү гін де біз дің өмі рі міз дің бар лық 
са ла сы – бі лім бе ру, жұ мыс, от ба сы, тіп ті бір-бі рі міз бен 
қа лай сөй ле се ті ні міз ге дей ін елеу лі өз ге ріс ке ұшы рауда. Осы-
ның бә рі әр бір адам ның да му траек то рия сы на жә не тұ тас тай 
ал ған да, бү кіл әлем ге тү бе гей лі ық пал ете ді.
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Көз ал ды мыз да цифр лы қо ға мы мен бі лім эко но ми ка сы 
бар жа ңа жа һан дық өр ке ни ет ту ып ке ле ді. Біз дің ел уа қыт тың 
осы талап та ры на сай бо луы ти іс. Сон дық тан қа был да нып 
жат қан бар лық күш-жі гер ел ді бо ла шақ сер пі ліс ке әзір леу ді 
діт тей ді жә не қу ат ты Қа зақ стан ды құ ру ға ба ғыт тал ған.

Бү гін де Қа зақ стан да жас тар ды әлеу мет тік-мә де ни бе йім-
 деу мә се ле ле рін ше шу, жас адам дар дың бә се ке лік қа бі ле тін 
да мы ту өзек ті бо лып отыр. Жас тар жы лын да біз жас қа зақ-
стан дық тар дың ма ңыз ды қа жет ті лік те рін қам та ма сыз ету ге 
ба ғыт тал ған қа ра пай ым жә не тү сі нік ті қол дау құ рал да рын 
әзір леуіміз керек. Бұл, ең ал ды мен, қол же тім ді жә не са па лы 
бі лім, жұ мыс тың бо луы, бас па на жә не от ба сын құ ру мүм кін-
ді гі. Осы ған бай ла ныс ты Үкі мет ке мына ша ра лар ды пы сық-
тау ды тап сы ра мын.
1. Жас от ба сы лар ға ар нал ған бас па на мә се ле сі ірі қа ла-

лар да өт кір еке нін ес ке ре оты рып, Аста на , Ал ма ты жә не 
Шым кент те жұ мыс іс тей тін жас тар үшін жы лы на 1 мың 
пә тер ден кем емес құ ры лыс ты қам та ма сыз ету қа жет. Бұл 
пә тер лер жал да ма лы бас па на са на ты на жат қы зы луы ти іс.

2. Жас тар сая са ты ның не гіз гі мә се ле сі жұ мыс пен қам ту 
бо лып қа ла бе ре ді. Бүгінгі әлемде 18 бен 30 жас ара лы-
ғын  дағы 300 миллионға жуық жас адамның тұрақты 
жұмыс ор ны жоқ немесе жұмыссыздар болып табылады. 
Сонымен бір ге ғалымдардың болжауынша, 2050 жылға 
қарай қазіргі кәсіптердің шамамен жартысын жасанды 
интеллект ауыс ты ра тын болады.

3. Қа зір гі таң да өнер лі жас тар ды қол дау үшін бел сен ді 
жұ мыс тар жүр гі зі лу де. Қо ғам да түр лі ба ғыт тар бой ын ша 
креа тив ті аза мат тар дың тұ тас шо ғы ры қа лып тас ты. 
Бү гін де тала нт ты жас та ры мыз ға се лек тив ті кө мек көр-
се ту үшін де рек тер қо рын, жас тар дың зият кер лік бан кін 
құ ру қа жет. Мұн дай қа дам біз ге бо ла шақ тың на ғыз крис-
тал да рын өсі ру ге мүм кін дік бе ре ді.

4. Біз дің жас от ба сы лар ға, олар дың ден сау лы ғы мен әлеу-
мет тік инк лю зив ті лі гі не қол дау көр се ту са ла сын да ғы 
көз қа ра сы мыз ды ай тар лық тай өз гер ту ма ңыз ды. Жас-
тар ды жа ңа әлеу мет тік рөл де рі мен от ба сы лық өмір дің 
ыс тық-суы ғы на дай ын дау қа жет. Мұ ны ор та мек теп тер дің 
жо ғар ғы сы нып та ры нан бас та ған жөн.

(Нұрсұлтан Назарбаев)
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Публицистика
Пуб	ли	цис	ти	ка	(ла	т.	publіcus	–	«көп	ші	лік»,	«әлеу	мет»)	термині	«қо	ғам	

өмі	рі	үшін	ма	ңыз	ды	мә	се	ле	лер	ді	тал	қы	лау»	де	ген	ұғым	да	жұм	са	ла	ды.	
Пуб	ли	цис	ти	ка	лық	стиль	қо	ғам	дық	талап	қа	сай	жа	зыл	ған	шы	ғар	ма	лар
дың	не	гі	зін	де	 қа	лып	та	са	ды.	Жазбаша	түріне	 газет,	жур	нал	дар	дағы	
мақала,	очерк	т.б.;	ауызша	түріне	шешендік	сөздер	жа	тады.

Пуб	ли	цис	ти	ка	лық	стиль	жұрт	қа	үн	деу,	үгіт	ай	ту	да	пай	да	ла	ны	ла	ды.	
Мұн	дай	үн	деу	ге,	үгіт	ке	қо	ғам	үшін	маңызды,	дәл	сол	ке	зең	де	мә	ні	зор	
мә	се	ле	лер	та	қы	рып	бо	ла	ды.	Мы	са	лы:	сая	си,	эко	но	ми	ка	лық,	эко	ло
гия	лық,	мә	де	ни,	мо	раль	дық	мә	се	ле	лер.	Үн	деу	дің	мақ	са	ты	–	жұрт	шы
лық	ты	қо	ғам	дық	мә	ні	бар	іс	ке	қа	тыс	ты	ру,	олардың	са	на	сы	на	ық	пал	
ету.	Ол	кө	бі	не		га	зет,	жур	нал,	ра	дио,	те	ле	ди	дар	ар	қы	лы	бе	рі	ле	ді.

Публицистикалықстильдіңтілдік
ерекшеліктері

Қо	ғам	дықсая	си	тер	
мин	дер	мен	сөз		дер

Демократия, өркениет, тәуелсіздік туы, 
саяси пар тия, қаржы дағдарысы т.б.

Ба	ға	бе	ру	ші	сөз	дер Ең бек оза ты, көш бас шы, ұлтжандылық, бәсе
кеге қабілетті, ұрпақ сабақтастығы т.б.

Стандарт	тілдік		
бірліктер

Арнайы тілші репортажы, жаһан жаңа лық та
ры, тілшіміз әңгімелейді, хабардар етеміз т.б.

Пе	риф	ра	за	лар	 Ақ ал тын – мақ та, кү ріш. Қа ра ал тын – кө мір, 
мұ най. Кө гіл дір отын – газ т.б.

	Қос	сөз	дер Қо ғам дықәлеу мет тік, бұ қа ра лықсая си, үгіт
на си хат тық т.б.

	Бұй	рық	рай	тұл	ға	сы	 Ана қадірін білейік, жұмыла жасай ық, та быс қа 
же тіңдер т.б.

Қа	рат	па	сөз	дер  Жарқырай бер, Димаш! Арғы беттегі ағайын, 
халің қалай? т.б.

Инверсиялық	орын	
тәр	тібі,	ри	то	ри	ка
лық	сұ	рақ	тар	т.б.

Үлгі болса ұлысы, қадірлі болар ұланы. 
Бүгінгі күн нің өзекті мәселесін ашып көрсете 
алдық па? Қоғамға мұндай түбегейлі өзге ріс
тер қажет пе?

3. Екі топқа бөлініп, оқылым мәтіндерінің публицистикалық стиль   де 
жазылғанын дәлелдеңдер. Өз дәлелдеріңді ортаға салып, екі мә тін-
 нің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтаңдар. 

Мә тін нің мақсаты Стильдік сипаты Тілдік амал-тәсілдері
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4. Ел ба сы мен М.Жұ ма ба ев тың жастарға деген сенімін, үмітін, қам-
қор   лығын са лыс ты ра талдап, 10 сөйлеммен қорытын ды лаң дар. 
Са  ла лас құрмалас сөйлемдерді анықтаңдар.

Елбасы пікірі Мағжан ақынның пікірі

Менжастарғасенемін!
Арыстандай айбатты,
Жолбарыстай қайратты,
Қырандай күштi қанатты,
Мен жастарға сенемiн!
Көздерiнде от ойнар,
Сөздерiнде жалын бар,
Жаннан қымбат оларға ар,
Мен жастарға сенемiн!
Жас қырандар – балапан,
Жайып қанат ұмтылған,
Көздегенi көк аспан,
Мен жастарға сенемiн!
Жұмсақ мiнез жiбектер,
Сүттей таза жүректер,
Қасиеттi тiлектер,
Мен жастарға сенемiн!..
Мен сенемiн жастарға,
Алаш атын аспанға
Шығарар олар бiр таңда,
Мен жастарға сенемiн!

(Мағжан Жұмабаев)

5. Елімізді әлемге танытып жүрген жастардың – өнер немесе спорт 
саңлақта ры ның бірі туралы шығармашылық жұмыстың бір түрін  
(өлең, әңгіме, естелік, шығарма) орындаң дар. 

6. Жастар және ұлттық мәдениет туралы публицистикалық стильде 
мақала жазыңдар. Тіл дең гей ле рі не бай ла ныс ты пуб ли цис ти ка  лық 
стиль дің ерек ше лік те рін сақтаңдар. Тақырыбын өздерің қо йың -
 дар. Салалас және сабақтас құрмалас сөйлемдерді ажыратыңдар.
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§3. Мамандықты дұ рыс таңдау – 
 болашағыңның кепілі

1. Су рет тегі ақпаратты өмірмен байланыс ты рыңдар. Ойларыңды 
ор  та ға салың дар. Ма ман дық тар тізімін тақтаға жазып, олардың 
сыныпта ғы қай оқушыға сәй кес ке ле тіні туралы сұхбаттасыңдар. 
(Ғалымдардың пікірінше, ма ман дық таң дау мә се ле сін де құр дас та-
ры ның бол жау ла ры дәл ке леді екен).

2. Мә тін дерді тү сі ніп оқыңдар. Екі пікірді салыстырыңдар. Өздерің 
таң дап отырған мамандық туралы жарнама жасаңдар.

Мамандықтаңдаудақателеспегенжөн
Әйге рім Сү лей ме но ва (ви за жист): Өз жо лың ды та бу үшін 

де ада су ке рек. Бұл – ме нің өмір лік ұра ным. Се бе бі өзі ме ұнай-
 тын ма ман дық ты та бу үшін ұзақ із ден дім. Мек теп ті бі  тір ген 
соң, ха лық ара лық биз нес са ла сы бой ын ша бі лім ал дым. 
Атал    мыш ма ман дық тың қан дай қыз мет ат қа ра ты нын да біл-
ме   дім. Се бе бі ол кез де ма ған те гін оқу ға тү су ма ңыз ды бол ды. 
Грант бө лін ген ма ман дық тар дың іші нен кө ңіл ге қо ным ды сы 
әрі жа ғым ды сы осы са ла бо лып кө рін ді. Ой лан бас тан құ жат-
та рым ды тап сы рып, ем ти хан нан сү рін бей өт тім. Те гін бі лім 
алып, бір ма ман дық тың ие сі атан дым. Бі рақ бұл ба ғыт та 
жұ мыс жа са ма дым. Аса ұна ма ды және жұ мыс та бу да оңай 
бол ма ды. Сон дық тан өз ге са ла да жұ мыс жа са дым. Алай да 
кә сі бім нен ләз зат ал дым деп ай та ал май мын. Осы дан бес жыл 
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бұ рын жар на ма дан ви за жист ма ман ды ғын оқы та тын курс ты 
кө зім шал ды. Біз, қыздар, сұ лу лық қа құ мар мыз ғой. Қы зы ға 
бас та дым. Елі міз де гі бел ді ви за жи ст ер дің жұ мыс та рын кө ріп, 
іші нен ұнай ты нын таң дап, курс ты бас тап кет тім. Кей ін кә -
сі би мең ге ру мақ са тын да оқу ым ды те рең де те түс тім. Қа зір 
өзім нің сұ лу лық са ло ным бар. Жұ мы сы ма асы ғып ба ра мын. 
Ұй ық та май да жұ мыс жа сай ала мын. Егер жұ мыс ты шы найы 
бе рі ліп, ләз зат пен жа са са ңыз, ақ ша өзі-ақ ке ле ді. Бұ рын ғы 
жұ мыс та рым да тек жалақы үшін ең бек тен сем, қа зір өзім нің 
жа ным  ның ра қа ты үшін жұ мыс жа сай мын. Ма ман дық таң-
дау да қа те лес пей тін адам өте си рек шы ғар. Се бе бі мек теп ті 
ен ді бі тір ген бой жет кен мен боз ба ла көп кез де ата-ана сы ның 
не ме се грант тың ық па лы на еріп ке те ді. Ал бұл қа те лік ке 
ұрын бау үшін әр кім жү ре гін тың дау ке рек. Сол кез де із де-
ге нін та ба ды деп ой лай мын.

Сым бат Қа дыр хан (жур на лист): Ме нің ма ман ды  ғым – про-
грам   малаушы. Ма ман ды ғым ды рас тай тын құ жат анам ның 
сан ды ғын да жа тыр. Өзім жур на лис  ти ка бо   йын ша қыз мет 
етіп жүр мін. То ғы зын шы сы нып ты бі тір ген соң ата-анам мен 
ту ыс та рым ның ақылымен кол  ледж  ге түс тім. Төрт жыл бойы 
ең үз дік сту дент бо лып, қы зыл дип лом ие ге рі атан дым. Бі рақ 
бұл са ла да жұ мыс жа са ған жоқ пын. Се бе бі ар ма ным жур на-
лис ти ка са ла сын мең ге ру еді. Мақ са ты ма же ту үшін талай 
жұ мыс тар ды: даяшы, еден жуушы, кө мек ші т.б. ат қар дым. 
Тіп ті үмі тім ді үзіп, бо ла шақ қа де ген се ні мім ді жо ға лт қан 
кез де рім де бол ды. Қол дау ды жа қын құр бымнан таптым. «Се-
нен мық ты жур на лист шы ға ды» де ген сөз де рі нен күш алып, 
ба ғым ды сы нап, те ле ар на лар мен ра диолар ға кас тингке 
ба ру дан шар ша ма дым.

Ең бе гім мен үмі тім зая кет пе ді. Күн дер дің кү нін де ай ым 
оңым нан ту ып, әу елі жур нал ға ре дак тор, көп ұза май отан-
 дық му зы ка лық ар на лар дың бі рі не жур на лист бо лып қыз-
мет ке тұр дым. Те ле ар на ға жұ мыс қа қа был да ғаннан кей ін екі 
ай те гін ең бек ет тім. Кә сі би бі лім ал ма ған дық тан, бі ле ті нім 
нөл, біл мей ті нім көп еді. Екі ай дың ішін де жур на лис ти ка 
са ла сы ның біраз құ пия сын бі ліп үл гер дім. Кү ні бү гін ге дей ін 
осы са ла да жұ мыс жа сап жүр мін. Мүл дем шар шамаймын. 
Жұ мыс тан ләз зат алу күн де де ма лыс қа ба румен тең. Өзім осы 
сөз ді жиі ай та мын. Қа зір жұ мыс қа ер те ба рып, кеш кел сем 
де, кө ңіл күйім жо ға ры бо лып тұ ра ды. Жұ мыс тан соң үй ге 
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ке ліп, от ба сы ма кө ңіл бө ліп, тәт ті лер ді пі сі ру ге де, дас тар қа-
ным ды жай на ту ға да ша бы тым ашы лып тұ ра ды. На ғыз ба қыт 
ма ман дық пен өмірлік серігіңді дұ рыс таң дау да екен.

(comode.kz сайтынан)

Жаңағасырдыңжаңамамандықтары
• Web-прог рам малаушы, web-ди зай нер – ға лам тор же лі-

сін де сайт тар құ ра тын ма ман.
• Ауди тор – әр түр лі ком па ния лар жұ мы сын да қар жы ісін 

тек се ру ші жә не ти ім ді лі гін, та быс ты лы ғын анық тау шы 
ма ман.

• Бренд-ме нед жер – бренд ой лап та бу шы жә не оны на рық та 
ұсы ну жол да рын ой лас ты ру шы ма ман.

• Ло гис тик – қой ма, кө лік, өн ді ріс жұ мы сын рет теу ші ма -
ман. Кө лік ло гис ти ка сы ның ма ма ны ком па ния  кө лік те-
рі   нің жүк та сы мал дау сыз ба сын ой лас ты ра ды, ал қой ма 
ло гис ти ка сы ның ма ма ны қой ма да ғы зат тар дың, та ғам-
дар дың сақ та лу ын ұй ым дас ты ра ды.

• Мар ке то лог (ла тын. «на рық ты бі ле тін») – на рық сұ ра-
ны сын, тұ ты ну шы лар тал ға мын зерт теу ші ма ман.

• Мер чен дай зер – үл кен дү кен дер де өз фир ма сы ның тау ар-
ла ры ның тұ ты ну шы ға қа лай ұсы ныл ға нын, қа лай жар на-
ма  лан ға нын қа да ға лайт ын ма ман. Ол дү кен дер ді ара лап, 
тау ар лар ды тұ ты ну шы ға қа лай ұсы ну ке рек ті гі, дү кен 
сө ре ле рі не қа лай ор на лас ты ру ке рек ті гі жө нін де ке ңес 
бе ре ді.

(bilim-all.kz)

3. Мә тіндердің стилін анықтап, мақсаты мен тілдік амал-тәсілдерін 
салыс ты рың дар. 

«Ма ман дық таң дау да  
қа те лес пеген жөн» мәтіні

«Жа ңа ға сыр дың жа ңа  
ма ман дық та ры» мәтіні

Мәтіннің стилі

Мақсаты

 

Тілдік амал-тәсілдері
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4. «Мамандық таңдауда ата-анаңмен ақылдасқан жөн» немесе 
«Ма ман дық таңдауда тек өз жүрегіңді тыңдауың керек» деген 
пі кір  лер дің бірін таңдап, ой көк пар ұй ым  дас ты рың дар. 

5. Қазақ шешендері мен олардың нақыл сөздерін сәй кес тен діріңдер.
Шешендік сөз дер ді жаттап алыңдар.

Төле би Тұлпардан тұлпар туады,
Сұңқардан сұңқар туады,
Асылдан асыл туады,
Масылдан мал бақпас туады,
Тілазардан қылжақпас туады.
Мылжыңнан езбе туады,
Қыдырмадан кезбе туады.

Майқы би Ақылы жоқты аға тұтпа,
Қасиеті жоқты қадір тұтпа.
Ақылы жоқты аға тұтсаң,
Кішілігіңді кемшіліктей көрер.
Қасиеті жоқты қадір тұтсаң,
Кісілігіңді ерсіліктей көрер.

Бала би Қарап отырғанша, 
Бір нәрсеге жарап отыр. 
Кәсіп болмай, нәсіп болмас.

Бөлтірік шешен Жерден ауыр дегенім – ақыл, білім. 
Судан терең дегенім – оқу, ғылым. 
Оттан ыстық дегенім – адамның өмірі. 
Көктен биік дегенім – тәкаппардың көңілі.

6. Ж.Ай мау ытов тың пі кі рін жал ғас ты рып, «Жү ре гім нің қа ла уы» 
та қы рыбында әңгіме не шығарма жа зың дар.

Ж.Ай мау ытов: «Ма ман дық тың жа ма ны жоқ, бі рақ оның 
кез кел ге ні не икем ді лік қа жет, бұл – жай кү нел ту, та мақ асы-
рау дың жо лы ға на емес, үл кен өнер ді, зор ше бер лік ті қа жет 
ете тін нәр се», – де ген, сон дық тан мен…

7. Өздерің жазған шығармашылық жұмыстағы төл сөздерді анықтап, 
тыныс белгілерінің қойылу себептерін түсіндіріңдер.

8. «Ата-анам ның ма ман ды ғы» де ген та қы рып та ата-ана ла рың нан 
интервью алың дар.
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§4. Ға лам тор жә не жас тар

1. Мә тін ді «Артық болмас білгенің» айда ры мәтінімен салыс ты ра тал-
даң  дар. Қа шық  тан оқы ту, он лайн жүй есін де гі са бақ тар жө нін де гі 
ой ла рың ды ай тың дар.

«Күн тәр ті бін де гі ке зек  
күт тір мес өзек ті мә се ле » мәтіні

«Блогер – сегіз қырлы,  
бір сырлы маман» мәтіні

Тақырыбы

Мәтіндердегі автор көзқарасы 
 

 Қандай аудиторияға арналған?
 

 Құрылымы
 

 Тілдік ерекшелігі
 

Күнтәртібіндегікезеккүттірмесөзектімәселе
Қа зақ стан ның әлем де гі бә се ке ге аса қа бі лет ті елу ел дің 

қа та ры на ену ді бе рік мақ сат тұ туы бі лім бе ру жүй есі нің 
тү бе гей лі өз ге ріс те рі не жол ашу да. ХХІ ға сыр ғы лым мен 
тех ни ка ның қа рыш тап да муы мен қа тар адам зат та ри хын да 
бұ рын бо лып көр ме ген жан-жақ ты ақ па рат тар ағы ны ның 
то лас сыз ды ғы мен де та ныл ды. Түр лі ел дер де бо лып жат қан 
жа ңа лық тар мен ақ па рат тар ағы нын иге ру үшін ға лам тор, 
элект рон ды пош та құ рал да ры қыз ме ті не жү гі ну – уа қыт 
ал ға қой ып отыр ған мін дет тер дің бі рі. Бұл жас ұр пақ үшін 
бі лім бе ру ді ақ па рат тан ды ру, ға лам тор жүй есін де жұ мыс 
іс тей бі лу, қа шық тан оқы ту мүм кін дік те рін жан-жақ ты жә не 
бі лік ті түр де иге ру ге мүм кін дік тер ке ңіс ті гін ашып отыр.

Н.На зар ба ев за ма на өз ге ріс те рі мен уа қыт ал ға қой ып 
отыр ған мін дет тер ді са ра лай ке ле, 2007 жыл дың 28 ақ па нын-
да ғы «Жа ңа әлем де гі жа ңа Қа зақ стан» ат ты Жол дау ын да: 
«Он лайн тә сі лін де оқы ту тә жі ри бе сін да мы тып, елі міз де оқу 
те ле ди да рын құ ру қа жет», – деп атап көр сет ті.

Елбасы Қа зақ стан хал қы на Жол дау ын да аза мат тар дың 
ға лам тор ды жә не элект рон ды пош та ны қол да на бі лу дағ  ды сы 
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мен ком пью тер лік сау ат ты лы ғы мін дет ті талап еке ні не тоқ-
тал ды. Осы ған орай қо ғам қа жет ті гін қа на ғат тан ды ру үшін 
бі лім бе ру са ла сын да ком пью тер лік тех ни ка ны, ға лам  тор, 
ком пью тер лік же лі, элект рон дық те ле ком му ни ка ция   лық 
құ рал  дар ды, элект рон дық оқу лық тар мен он лайн тә сі лін-
де гі са бақ тар ды оқу про це сін де ти ім ді пай да ла ну мін дет те рі 
күн тәр ті бін де гі ке зек күт тір мес өзек ті мә се ле ге ай на лу да. 
Бұл ба ғыт та мем ле кет та ра пы нан ат қа ры лып жат қан іс тер 
ора сан. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да бі лім бе ру ді да мы ту дың 
2005–2010 жыл дар ға ар нал ған мем ле кет тік бағ дар ла ма сы 
не гі зін де жал пы бі лім бе ре тін мек теп тер ді 100% ком  пью-
тер  лен ді ру аяқ та лып, ор та лық ком му ни ка ция лық бай ла ныс 
то ра бы ның қыз ме ті қар қын ды жүр гі зі ліп отыр ға ны, жал пы 
ор та бі лім бе ре тін ұй ым дар дың элект рон дық оқу лық тар мен 
қам ты лып, қа шық тан оқы ту дың спут ник тік ар на сы на қо -
сы  лу мүм кін ді гі не ие бол ған рес пуб ли ка мек теп те рі нің са ны 
жыл дан жыл ға ар туы – бо ла шақ қа көз тік кен кө зі қа рақ ты 
жан ды қу ан  та  тын, жү рек ке ел дің ер те ңі не де ген се нім ұя ла-
та  тын шын дық.

Тәу ел сіз Қа зақ стан ның да му ба ғыт та ры мен бо ла шақ мін-
дет те рін ай қын са ра лап көр сет кен бұл са бақ ал да ғы би ік тер ге 
жол сіл те ген бағ дар іс пет ті бо ла шақ қа де ген ба тыл се нім ді 
ал ға тарт ты.

(ҚР Президентінің ресми сайтынан)

Блогер–сегізқырлы,бірсырлымаман
Бло гер лер – мық ты бә се ке лес. Же лі де мил лион да ған блог 

бар. Бір ға на WordPress.com-да 75 мил лион блог бар екен. Ал 
оған Blogger, Tumblr жә не бас қа да блог тұ ғыр лар ды қо сы-
ңыз. Ал со лар дың ішін де мық ты бо лу үшін ең бек ету қа жет. 

Бло гер лер жан-жақты. Ав тор лық блог жүр гі зу кі ші гі рім 
га зет шы ға ру мен бір дей. Бі рақ оны жа за тын – бір ға на адам. 
Өзі ав тор, кор рек тор, ре дак тор, фо тог раф жә не өң деу ші. Бло-
гер дің ар се на лын да HTML, SEO, ди зайн, тіп ті SMM бо ла ды. 
Ор фог ра фия лық, пунк туация лық ере же лерді білу мен қо са 
оның тех ни ка лық бі лі мі бо луы ти іс. Бағ дар ла ма жа сау да, 
веб-ди зай нда тін туір қыз мет те рі мен әлеу мет тік же лі де гі жұ-
мыс ты да бі ліп алуы ке рек. Сонымен бірге ол өзі нің бло гін 
түр лі спам дар мен фи ши нг тен сақ тауы қа жет.
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Бло гер лер – мар ке тинг «біл гі ші». Ма қа ла жа за ды, оны 
жа рия лай ды. Осы мен біт ті деп ой лай сыз ба? Жоқ! Ауди то рия 
оның ма қа ла сын оқып, пі кір ле су ке рек. Осы үшін де бло гер-
лер ин тер нет-мар ке ти нг тің мә се ле ле рі мен та ны са ды.

Бло гер лер тәуе кел шіл. Олар түр лі ша ра лар ға қа ты сып, өз 
ұсы ны сын жа сай ды. Қа рым-қа ты нас ма ма ны ның да рө лін ат-
қа ра ды. Бло гер лер кә сіп кер лік пен де ай на лы са ды. Тұ ты ну-
шы ны та бу, са ту мен ай на лы су, се рік тес тер өні мін жар на ма-
лау си яқ ты іс тер дің бар лы ғын бло гер жа сай ала ды.

Бло гер лер – бас қа ру шы лар. Егер блог жүр гі зу де бло гер 
ұжым мен жұ мыс жа сай тын бол са, ол бі лік ті бас шы бо ла ды, 
яғни жа сам паз ав тор лар ды із дейді, кон тент-ме нед жер лер ді 
та бады, жұ мыс қа ба қы лау жүр гі зеді.

Бло гер өз өмі рі, өз қы зы ғу шы лы ғы жай лы ға на ай та бер-
мей, түр лі са ла лар да ақ па рат бе ре бі луі, өзі көр ген өмір ді си-
пат тау ар қы лы, өз ге ге са бақ бо ла тын жағ дай лар ды ай тып бе-
руі ти іс. Бло гер лер қо ғам дық пі кір құ ра ды. Блог – бұл дис-
кус сия жа сау ға ар нал ған орын. Ақ па рат тық ма қа ла лар дан 
гө рі, блог та жа зыл ған ақ па рат ел-жұрт тың әң гі ме ете тін мә-
се ле сі не бір ден ай на ла ке те ді. Ал абы рой лы бло гер дің пі кі рі 
сол бет те-ақ та ны мал бо ла тү се ді.

Бло гер лер – мә де ни ет ті адам дар. Өз-өзін сый лай тын, құр-
мет тей бі ле тін бло гер еш қа шан да се нім сіз ақ па рат пен бө ліс-
пей ді, еш кім ді ары на ти іп, ба ла ғат та май ды. Бло гер ин тер нет 
эти ка сы мен ар-на мыс нор ма ла рын сақ тай ды.

Бұл ті зім де ай тыл ған ой лар ға қо сы лу ыңыз да, қар сы шы-
ғуыңыз да мүм кін. Бі рақ бір бел гі лі нәр се: блог гинг – өте күр-
делі ең бек. Егер бло гер бо лу ды ой ла са ңыз, есі ңіз де бол сын: 
бә рі де ты ры сып кө руі мүм кін, бі рақ со ның ішін де бір не ше 
ға на адам әлем мой ын дал ған бло гер бо ла ала ды. Се бе бі бло-
гер – үз дік ма ман дық! 

(Дай ын да ған Ар дақ Құл тай)

2. «Әлеу мет тік же лі лер дің пайдасы мен зияны» та қы ры бын да ой  -
көк пар ұй ым дас ты рың дар. Пі кір ле рің ді дә лел дең дер.

Жақтаушы топтың  
ұстанатын пікірі 

Даттаушы топтың  
ұстанатын пікірі

Әлеу мет тік же лі лер дің  
пай да сы зор

Әлеу мет тік же лі лер дің  
пайдасынан зи яны көп
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3. Екі топқа бөлініп, оқылым және «Артық болмас білгенің» айда ры 
мәтіндеріндегі негізгі ақпаратты ірік  теп, түртіп жазыңдар (конс-
пек ті леңдер).

4. Ком пью тер дің зи яны нан қор ға ну ша ра ла ры ту ра лы ере же шы ға-
рың дар. Ережені тұй ық етіс тік ар қы лы жа зың дар. Тілдік бір лік-
тер дің орфогра  фия лық нормаға сай жазылуын қадағалаңдар.

Шешенгеқойылатыннегізгіталаптар
Шешенге	қойылатын	талаптар	қатарына,	әрине,	төмендегі	қасиет

терді	жатқызамыз:
•	 тіл	байлығы,	сөз	қорының	молдығы;
•	 білімділік	және	сөйлейтін	мәселесін	анық	білу;
•	 шыншылдық,	адамгершілік,	турашылдық;
•	 жинақылық,	тапқырлық,	жылдамдық.

Шешенгеқойылатынқосымшаталаптар
Шешендік	сөздің	әсемділігін	арттыратын	факторларға	тек	 тілдік	

қасиеті	мен	сөз	мәнері	ғана	емес,	шешеннің	көпшілік	алдында	өзін
өзі	ұстау	әдебі	мен	сыртқы	келбеті	де	жатады.	Сөйлеушінің	сыртқы	
түріне	 қатысты	мәселелер	де	шешенге	 қойылатын	 талап	 ретінде	
қарастырылып,	шешеннің	бол	мыс	мәдениетімен	бірлікте	қамтыла	ды.	
Көпшілік	алдына	шығатын	адамның	киім	киісі,	тазалығы,	жинақы	лығы,	
өзін	ұстауы,	бетжүз,	дене	қимылдарының	сөз	мазмұнымен	үйлесімді	
болуы	да	шешен	сөзінің	мәнін	арттырады.	

5. Мәтінді оқыңдар. Абайды шешен деп айта аламыз ба? Оның бо -
йын да жоғарыда айтылған қасиеттердің қайсысы кездеседі?

Дүниеүміткесүйенеді
Бірде Жанқұтты шешен  Құ нан  бай дың үйінде отырған да, 

Абай келіп сәлем береді. Абайдың тапқырлығын, өлең шы ға-
ра тынын естіген шешен баланы қасына отырғызып:

– Шырағым, дүние неге сүйенеді? – деп сұрайды.
Абай:
– Дүние үмітке сүйенеді, – деп жауап береді.
– Көздің көрмесі бола ма?
– Көз қабағын көрмейді.
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– Шам жарығының түспесі бола ма?
– Шам жарығы табағына түспейді.
– Болат пышақтың кеспесі бола ма?
– Болат пышақ өз сабын өзі кеспейді.
– Тамағына тартпайтын мақлұқат бола ма?
– Өз тамағына тартпайтын мақлұқат болмайды, – дейді 

бала Абай. 
Абайдың жауабына риза болған шешен енді осы жауабын 

өлең түрінде айтып беруін сұрайды.
Сонда Абай:

Сіз – сұңқар самғай ұшқан қиядағы,
Талпынған мен – балапан ұядағы.
Өрнекті өлең сөзбен жауап берсем,
Жалғыз үміт – дүниенің тиянағы.
Көз көруі жетпейді қабағына,
Шам жарығы түспейді табағына.
Өз сабын болат пышақ өзі кеспес,
Мақлұқат тартпай қоймас тамағына, – 

 деп жауап беріпті.
(«Ел аузынан» жинағынан)

6. Көркемдегіш құралдарды қолданып, жастар және ғалам  тор 
туралы ой толғап, өлең ді толықтырың дар немесе өздерің бас қа ша 
ұйқастырып көріңдер. Шешенге қойылатын талаптарды сақтап, 
оқып беріңдер.

… мән сіз,
… сән сіз.
… он сыз,
… күй сіз.

… ой лай мын,
… қой май мын.
… қи май мын,
… қол дай мын.

7. Ғаламтордың адам өмірін жеңіл де ту дегі және білім алудағы рөлі 
ту ра лы пі кір ле рің ді жинақтап, дискуссивті эссе жа зың дар.
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§5. Жа ңа шыл жас тар – ел бо ла ша ғы

1. Бе ріл ген бағдарламалар туралы не білесіңдер? Олардың бола шақ 
өмірлеріңе пайдасы тиюі мүмкін бе? Ой ла рыңды ортаға салыңдар.

Жас тар ды қол дау  
бағ дар ла ма ла ры 

Бұл бағ дар ла ма ла р  
туралы өз ойым

«Қа зақ стан-2050»
«Дип лом мен ау ыл ға»
«Сер пін-2050»
«Жас тар дың кадр лық ре зер ві»
«Жа сыл ел»

2. Аудиожазбадан (04. mp3) Бау ыр жан Мо мы шұлы ның «Отан сүйер 
ұлан бол!» та қы ры бын да ғы өсие тін тың даң дар. Мә тін нің ав то ры 
ту ра лы қан дай ой тол ғар едің дер? Мә тін идея сын қа зір гі өмір мен 
са лыс ты рың дар.

3. Мә тін ді тү сі ніп оқып, тыңдалым мәті ні  мен са лыс ты ра тал даң дар. 
Маңызды тұстарын талдап, өз көз қарас та рың ды біл ді ріңдер.

Жаңаәлемгежолсаламыз!
Тәу ел сіз дік тің ал ғаш қы күн де рі нен бас тап жас тар мә се-

ле сі ме нің де, мем ле кет тің де ең бас ты на за рын да бо лып, бұл 
са ла да көп те ген бағ дар ла ма лар жү зе ге асы рыл ды. Мен осы-
нау ең бек тің же ңі сі мен қам қор лық тың жы лу ын жас та ры мыз 
жақ сы бі ле ті ні не кә міл се не мін. Қа зір бү кіл әлем ау қым ды 
өз ге ріс тер ді бас тан ке ші ру де. Төрт кіл дү ние Төр тін ші өнер-
кә сіп тік ре во лю ция дәу ірі не қа дам бас ты. Біз ұзақ мер зім ді 
мақ сат та ры мыз ға қол жет кі зу үшін осын дай қар қын ды өз -
ге ріс тер ді де өз пай да мыз ға қа рай сәт ті жү зе ге асы руымыз 
ке рек. Сол үшін біз Қа зақ стан да сая си, эко но ми ка лық, ру -
ха ни жә не әлеу мет тік жаң ғы ру лар ды қол ға ал дық. Осы ның 
бар лы ғын да мен жас тар дың са па лы бі лім алып, бә се ке ге қа бі-
лет ті ма ман бо лып қа лып та суы на ерек ше кө ңіл бө ліп, со ған 
ба сым дық бер дім. Өйт ке ні сен дер елі міз дің ер те ңі ға на емес, 
мен ай қын да ған мақ сат тар ды жү зе ге асы ра тын бу ын сың дар. 
Мен сен дер ді бел сен ді түр де жан-жақ ты да му ға, спорт пен, 
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өнер мен ай на лы су ға, шет тіл де рін үй ре ну ге, отан дық жә не 
әлем дік әде би ет тің мұ ра ла рымен та нысуға, ең бас ты сы, өз 
са ла ң да әлем нің ең озық ма ман да ры мен иық ті рес ті ріп, қа тар 
тұ ра ала тын дай дең гей ге кө те рі лу ге ша қы ра мын. 

Сен дер ата-ба ба мыз ға ар ман бол ған, біз дің бу ын не гі зін 
қа ла ған Тәу ел сіз дік ті ба ян ды етіп, біз дің же ңіс ті жо лы мыз 
бен жа сам паз дәс тү рі міз ді лай ық ты жал ғас ты ратын ұр пақ-
сың дар.

Съез дің «Жа ңа әлем ге жол са ла мыз!» де ген атауы да жас-
та ры мыз дың жа ңа шыл дық қа ұм ты лы сын аң ғар тып, кө ңіл ге 
қу аныш ұя ла та ды. Мен сен дер дің тың бас та ма ла рың ды әр -
қа  шан қол дай мын! Ен де ше, жа ңа әлем ге сал ған жол да ры ң 
әр дай ым ашық әрі даң ғыл бол сын!

(Нұрсұлтан Назарбаевтың «Жас Отан» жастар  
қанатының IV съезінде сөйлеген сөзінен)

4. Шешендік сөзді оқып, талдаң дар. Тақырыппен байланысын анық-
таңдар.

Шешендік сөз қан дай 
жағдайда туған?

Шешендік сөздің 
көтерген тақырыбы

Шешендік сөздің 
тәрбиелік мәні

«Елалдындағыпарызыңдыұмытпа!»
Тама елінің Сары би деген ақылгөй ақсақалы Даттың 

үйін де түстеніп отырғанда, Сырым баланың әр сөзіне риза 
бо лып, оған мынадай өсиет айтыпты: 

– Балам, бұл дүниеде алты ұлы сөз бар, соны есіңнен 
шы ғар май жүрсең, ел алдында беделді, сыйлы бола сың. Егер 
ол сөзді ұмытсаң, халық сенің маңайыңа жоламай, аулақ 
қа ша ды. 

Сырым: 
– Ол қандай сөз еді, ата, айтыңызшы? – деп сұрайды. 
Сары би: 
– Арлы, ожданды бол! Ел алдындағы парызыңды ұмытпа! 

Намысыңды жастан сақта! Халқыңды алалама! Жақы ның ды 
жаралама! Қалысыңды қаралама! 

Сары би айтқан осы алты өсиетті Сырым шешен қар тай-
ған ша есінде сақтап келген екен. 

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)
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5. Өлең  мазмұнын өз сөз де ріңмен жа зың дар. Мәнмәтін бойынша 
тілдік бірліктердің ор фо гра фиялық нормаға сай болуын қада ға-
лаңдар. Ыңғайлас және себеп-салдар салаластарды анықтаңдар.

Тәуелсіздік!
Ер кін ді гім. Қа си ет тім. Қас тер лім.
Өзің бар да өзе гім де жоқ шер, мұң!
Ке ше се нің кел бе тің ді ар ман ғып,
Бо да ны на бұ ғау лан дық бас қа ел дің.
Ба ба лар дың ба сын ті гіп бәй ге ге,
Ана лар дың жа на ры на жас бер дің!
Уа, Ер кін дік, қош кел дің!
Өзе гім ді өрт ке ора ған қо ғам да,
Өз үйіме өзім өгей бо лам ба?!
Ал шаң ба сып жү ре ал ма са ал ты алаш,
Азат ты ғым! Қа ді рің де жоқ он да!..
Са ған же ту қи ын бол са қан ша лық,
Сақ тап тұ ру қи ыны рақ одан да!
Ал ла бер ген азат тық тың әр сә ті
Ама нат қой ма ған, са ған, оған да!
Сен сің ме нің ең ға жай ып өле ңім,
Ең шуақ ты, ең шы рай лы, ең шер лі!
Әр та ңың да сүй ін ші леп тұ рай ын,
Құ дай бер ген ғұ мы рым да өл шеу лі!

(Қал қа ман Са рин)

6. Сұ рақ тарды оқып, қазіргі жастар туралы бір-біріне қарама-қарсы 
екі пікір айтыңдар. Екі топқа бөлініп, сарапшылар мен жүргізу-
ші ні белгілеп, ойкөкпар ұй ым дас ты рың дар.

1. Қа зір гі жас тар ды бұ рын ғы жас тар дан не ерек ше лей ді?
2. Қа зір гі жас тар са на сын да қан дай жа ңа лық тар бар? Олар-

 дың тұр мыс-тір ші лі гі қан дай?
3. Мейі рім ді лік, әділ дік, шы  дам ды лық се кіл ді ада ми құн-

ды  лық тар  қазіргі жастар бойынан табыла ма?
4. Ұлт тың ру ха ни құн ды лық та рын бой ына сі ңір ген ұр пақ-

 тың ел бо ла ша ғы на ти гі зер пай да сы қан дай?

7. «Елдің ин ду ст рия лық-ин но ва ция лық да муы на үле сім ді қо су – 
бас ты мақ са тым» та қы рыбында хабарламалық эс се жа  зың  дар.
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§6. Жақ сы кі тап – жан азығы

1. Су рет ті көр ген де қан дай ой кел ді? Жас тар өмі рі мен қан дай бай ла-
ны сы бар деп ой лай сың дар?

2. Мә тін ді оқың дар. Не гіз гі идея сын, сти лін анық таң дар. Бе ріл ген 
пі кір лер ді өз ой ла рың мен то лық ты рың дар. 

Жақсыкітапоқуақылдыадаммен
сырласқанменбірдей

Ел ба сы: «Өзі нің би ік, та за ру ха ни қа сие ті мен кі тап – мә де-
ни ет пен ру ха ният ты қор ғау да тең де сі жоқ қа ру», – де ген еді. 
Кі тап адам зат ба ла сы на ағар ту һәм бі лім сый лайды. Кі тап бет-
те рін де адам зат тір ші лі гі нің сан қи лы құ пия ла ры сақ тал ған.

Кі тап – уа қыт пен ке ңіс тік тің ты ны сы на то лы адам зат 
ойы ның же мі сі. Адам зат кі тап қа өзі нің қа си ет ті се зі мі мен 
жан жы лу ын се ніп тап сы ра ды. Кі тап адам зат тың ал ға жыл-
жуы на, адам гер ші лік тің би ік шы ңы на кө те рі луі не өл шеу сіз 
ақыл қо са ды.

Кі тап – ең са быр лы ұс таз. Тек кі тап қа на қайы рым ды лық 
пен ай уан дық тың, ақи қат пен жал ған ның ара жі гін ай ныт  пай 
та ну ға үй ре те ді.

Ұлы ой шыл Кон фу ций: «Ой лан бай оқу – бе кер ең бек, оқы-
май ой лау қау іп ті», – де ген. Рим дік фи ло соф Луций Анней 
Се не ка: «Қор ған ды оқу дан із де, сон да сен өмір дің бар лық 
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қай ғы-қа сі ре ті нен құ ты ла сың», – де ген ді ай та ды. Толс той: 
«Жақ сы кі тап оқу – ақыл  ды адам мен сыр лас қан мен бір-
дей», – де ген екен. 

Мұ ның бә рін не ге айт ып отыр мыз? Жал пы, кі тап – құн-
ды лық. Ол – адам ды те рең ой ға же те лей ді. Ал бырт се зі мі-
міз ді те жеу ге, іш кі ой лау кү ші міз ді арт ты ру ға се беп бо ла ды. 
Кі тап – дос, жұ ба ту шы әрі бас шы лық қа бі лет ті арт ты ра тын 
құ рал. 

Бел гі лі ақын Аман хан Әлім бір де: «…Кі тап та адам ды тәр-
бие лей ді. Бі рақ ол көп жыл дық же міс ағашы си яқ ты: же мі сін 
бір ден бер мей ді. Ал ды мен жан-жү ре гі ңе әсер етіп, са на-се-
зі мі ңе ық пал ете ді де, бір те-бір те ой ыңа да, бой ыңа да сі ңіп, 
ақы ры уа қыт өте же мі сін бе ре ді. Бі лім ді әрі бі лік ті аза мат 
ре тін де эво лю ция лық жол мен қа лып тас ты ра ды», – де ге ні 
бар-ды.

Мак сим Горь кий дің: «Мен бой ым да ғы бар лық жақ сы-
лы ғым үшін кі тап қа қа рыз дар мын», – де ген сө зі бар екен. 
Бү гін гі қа зақ ба ла сы кі тап қа қан ша лық ты қа рыз дар?

Елі міз де 1930 жыл да ры 290 бұ қа ра лық кі тап ха на бол са, 
1939 жы лы олар дың са ны 3304-ке жет кен. Кі тап ха на лар дың 
са ны не ге бұ лай күрт арт қан? Ру ха ни азық бе ре тін кі тап-
тардың адам зат ты тәр бие леу дің бас ты құ ра лы еке нін біл ген-
дік тен, осын дай әре кет ке бар ған сы ңай лы. Кі тап ты құ ді рет ті 
құн ды  лық, бі лім кө зі, өмірдегі ұс та зымыз деп са науы мыз дың 
се бе бі де осы.

(Гүл зи на Бек тас, Ай да на Нұр мұ хан)

3. Үш топ қа бөлініп, тап сыр маларды орын даң дар.
1-топ. Өз де рің оқы ған бір кі тап ту ра лы пі кір ле сің дер. «Оқыр ман 
сы нып» де ген ай дар мен оқы ла тын кі тап тар дың ті зі мін жа саң дар.
2-топ. ХХІ ға сыр жас та ры на қан дай та қы рып та ғы кі тап тар қы зық-
ты? Өз де рің жа зу шы бол саң дар, қан дай та қы рып та кі тап жа зар 
едің дер? Ті зі мін жа саң дар.
3-топ. «Кі тап оқу ға ша қы ра мыз» ат ты іс-ша ра ның жос па рын жа-
саң дар.

4. Бас па дан шық қан кі тап ты оқы ған дұ рыс па, әл де әлеу мет тік же -
лі  лер ден не ме се элект рон ды нұс қа сын оқы ған дұ рыс па? Екі топқа 
бөлініп, сарапшылар мен жүргізу ші ні белгілеп, осы та  қы рып та ой -
көк  пар ұй ым дас ты рың дар.
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Жұрталдындасөйлеудіңдайындықжолдары
Жұрт	 ал	дында	 сөйлеуге	 дайындық	 бірнеше	 са	ты	дан	 тұ	ра	ды:	

1)	пси		хо	ло	гиялық	дайындық;	2)	нақты	сөзге	дайындық;	3)	күн	де	лікті	
да	йын	дық.	

Міндетті	түрде	психологиялық	дайындық	жүр	гі	зі	луі	керек.	Сөйлеу	ші	
өзінің	қорқынышын	жеңіп,	көңіл	күйі	мен	сезімін	билей	алуы	қажет.	
Шешен	нің	 толқуы	дайындығының	аздығынан	болуы	мүмкін.	Мате	
риалды	қаншалықты	жақсы	білсе,	соншалықты	аз	толқиды.

Нақты	сөзге	дайындық	–	тақырыпты	анықтау,	мақсатын	тұжырым
дау,	материал	жинақтау,	 оны	жүйелеу,	 ауди	то	рияның	ерекше	лі	гі	не	
қарай	үйлестіре	білу,	ойларын	бір	арнаға	тоғыстыру.

Күнделікті	дайындық	–	үнемі	ізденіп,	білімін	толықтыру,	соңғы	жа
ңа	лықтардан	 хабардар	болу,	 газетжурнал,	 радиотелеарналардан	
ха	бар	ламалар	тыңдап,	көркем	әдебиетті,	ғылыми	кітап	тар	ды	көп	оқу.

Елдіаузынақаратқаншешенболамдесең...
• Тыңдаушылардың өздері жақсы білетін нәрсені тәптіштеп 

айтып жату  дың қажеті жоқ. Өзін өзгеден артық санап, 
«мен білгенді тыңдаушыларым білмейді» дегендей пиғыл 
білдіріп, білгішсініп, мақтана сөйлеген жанның айтқаны 
далаға кетеді.

• Шешеннің дауысы булығып шығып, бір сыдырғы әуен мен, 
жігерсіз, баяу сөй  лей тін болса, айтқаны қаншама қызық 
болғанмен, тыңдаушыларды тез жа лық ты рады. 

• Тыңдаушыларға көз қырын салмай, екі көзін қағаздан 
алмай сөйлейтін кі сі ні жұрт онша ұнатпайды, біреу жазып 
берген сөзді оқып, өзгелерді алдап тұр ған дай көреді. 

• Шешеннің сөзі қысқа әрі тұжырымды болуы керек. Аз 
сөзбен айтуға болатын ойды көп сөзбен езгіліп, тың-
даушысын ығыр қылу – әдепсіз дік. Мейлінше аз сөзбен 
көп нәрсе айтуға тырысқан жөн… 

(Абат Қыдыршаевтың «Шешендіктану:  
теориясы және практикасы» еңбегінен)

5. Әлеу мет тік же лі бе лең ал ған қа зір гі за ман да адам ның кі тап оқу ға 
де ген құл шы ны сын сақ тап қа лу құ пия сы ту ра лы 2 шумақ өлең 
шығарып көріңдер немесе ойларыңды 8–10 сөйлеммен білдіріңдер.

6. Кі тапты көп оқудың шешен сөйлеуге тигізетін пайдасы бар ма? 
Ойларыңды жинақтап, аргументті эссе жазыңдар.
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§7. Ше шен дік – жал пыа дам зат тық 
 құн ды лық

1. Сызбадағы шешендік сөздерге бе ріл ген анықтамалармен танысып, 
шешенге тән қасиеттерді топтастырыңдар.

Ше шен дік сөз дер

Қа зақ ау ыз  
әде бие тін де гі ша ғын 
кө лем де гі ди дак ти-

ка лық жанр

Тап қыр лық сөз дер 
мен тұ жы рым дар

Қо ғам өмі рі не  
бай ла ныс ты  

те рең ой

 Дау-да май да  
қа зы лық,  

мә мі ле гер лік

Бей не лі ше бер  
тіл мен айт ыл ған  

ха лық шы ғар ма сы

Ұр пақ қа, қа лың 
қау ым ға өси ет

2. Мәтінді оқыңдар, жоғарыдағы сызба мен ережені (60-бет) пайда-
ланып, шешендік сөзге баға беріңдер және талдаңдар.

Шешендік сөз қан дай 
жағдайда туған?

Шешендік сөздің 
көтерген тақырыбы

Шешендік сөздің 
тәрбиелік мәні

Байдалыбидіңжұмбағы
Бай да лы би қар тай ып, үй ден шық пай, күн діз-тү ні тө  сек-

  те жа та тын бол ды де ген ді ес тіп, Мұ са мыр за із деп ке ліп ті. 
Бай да лы ше шен қа ра ша үй інің ішін де бөс тек ке ора нып 
жа тыр екен. Мұ са ның қо лын алып, жө нін сұ рап аман дас ты 
да, кә рі лік тің жай ын ай тып:

– Ой, кә рі лік-ай, сөз дің өзі – ба ла, тер бет се – ояна ды, тер-
бет пе се – оян бай ды, за ма ным өт ті ғой! – дей бе ріп ті.

Мұ са мырза қо нып, қо на қа сын жеп, та ңер тең жүр мек 
бо ла ды.
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– Е, шы ра ғым, елі ңе не ай тып ба ра сың? – деп ті Бай да лы.
– Мен не ай тай ын, ел аға сы бол ған Бай да лы еді, ен ді кә рі-

лік пен алы сып жа ты р е кен дей мін да ғы, – деп ті Мұ са.
– Шы ра ғым, оның рас. Үш ау ыз сөз сұ рай ын, со ны ше шіп 

бе ріп кет ші! – дей ді қарт.
Мұ са: 
– Ай ты ңыз, – деп, тың дай ды.
Бай да лы қарт сон да:
– Алыс та не алыс? Жа қын да не жа қын? Тәт ті де не тәт-

ті? – дей ді.
Мұ са ой ла нып оты рып:
– Жер мен көк тің ара сы алыс, кі сі ге ту ыс жа қын, ба ла 

тәт ті, – дей ді.
Сон да Бай да лы қарт ба сын кө те ріп:
– Ба лам, ақы лың әлі ал қы мың нан ас қан жоқ екен. Бі лім ді 

мен бі лім сіз дің ара сы нан алыс жоқ. Жан нан тәт ті жоқ. Ба ла 
қан ша жақ сы бол са да, жан шы ғар да адам ның өз жа ны нан 
тәт ті сі жоқ. Жа қын да – ажал жа қын, – деп ті.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

Реті Шешендіксөзгеқойылатынталаптар
1. Шар	шы	топ	ал	дын	да	әлеу	мет	тік	та	қы	рып	та	сөй	ле	не	тін	ше

шен	дік	сөз	мән	ді	де	ма	ғы	на	лы,	маз	мұн	ды	болуы	керек.
2. Тың	дау	шы	ны	бау	рап	алар,	жү	ре	гі	не	же	тер	әуез	ді	лік	пен	көр

кем	ді	гі	бо	луы	шарт.
3. Шешендік	сөздің	өзе	гін	де	ой	са	ла	тын	не	гіз,	дә	лел	бо	луы	ке	рек.
4. Ай	тылатын	ой		ай	қын	да	нақты	болып,	на	ным	ды	әре	кет	ке	бағ

дар	бе	руі	қажет.
5. Шын	дық	пен	ақи	қат	қа	құ	ры	лып,	мәң	гі	лік	құн	ды	лы	ғын	жой	май	

тын	си	пат	та	бо	лғаны	жөн.
6. Ұтқыр	шешімге,	 тапқыр	 қисынға,	 қолмақол	шығарылатын	

суы	рып	салмалыққа	құрылады.	

3. Оқылым мәтіні кей іп кер лер інің бі рі не 4–5 жол дық ар нау өлең 
немесе хат жа зың дар. Тілдік бірліктердің ор фо гра фиялық нормаға 
сай қатесіз жазылуын қадағалаңдар. Етіс түрлерін анықтаңдар.
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4. Кестедегі талаптарды сақтап, сұрақтарға жауап бере отырып, 
«Ше шен дік өнер ді жал ғас ты  рар ұр пақ бар деп ба тыл ай та ала-
мын» немесе «Ойын мүдірмей жеткізетін жастардың азайып бара 
жатқаны рас» де ген екі пікірдің бірін ұстанып,  ой көк пар ұй ым дас-
ты рың дар.

Сен дер ге қой ыла тын талаптар 

Ай ты лар ой дың, кө те рі ле тін мә се ле нің маз мұ ны мен мә нін та ну

Тың дарман ға әсер ете тін фак тор лар ды жан-жақ ты ой лас ты ру

Ауыз ша фор ма да ин то на ция мен ым-иша раны, жаз ба шада ты ныс 
бел гі ле рін сау ат ты пай да ла ну

Шы найы лық бол мыс пен өзін дік сти ль қа лып тас ты ру

1. Ше шен дік өнер мен та ныс ты ғың қа лай бас тал ды?
2. Қазіргі жастардың сөйлеу дәрежесі қандай? Олардың 

шешен сөйлеуіне көп тіл білуі кедергі келтіре ме?
3. Сөздік қоры аз, сөйлеу мәдениеті төмен жастардың кө  бе юі 

мәселесін қалай шешуге болады?
4. Өздеріңнің ата-ба ба өне рін дамы та ала ты ндары ңа се не-

сің дер ме?
5. Ше шен дік өнер ді мең ге ру жолдары ту ра лы ой ларың ды 

ор  та  ға салыңдар.

5. Ойкөкпарда түйген ойларыңды жинақтап, көркемдік құралдарды 
қолданып, шығармашылық жұмыстың бір түрін (өлең, әңгіме, 
шығарма) жа зың дар.

6. Екі тапсырманың бірін орындаң дар.
1. Өз де рі ңе ұна ған ше шен дік сөз ді тү сі ніп оқып, «Түр тіп алу» әді-

сі ар қы лы конс пектілеңдер.
2. «Ше шен дік – жал пыа дам зат тық құн ды лық» тақырыбында ар-

гу ментті эссе жазыңдар.
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§8. Шешеннің көпшілік алдында өзін  
 ұстау мәдениеті

1. Сұрақтарға жауап беріп, өзара ой бөлісіңдер.

1. Өздерің көрген, білетін адамдардың ішінде кімнің сөй леу, 
сөз саптау шеберлігі, өзін ұстау мәнері ұнайды?

2. Олардың шешендігінің, ділмарлығының сыры, көпші-
лік ті үйіріп алуының құпиясы неде деп ой лай сыңдар?

Шешенніңкөпшілікалдындаөзінұстаумәдениеті
Шешеннің	мәдениеті	 тыңдаушы	ортаның	ерекшелігін	ескеруден	

және	соған	қарай	өзін	бейімдеуден	анық	көрінеді.	Сөйлегенде	мы
надай	нәр	селер	ескерілуі	тиіс:
1)	сөйлеу	интонациясын	қалыптастыру,	атап	айтсақ,	да	уыс	саз	ды	лы

ғы,	мақам,	сөз	ырғағы,	керекті	жерінде	кідіріс	жасай	білу;
2)	сөз	 саптауда	 тың	даушылардың	жас	 ерекшелігі	 мен	 әлеу	мет	тік	

ерек	шелігін	еске	ру;
3)	бетжүз,	дене	қимылдары,	ымишаралардың	сөз	әсер	лі	лі	гін	арт

ты	ру	мақсатында	жұмсалып,	барынша	табиғи	болуы;	
4)	 қолды	сермеуге,	қатты	күлуге,	аса	қатты	сөй	леу	ге	немесе	міңгір	леп	

сөй	леуге	жол	бермеу;
5)	өзі	 туралы	айта	беру,	 барлық	 сөзді	 өзінен	бастау	 –	 әдепсіздік,	

сондайақ	білмейтін	нәрсе	туралы	айтудың	қажеті	жоқ;
6)	дауыс	көтеріп	сөйлеген	адамға	дәл	солай	жауап	бермей,	байып	пен	

сөйлеу	керек.

2. Мә тін дерді оқың дар. Екі мәтінді салыстыра тал даң дар.

«Ұстаз тұлғасы» мәтіні 
«Әдемі сөйлеудің көзді бұла   -

ғы – ха лық ауыз әдебиеті» мәтіні
Мәтіндердегі автор көзқарасы 

 
Көзделген аудито рия сы

 
 Құрылымы

 
Тілдік ерекшелігі
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Ұстазтұлғасы
Үлкен дипломат әрі ғалым, академик Төлеген Тәжібаев 

ту ра лы айтқанда, оның тамаша ұстаздық, тәлімгерлік, дәріс-
кер лік қасиеттерін ерекше атап көрсеткен дұрыс. 

Психология саласында оқыған дәрістерінің мазмұны аса 
те рең, ғылыми өрісі кең, тыңдаушыға тартымды да әсерлі 
бол ған. Ғалым-ұстаз өз дәрістерінің жинақы, логикасы  
кө  кей  ге қо ным ды, мазмұнды, ғылыми құндылығы жоғары 
болуы  на баса назар аударатын. Аудиторияны бірден баурап 
ала  тын, мей лін ше байсалды да байыпты, биязы, майда 
қоңыр да  уыс ырғағы да оның ұстаздық тұлғасын даралай 
түсетін. 

Оның жүзі қандай жарқын болса, ойы да сондай айқын, 
сөзі де сондай сыпайы әрі салмақты болатын. Біреумен сөй-
ле се кел ген де, оның сөзінен білімді, мәдениетті адам екені 
бір ден сезі ле тін. Бірқатар кісінің әдептілігі бойына біткен 
қа сиет бол май, жасанды, бірде олай, бірде бұлай болаты ны 
да бар, ал Т.Тәжібаевтың ізеттілігі оның қанына әбден сің ген 
қа сиет бо ла тын.

Мұхтар Әуезов, Төлеген Тәжібаевтар лекция оқығанда, 
сту  денттер қалт етпей отырып, сүйсіне, ынтыға тыңдайтын. 
Тың  дау шыларын жалықтырмай, қызықтыра, еліктіре сөй-
леу  ге білім, шеберлік, мәдениеттілік керек.

(Мәулен Балақаевтың «Қазақ тілі  
мәдениетінің мәселелері» еңбегінен)

Әдемісөйлеудіңкөздібұлағы–халықауызәдебиеті
Кел, жас дос, әдемі де әдепті, сұлу да ойлы сөйлеуді 

үйренейік. Әдемі, әдеби сөйлеудің көзді бұлағы – кітап. 
Кі тапты жай оқып қоймай, ондағы сөздерге, сөйлемдерге 
назар аудар, есіңе ұста, өзіңнің сөзіңде пайдалан. Әдемі 
сөйлеудің тағы бір көзді бұлағы – халық ауыз әде биеті.
1. Шешендікке, ақыл-нақылға негізделген даналық сөз -

дер ді, жыраулардың толғауларын, термелерін көп оқы.
2. Мақал-мәтелдерді сөздік қорыңа қосып, оларды ұтымды 

пайдалануға тырыс.
3. «Шешендік қоржынын» жаса. Бұл қоржынға ойлы сөз-

дерді жинап, жазба жұмыстарыңда пайдалануға тырыс.
(Қанипа Бітібаеваның «Әдебиетті  

оқыту әдістемесі» еңбегінен)
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• Жақсы байқап сөйлер, жаман шайқап сөйлер.
• Бір жылы сөз бітірер мың көңілдің жарасын.
• Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді.
• Сәлемі жараспағанның сөзі де жараспайды.
• Сөйлей білмеген кісіден үре білген ит артық.
• Сөйлей білмес жаманның cөзі – өтпес бір пышақ,
 Сөз білетін адамның әр сөзіне бір тұсақ.

3. Мақал-мәтелдерді және Абылай ханның нақыл сөзін пайдаланып, 
шығарма шы лық жұмыс (өлең не әңгіме) жа зың дар.

…Абылай хан қазақ елшілерін қалмақ елі не аттанды-
 рып тұ рып: «Үлкендеріңді кішілерің сыйлаң дар, кішінің де 
сөзін тың даң дар. Өздеріңді жат елдің ал дын да жақсы елдің 
бала сын дай ұстаңдар. Қол бастай тын ба тыр болу да қым бат, 
жол бастайтын көсем болу да қым бат, бәрінен де ел тағдырын 
шешетін шешен болу қымбат… Ауыз дан шық қан сөз атылған 
оқпен бірдей, қайтып ала алмай  сың  дар. Сөз сөйлегенде, ойлап 
сөйлеу керек», – деген екен.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

4. Өздеріңе ұнайтын бір жазушының сөз саптау шеберлігі туралы 
пі кір ле рің ді «Қосжазба күнделігі» әдісі арқылы білдіріңдер.

Шығармасынан үзінді Менің пікірім

5. Оқылым мәтініндегі тілдік бірліктерді пайдаланып, өздерің біле тін 
бір шешенді сипаттаңдар. Бірыңғай мүшелерді анықтаңдар.

6. Өмірден нақты мысалдар келтіре отырып, шешеннің көпшілік 
алдында өзін ұстау мәдениетіне қойыла тын талаптарды сана ма лап, 
сипаттамалық эссе жазыңдар. 



ҚА ЗІР ГІ ҚО ҒАМ.  
МИГ РА ЦИЯ. 
ЗИЯТ КЕР ЛІК МИГ РА ЦИЯ

ШЕ ШЕН ДІК СӨЗ ДЕР

Бұлбөлімдесендер:
•	 миг	ра	ция	және	оның	түрлері	ту	ра	лы	ақпаратпен	танысып,	та	қы

рып	қа	қа	тыс	ты	тер	мин	сөз	дер	дің	ма	ғы	на	сын	түсіне	сің	дер;
•	 сөз	та	ластың	ерекшелігі	мен	мәдениетін,	сөй	леу	де	ин	то	на	ция	ны	

пай	да	ла	нуды,	сондайақ	рес	ми	іс	қа	ғаз	дар	сти	лі	нің	тіл	дік	ерек	ше
лік	те	рін	меңгересіңдер;

•	 та	қы	рып	тар	бой	ын	ша	өзін	дік	тұ	жы	рым	жа	сап,	ин	тер	вью	сұ	рақ	та
рын	дай	ын	дау	ды	үй	ре	не	сің	дер;

•	 гра	фи	ктік	мә	тін	дер	де	гі	де	рек	тер	ді	тал	дап,	кес	те,	диаг	рам	ма,	сыз
ба	да	ғы	мә	лі	мет	тер	ді	ажы	ра	та	сың	дар

•	 шешендік	сөздердің	жанрлық	түрлерімен	танысып,	шы	ғар	ма	шы
лық	ба	ғыт	та	ғы	тап	сыр	ма	лар	мен	жұ	мыс	іс	тей	сің	дер.

ІІІ БӨЛІМ

Миг ра ция – проб ле ма емес, бас қа ру ды 
қа жет ете тін про цесс.

Эль хадж Ас Си
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§1. Миг ра ция ту ра лы тү сі нік

1. Тілдік құралдары арқылы мәтіннің стилін, сұрақтарға жауап беру 
арқылы негізгі үрдістерді анықтаңдар. 

Мәтіннің миг ра ция ға қа ты сы бар ма?
Әңгіме оқиғасы не ні ес ке тү сір ді? 
Олардың се беп-сал да ры қан дай? 
Қан дай сұ рақтар туындады?  

Қаздарқайтыпбарады
…Жол ға шық қа ны на төр тін ші күн де ген де ұзын бой лы, 

қап са ғай қа ра шал осы Етік ші асуы ның бір өр кеш биігі не кө-
те ріл ді. Бар сал ма ғын тая ғы на са лып, ті зе сі ді ріл деп, зор ға 
жыл жып ке ле ді. Кеу де сі сы рыл дап, өк пе сі ау зы на ты ғы лып, 
әл сін-әл сін тоқ тап дем ала ды. Бі рақ ал дын да көл де нең сұ лап 
жа тып ал ған қыр сық асу дың тө бе сі не бір шық сам-ау де ген ар-
ман қол ты ғы нан де ме ген дей, өр ге қа рай өші ге, өр ше ле не қай-
та ұм ты ла ды.

«Ше ка ра ға дей ін ен ді небә рі қо зы көш жер қал ды, – де-
ді ол қар сы ал дын да жат қан ала са адыр ға көз жі бе ріп. – Көз 
бар да мы на Күн гейт ас тан өтіп, сы зық тың бой ына жа қын дап 
алай ын. Со нан соң, Құ дай бұй ыр са, бү гін сәр сен бі нің сә ті не, 
қа раң ғы тү се ар ғы бет ке өте шы ғар мын».

Бұл ойды ол тақ бір көрші ауылға қыдырып бара жатқан-
дай жеп-жеңіл ойлап өтті… Бұл сапарға ол бақандай қырық 
жыл бойы дайындалмады ма? Мұның өзі – дөңбекшіп өткіз-
ген талай ұйқысыз түндердің, санамен сарғайып, сарқыла 
тол ғанған бүкіл өмірінің айнымас қорытындысы емес пе?.. 

Ұй қы да қы сып ба ра ды. Әл де не ге еле гі зіп ұй ық тай ал ма-
ған. Кө зі ілі ніп ба ра жа тып, әл сін-әл сін шо шып ояна бер ген. 
Осы бетінде қанша отырғаны белгісіз, бір заматта қал ғып 
кетіпті. Үш күндік суыт жүріс оны әбден қалжыратқан-ды. 
Бір кезде дәл аяқ жағынан шыққан тысырдан шо шып оянды. 
Жалма-жан көзін ашып алып, төменге қарап еді, жаңа ғы екі 
от едәуір жақындап қапты. Әккі көкжал дыбы сын біл дірмей, 
жербауырлап, жылжып келе жатыр екен. Ол жан дәр мен 
ор ны нан атып тұрды да, қасында жат қан ке лідей тасты тө-
мен қарай домалатып жіберді. Сол-ақ екен, «қаңқ» еткен бір 
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дыбыс шықты да, салдыр-гүлдір до ма лаған таспен бірге құзға 
құлдырап, жоқ болды. Қарт қуа ныш тан жылап жіберді…

Сы зық тан өте са лы сы мен, ол бү кең деп жү гі ріп оты рып, 
екі-үш ша қы рым дай ұзап кет ті. То был ғы лы құр сай ға жет-
кен де, «уһ» деп де мін бір-ақ ал ды. Тұ ла бой ын тер ба сып кет-
кен екен, де реу омы ра уын ағы тып, те ріс тік тен аң қыл дай соқ-
қан са ма л ға тос ты. Әл де кім ге мұ ңын шақ қан дай, ең кіл деп 
жы лап жі бер ді. Са қа лы нан па ра-па ра жас ақ ты. Жер-Ана ны 
құ шақ тап сүйе бер ді. Бі ре се жы лап, бі ре се кү ле ді. «Ай на ла-
йын, ту ған жер, се ні де кө ре тін күн бо ла ды екен-ау!» – деп, 
тұн шы ға кү бір лей ді. Қал ты ра ған қо лы мен дым қыл то пы рақ-
тың бір уы сын алып, бе ті не ба са ды, та науы на апа рып қай та-
қай та иіс кей бер ді. Ентігін басып, тынығып алған соң, тағы 
да ілгері жыл жы ды. Темірқазықты бетке алып, суыт жүріп 
келеді. Қанша жүр гені белгісіз, әйтеуір бірне ше қыр қа ны 
асып түсті. Жер бе дері бірте-бірте жылы ұшырап, таныс ме-
кендер көзіне от тай басылды. Қарсы алдынан жанға жай лы 
алтын күрек са мал жел есіп қоя берді…

Шығыс жақ құланиектеніп, таң атуға айналды. Қарт тұ ла 
бо йы ның қан қақсап ауырғанына қарамай, тістеніп, бар қай-
ра тын жинап, тағы да алға жылжыды. Саршоқының түбін-
дегі Айнабұлаққа қарай бет түзеді. Дәл осы арада оның ата-
мекен – қыстауы бар. Сонда барып, демін бір-ақ алуға бекіді… 

Тая ғы на сүй еніп ор ны нан тұр ды да, сүй ре ті ле ба сып ес-
кі қыс тау ға кір ді… Шек пе нін асық пай ше шіп, бір бұ рыш қа 
қой ды. Онан соң көй ле гі нің түй ме сін ағы тып, жа ла ңаш еті-
не асып қой ған бойтұ ма рын ал ды. Бар қыт тан ті гіл ген кә дім гі 
үш бұ рыш ты тұ мар. Қарт тұ мар ды ер ні не жа қын да тып, тәубе 
ет ті. Со дан кей ін қал та сы нан бә кі сін алып, тұ мар ды сөк ті де, 
төң ке ріп сіл кі ді. Тұ мар дың іші нен бір уыс қи ыр шық то пы-
рақ түс ті жер ге. Бұл – осы дан қы рық жыл бұ рын, жат өл ке ге 
ат та нар да ту ған жер ден түй іп ал ған то пы рақ еді…

(Қаб деш Жұ ма ді ловтің «Қаз дар қай тып ба ра ды»  
әңгімесінен үзінді)

2. Аудиожазбадан (05. mp3) «Байлық пен ақыл» та қы ры бын да ғы 
мәтін ді тың дап, не гіз гі идеяны анық таң дар. Осы тақырып та өз 
ойларыңды ортаға салыңдар. Ком му никативтік жағдаятқа сай 
көпшілік алдында шешен сөйлеп, тың дау шыларға ықпал ете білуге 
талпыныңдар.
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3. Глоссарийдің көмегімен сызбалардағы мәлімет терді тұтас мәтін 
түрінде жазып, ма ңыз ды тұстарын талдаңдар.  

Миграция
(лат. migratio – «көші-қон», «қоныс аудару»)

Адамдардың қандай да бір аумақтардың шекарасынан өтіп, ұзақ 
уақытқа немесе біржола қоныс тебу процесі

«Миграция» ұғымына ағылшын ғалымы Е.Равенштейннің берген 
анықтамасы

«Адамның мекенжайының тұрақты немесе уақытша өзгеруі»

ЗаңсызЕрікті Мәжбүрлі

Миграция түрлері

Мерзімдік белгілеріне қарай

Қайтып оралмайтын 
миграция

Қайтып оралатын 
миграция

Іш кі миграция

Эмиг ра ция

Им миг ра ция

Ұзақмер зім ді миграция

Мез гіл дік миграция

Үз дік-соз дық миграция

Ау ық-ау ық миграция

Ді ни
Эт ни ка-

лық
Эко но-

ми ка лық
Әлеу-

мет тік
Әс ке ри Мә де ни Сая си

Көшіп-қону себептеріне қарай
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 Іш кі миг ра ция – бір мем ле кет тің ау ма ғын дағы қоз ға лыс.
 Ха лы қа ра лық миг ра ция – сырт қы, мем ле ке та ра лық миг ра-

 ция, тұр ғын дар дың мем ле кет тік шека ра ар қы лы қоз ға лы сы.
 Зияткерлік миграция – жұмыс бабы немесе оқу орнының 

ауысуына байланысты басқа мемлекетке қоныс аудару.

4. Шешендер мен олардың нақыл сөздерін сәй кес тен діріңдер. Ше -
шен  дік сөз  ге қой ыла тын талап тармен (60-бет) байланыс ты рып, 
10 сөйлеммен қоры тын ды лаңдар.

Төле би Тату болса, ағайын жақын,
Ақылшы болса, апайың жақын.

Қазыбек би Ақыл деген – дария,
Алдын тоссаң, тоқырар.

Әйтеке би Сөз анасы – құлақ,
Су анасы – бұлақ,
Жол анасы – тұяқ.

Бөлтірік шешен Атадан ұл туса игі,
Ата жолын қуса игі.

Сырым Датұлы Байлық – қолға ұстаған мұз,
Бақ – ол да бір ұшқан құс.

5. Мақал-мәтелдер туралы өзін дік тұ жы рым жа саң дар. Инто на-
ция ны (әуен, әуез, тембр, қарқын, кідіріс) сөй леу мә не рі не сай қол-
да нып, бір-біріңе оқып берің дер. Сабақтас құрмаластар мен салалас 
құрмаластарды ажыратыңдар.

• Өз ге ел де сұл тан бол ған ша, өз елің де ұл тан бол.
• Ер ден ай ырыл ған көм ген ше жы лай ды,
 Ел ден ай ырыл ған өл ген ше жы лай ды.
• Аққу көлін аңсайды, 
 Адам туған жерін аңсайды.
• Туған жердің қадірін, шетте жүрсең, білерсің.

6. Қаб деш Жұ ма ді лов  шығармаларында көтерілген миграция тақы-
рыбы туралы ізденіп, мақала жазып көріңдер.
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§2. Зият кер лік миг ра ция

1. Ма қа ла ны оқып, ғылыми стиль де жазылғанын дә лел дең дер. 

Мә тін нің мақсаты Стильдік сипаты Тілдік амал-тәсілдері

Зияткерлікмиграцияелдіңдамуына
керіәсеретеді

Қазіргі жаһандану кезеңінде көші-қон белсенділі гі нің 
артуы байқалады. Әсіресе зияткер лік миг ра  ция мәселесі 
өзекті болып отыр. Жаһандық процестің субъектісі ре тін де 
Қазақ стан да аталған түйткілден тыс қала алмайды. Елі міз  де 
білімді жастардың шетелге бет бұруы күн са нап артуда. Сол 
себепті зияткерлік миграцияның фак тор ла ры мен тетіктерін 
зерттеу қажеттілігі туындап отыр.

Зияткерлік миграция (ағылш. brain drain) – маман дар-
 дың, ғалымдар мен білікті жұмыскер лер  дің өз елінен саяси, 
экономикалық, діни т.б. себеп термен жап пай шығу процесі. 
Им ми грант тарды қа  был дайтын мемлекеттер үлкен және 
арзан зият керлік ка пи  талға ие болады. Ал білімді жаста рын, 
мықты маман да рын жо  ғалт қан ел зиян шегеді.

Білікті мамандарымыздың, ақылды жаста ры мыз дың 
ше    тел ге кету қаупі елімізде алаңдатушылық тудыруда. 
Сон  дық  тан бірінші кезек те зият кер лік миграция ның үлкен 
ағы ны – жо ға ры білімді дайын ма ман дардың сыртқа кетуі 
мә  се лесін жә не жоғары білім алу мақсатында шетелге арман 
қуып кет кен жастардың елге қайта оралмау жағдайын талдау 
қа жет.

1996–2004 жылдар аралығында елден кеткендердің 
ішін де техникалық, пе да го ги ка, медицина, экономика, сәу-
лет- құрылыс, ауыл ша руа шылығы, заңгерлік және тағы 
бас қа да ма  ман дық иелері бол ға н.

Ал 2006 жылы статистика көрсеткіші біршама төмен деп, 
кеткендер саны кеміді. Демек, елдегі экономикалық тұрақ-
ты  лық ма ман дардың шетелге жаппай көшуін баяулатты.

Зияткерлік миграция процесі әлеу мет тік, эко но ми ка  лық, 
сая си т.б. факторлар ға  қа тысты орын алады. Тәуелсіздік тің 
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ал  ғаш  қы жылдарынан бастап миграция про це сін реттеу 
мемлекеттік саясаттың ең өзекті бағыттары ның бірі болып 
са нал ға нымен, қа зір гі күн ге дейін ше ші мін таба алмай 
келеді…

(Қарғаш Жанпейісова, Гүлназ Қалиасқарова)

Сөзталас
Сөз	талас	–	қандай	да	бір	мәселені	көпшілік	ара	сын	да	талқылау.	

Сөзталас	баяндамаларды	талқылағанда,	хабарлама	лар	жасағанда,	
жиналыстар	мен	конференцияларда,	сондайақ	сотта	орын	алады.	
Ал	кейде	күнделікті	өмірде,	мысалы,	қо	ғам	дық	жүк	те	ме	жұ	мыс	(спорт	
сай	ысы,	га	зет	шы	ға	ру,	ме	ре	ке	ні	ұй	ым	дас	ты	ру	т.б.)	ба	ры	сын	да	орын	
алып,	 жо	ға	ры	 дең	гей	де	 бол	ма	са	 да,	 өзін	дік	 пі	кі	рлерін	 та	ны		туға	
мүмкіндік	 береді.	Сондықтан	 сөзталас	жос	пар	сыз	 түр	де,	 ке	нет	тен	
жү	зе	ге	асып	жа	туы	мүм	кін.	Ту	ысту	ған	дар	дың,	от	ба	сы	мү	ше	ле	рі	нің,	
көр	ші	лер	дің,	қыз	мет	тес	тер	дің,	кез	дей	соқ	адам	дар	дың	дау	лы	сөз	де	рі	
де	сөз	талас	қа	жа	та	ды.

	Мақ	са	ты	 Ке	нет	тен	ту	ын	да	ған	жағ	дай	да	қар	сы	лас	қа	той	та	рыс	
бе	ру.	Көбіне	әзі	лі	жа	рас	қан	ағай	ын,	досжа	ран,	көр	ші
қо	лаң,	қыз	мет	тес	тер	ара	сын	да	кө	рі	ніс	бе	ре	ді.

Ерек	ше	лі	гі	 	Күт	пе	ген	жер	ден	өріс	 алуы	мүм	кін.	Су	ырып	са	лып	
ай	ту,	тап	қыр	лық	та	ны	ту	қа	жет.	Қар	сы	лас	тың	осал	тұ
сын	дәл	та	бу,	әде	мі,	ше	бер	иі	рім	мен	той	та	рыс	бе	ру.

Мә	де	ние	ті Дө	ре	кі	лік	ке	 бой	 ал	дыр	мау.	 Уа	қы	тын	да	 де	реу	жа
уап	 бе	ру.	Шым	шы	ма,	 әзіл	 сөз	ді	 дұрыс	 қа	был	дау.	
Мәдениетсіз	 әрекеттерді	 (	дау	ыс	 кө	те	ру,	 құ	шақ	тау,	
қа	ғып	жі	бе	ру,	көз,	қол	қи	мыл	да	рын	орын	сыз	қол	да
ну	 т.б.)	шек	теу,	 әзілге	 не	гіз	дел	ген	 сөз	 орам	дар	ын	
орын	ды	пай	да	ла	ну.

2. Білікті мамандардың шетелге кетуін азай ту үшін қандай шаралар 
жасалуы керек? Үлгіні жал ғас тырып, сөзталас өткізіңдер. Өз 
ойларыңды ортаға салып, пікір таластырыңдар.

Үлгі:

Зияткерлік миграцияны азайту жолдары:
1) талантты жас мамандарды әртүрлі грант тар мен мара пат-

тар арқылы қызықтыру қажет…
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3. Ғылыми стильге тән тілдік құралдарды қолданып, «РАФТ» стра-
те гия сымен Сыртқы істер министрлігі қызметке рі   нен зияткер лік 
миграция ту ралы алатын интервьюдің мәтінін да   йын даң  дар.

4. Миграцияға қатысты терминдер мен ұғымдарды қатыстырып, 
«Өз ге ел де сұл тан бол ған ша, өз елің де ұл тан бол» та қы ры бын да 
сұхбаттасыңдар. Ком му никативтік жағдаятқа сай көпшілік ал -
дын да шешен сөйлеп, тың дау шыларға ықпал ете білуге тал пы-
ның дар. 

5. Шешендік сөздерді оқып, өзін дік тұ жы рым жасаң дар. Интона-
цияны сақтап, бір-біріңе оқып берің дер. Түсіндірмелі және себеп-
салдар салаластарды анықтаңдар.

Байлауы жоқ шешеннен
Үндемей отырған есті артық.
Бәйге алмаған жүйріктен
Белі берік бесті артық.

(Байсерке абыз)

Шешендіктің сәні жоқ,
Сөзіне сүттей ел ұйып,
Қолтығына ел сыйып,
Басына бақыт қонбаса.

(Дулат Бабатайұлы)

Қол бастау қиын емес,
Көк найзалы ерің болса.
Жол бастау қиын емес,
Соңыңнан ерген елің болса.
Бәрінен сөз бастау қиын,
Тауып айтсаң, мереке қылады,
Таппай айтсаң, келеке қылады.

(Досбол би)

6. Ту ған жер, ата ме кен ту ра лы ма қалды эпиграф етіп алып, аргу -
мент  ті не дис кус сивті эссе жазыңдар. Тақырыбын өздерің қо -
йың дар.
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§3. Ше тел дер де қа зақ диас по ра сы ның 
 қа лып та суы

1. Сә кен Жү ні совтің «Ама най мен За ма най» повесінің желісі бойын-
  ша түсірілген фильмнен үзін ді көрің   дер. Көпшілік алдында дұрыс 
сөй леу, тыңдаушыларға ық   пал ете білу, шешен сөйлеу талапта рын 
сақ тай отырып, алған әсер леріңді баян    даң дар.

2. Мә тін ді оқың дар. Терминдер мен ұғымдары және синтаксистік 
құры лы мы арқылы стилін анықтаңдар.

Жа ңа за ман да қа зақ хал қы ның бір бө лі гі өз де рі нің та ри хи 
Ота ны нан тыс жер лер де тұ рып жа тыр. Олар бір бө лі гі – «ир ре-
дент», ал екін ші бө лі гі «диас по ра» са на ла ды. 

«Ир ре ден т» деп өз де рі нің ежел гі ата ме ке нін де дәс түр лі 
өмір сү ріп отыр ған бір тұ тас ха лық тың бір бө лі гін ай та ды. 
Өкі ніш ке қа рай, қа зақ тар дың бір қа тар жері ше ка ра лар дың 
өз ге руі, отар шыл бас қын шы лық си яқ ты оқи ға лар дың сал да-
ры нан бас қа мем ле кет тің құ ра мын да қалып қойды. 

Ал диас по ра  де ге ні міз – ха лық тың бір ел ден екін ші ел ге 
лаж сыз  дан қо ныс ау да рып, өз ге ха лық пен бір ге тұ руы.

Қа зақ тар дың Қа зақ стан нан тыс жер лер ге қо  ныс  ау  да руы 
ХІХ–XX ға сыр лар аралығында жиі орын ал ды. Ол кез де қа зақ 
да ла сын Ре сей дің еуро па лық бө лі гі нен қо ныс ау  да рып кел-
ген ша руа лар ар қы лы отар лау жап пай жү ріп жат ты. Қа зақ-
тар дың құ нар лы да шұ рай лы жер ле рін күш пен тар тып алу 
жал ға са бер ді. Мі не, мұн дай жағ дай да қа зақ тар  дың ежелгі 
қонысын, дәс түр лі кө шіп-қо нып жүр ген жер ле рін тас тап, 
қай да ғы бір құ нар сыз, су сыз жер лер ге қо ныс ау да ру дан өз ге 
ама лы қал ма ды.

1916 жыл ы ұлт-азат тық кө те рі ліске қатысқандарды қу -
далау басталғанда, 300 мың ға тар та қандасымыз Қа зақ  стан 
ау ма ғын тас тап, Қы тай ға кө шіп кет ті. 1927–1929 жыл да ры 
жүргізілген ұжымдастыру мен мал-мүлікті тәркілеу, со ның 
сал да рынан 1931–1933 жылдары орын алған ашар шы  лық 
ке зін де халық күн кө ріс қамы мен ше тел асуға мәж бүр бол ды…

(e-history.kz)
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3. Графиктік мәтіндегі деректерді салыстырып, маңызды тұстары 
мен үрдістерді талдап, өзіндік тұжырым жасап, шағын мәтін 
жазыңдар.

Шетелдердегіқазақтарсаны

0
500000

1000000
1500000

2000000
2500000

 АҚШ-та 10 000 

 Фран цияда 15 000 

 Ук ра инада 15 000 

 Тә жі кс танда 16 000 

 Гер ма нияда 17 000 

 Түр кияда 30 000 

 Ауғанс танда 45 000 

 Иранда 53 700 

 Моң ғо лияда 120 000 

 Тү рік менс танда 125 000 

 Ре сейде 1 310 000 

 Қы тайда 2 250 000 

 Өз бе кс танда 2 500 000 

25000002000000
1000000500000

0

1500000

(Деректер abai.kz сайтынан алынды, 2014 жыл)

4. Ма қа ла ны негізге алып, «РАФТ» стра те гия сы бойынша «Отан-
дас тар» қо ры ның қыз мет керлері нен ин тер вью алың дар.

Аста на да «Отан дас тар» қо ры мен Дү ниежү зі қа зақ тары 
қа   уым дас ты ғы ның қол дауы мен ша ғын фут бол дан «Alash» 
тур   ни рі өт ті. Ала доп тың ай қа сы на 11 құ ра ма қа тыс ты… 
Же ңім паз ко ман да лар ақ ша лай жүл де алып, үз дік ой ын-
шы лар ма ра пат тал ды. Жа рыс со ңын да «Отан дас тар» 
қо ры ның ви це-пре зи ден ті Мә ди Ма нат бе кұлы бұл жол ғы 
до да ның сәт ті өт ке нін, жас тар ара сын да осын дай жа рыс-
тар дың көп теп өт кі зі луі бұ қа ра лық спорт ты да мы тып, бе ре-
ке-бір лік ті ны ғай та ты нын ай тты. «Аста на тө рін де гі бү гін гі 
жа ры сы мыз биыл өте тін жа рыс тар ға дай ын дық деп ай ту ға 
бо ла ды. «Alash»-ты қол дап-қу ат та ған «Отан дас тар» қо ры мен 
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Дү ниежү зі қа зақ тар қау ым дас ты ғы на қан дас тар дың ай тар 
ал ғы сы көп», – де ді жо ба же тек ші сі Талап бек Ты ныс бе кұлы.

(«Астана ақшамы» газетінен)

5. Әуен, әуез, тембр, қар қын, кі ді ріс ті сөй леу мә не рі не сай қол да нып, 
өздерің жазған интервьюді оқып берің дер. Салалас құрмаластың 
түрлерін ажыратыңдар.

Ресмиісқағаздарстилі
Стиль	дің	бұл	тү	рі	құ	қық	тық	қа	рымқа	ты	нас,	әкім	ші	лік	са	ла	сын	да,	

кең	се	қыз	ме	тін	де	қол	да	ны	ла	ды.	Ар	найы	орын	дар	да	ал	ды	н	а	ла	да
йын	дал	ған	үл	гі	ле	рі	де	бо	ла	ды.

Іс	қа	ғаз	да	рдың	мы	на	дай	түр	ле	рі	бар:
1.	 Ме	ке	ме	лер	дің,	ұй	ым	дар	дың	ісін,	қыз	ме	тін	үй	лес	ті	ре	тін	құ	жат	тар:	

бұй	рық,	ере	же,	нұс	қау,	хат	та	ма,	ха	бар	лан	ды	ру,	мі	нез	де	ме	т.б.
2.	 Ме	ке	ме	лер	дің	өза	ра	қа	рымқа	ты	на	сын	үй	лес	ті	ре	тін	құ	жат	тар:	қыз

мет	тік	хат	та	р,	қа	ты	нас	қа	ғаз	да	ры,	ке	лі	сім	дер,	ша	ғым	дар	т.б.
3.	Же	ке	адам	дар	дың	өза	ра	алысбе	рі	сін,	іскерлік	ке	лі	сім	де	рін	рет

тей	тін	құ	жат	тар:	өтініш,	өмірбаян,	түйіндеме,	келісімшарт,	се	нім	хат,	
тіл	хат,	қол	хат	т.б.
Іс	қа	ғаз	да	рдың	адам	өмі	рін	де	гі	ор	ны	ерек	ше.	Өн	ді	ріс	те	гі	іс	тің,	адам	

өмі	рін	де	гі	ісәре	кет	тің	дұ	рыс,	дер	ке	зін	де	іс	ке	асуы	құ	жат	тар	маз	мұ
ны	ның	анық,	дәл	ба	ян	да	лу	ына	бай	ла	ныс	ты.	Құ	жат	тар	дың	са	па	сыз	
дай	ын	да	лу	ынан	қа	был	дан	ған	ше	шім	орын	дау	шы	ға	өз	мә	нін	де	жет
пей,	35%ке	дей	ін	ша	ла	ат	қа	ры	ла	ды	екен.

Іс	қа	ғаз	дардың	маз	мұ	ны	екіұш	ты	бол	май	ды,	дәл,	анық	жа	зы	ла	ды.
Оның	құ	ры	лы	сы	бел	гі	лі	бір	тәр	тіп,	рет	бой	ын	ша	ұй	ым	дас	ты	ры	ла	ды.	
Мә	тін	қыс	қа	құ	ра	лып,	ба	ян	дау	сти	лін	де	жа	зы	ла	ды.

Құ	жат	тар	ды	жа	зу	да	мем	ле	кет	дай	ын	да	ған	ар	нау	лы	нұс	қау	бас
шы	лық	қа	алы	на	ды.

Ресмиісқағаздарстилі

Мақсаты Қолданылу
аясы

Стильдік
сипаты

Тілдікамал-
тәсілдері

Ха	бар	лау,	 ақ
па	рат,	анық	мә
лі	мет	бе	ру.

Іс	қа	ғаз	дарда,	
нұс				қау	 хат	тар
да,	 кең	се	жә	не	
же	ке	қыз	мет	құ
жат	та	рын	да.

	Рес	ми,	 ақ	па
рат				тық,	есеп	тік,	
дәл,	нақ	ты.

Кі	та	би,	рес	ми	сөз
дер	мен	тір	кес	тер,	
ха	бар	лы	 сөй	лем
дер,	дай	ын	тір	кес
тер,	тер	мин	дер.
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6. Берілген үлгілерді негізге алып, ісқағаздардың бірнешеуін жа зың -
 дар. Ережеде аталған ісқағаздардың тағы қай түрінің жазылу үл гі-
 сін білесіңдер?

Үл гі:

Сенімхат
Мен,	 Гүл	жан	 Сма	ғұл	қы	зы,	 (төл	құ	жат	 №000000000)	 інім	 Әс	кер	

Сма	ғұ	лұлы	на		«Та	бу	рет»	фир	ма	сы	ның	есеп	ші	сі	нен	мау	сым	айы	үшін	
ти	іс	ті	жа	ла	қым	ды	алу	жө	нін	де	се	нім	хат	бер	дім.	

Гүл	жан	Сма	ғұл	қы	зы
18.08.2019	жыл

Қолхат
Мен,	Әс	кер	Сма	ғұ	лұлы,	(төл	құ	жат	№000000000)	«Та	лас»	фир	ма

сы	нан	мы	на	 құ	ры	лыс	ас	пап	та	рын	 уа	қыт	ша	пай	да	ла	ну	 үшін	 ал	дым:	
бе	то	на	ра	лас	тыр	ғыш,	сы	лақ	шы	қа	лақ,	са	ты.	Ас	пап	тар	ды	бү	тін	күй	ін	де	
01.08.2019	 жы	лы	 қай	та	ра	мын.	 Жа	рам	сыз	 бол	ған	 жағ	дай	да	 ба	зар	
нар	қы	мен	құ	ны	н	тө	лей	мін.

Әс	кер	Сма	ғұ	лұлы		
01.05.2019	жыл

Сұраныс
20.10.2020	жыл																																																									Алматы	қаласы

«Сая	хат»	ту	рис	тік	фир	ма	сы	ның 
	директоры	Е.Кендебайқызына

№189	мек	теп	тің	10сы	нып	оқу	шы	ла	рын	Жам	был	ақын	ның	музе
й	іне	апару	үшін,	кө	лік	пен	қам	та	ма	сыз	етуді	және	жол	са	пар	ға	мә	лі	мет	
бе	ре	тін	ма	ман	ды	қо	сып	бе	руіңізді	сұ	рай	мын.	

Мек	теп	ди	рек	то	ры																												Н.Әбіл	таев	

7. Ақ па рат тық,  дәл, нақ ты мә лі меттерді келтіріп, ше тел дер де гі қа зақ 
диас по ра сында Наурыз мейрамы тойлана ты ны ту ра лы ха бар лан-
ды ру жа зыңдар.
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§4. Ха лы қа ра лық миг ра ция

1. Мә тін ді оқың дар. Графиктік мәтіндегі мәліметтерді салыстыра 
талдап, негізгі үрдістерді анықтаңдар.

Миг ра ция лық қоз ға лыс тар бір ел дің ішін де де, соны мен 
бір ге мем ле кет тер дің ара сын да да бо ла ды. Сол се беп тен де 
ми  гра ция ның екі ти пі бар: ха лы қа ра лық (мем ле ке та ра  лық, 
сырт қы) жә не іш кі (мем ле ке ті ші лік).

Қа зір Еуро па мем ле кет те рі нің ара сын да «ашық» ше ка ра 
тәр ті бі ор наған, бір мем ле кет тің аза ма ты ке ле сі мем ле кет ке 
көш се, ол ха лы қа ра лық миг рант  болып есептел мей ді. Ше -
ка  ралық ба қы лау толығымен алынған Шен ген келісі мі не 
кі ре тін мем ле кет те р дің азаматтары Шен ген ви засымен сол 
елдердің арасында ер кін жү ре ала ды.

Халықаралықмигранттардыңнегізгіірітоптарының
классификациясы

1. Им миг рант тар (қай та орал май тын миг рант тар)

2. Тұ рақ ты, ұзақ мер зім ді миг рант тар:
• ең бек ші миг рант тар
• сту де нт тер, ста жер лер
• бас қа адам дар дың қа ра ма ғын да ғы лар

3. Нау қан дық миг рант тар 

4. Жа қын ай мақ тан кел ген жал да ма лы жұ мыс шы лар

5. Ора лым, цир ку ляр лық миг рант тар:
• Биз нес миг рант та ры
• Ұсақ  сау да-сат тық пен ай на лы са тын миг рант тар

6. Қа жы лық са па рға шыққандар

7. Заңдылық тұрғысынан:
• Заң ды кө шіп кел ген дер
• Заң сыз кө шіп кел ген дер

Миг ра ция лық қоз ға лыс тың 4 не гіз гі тү рі бар:
• қай та орал май тын миг ра ция;
• нау қан дық миг ра ция;
• маят ник түр де гі (ба рып-қай тып) миг ра ция;
• эпи зо дтық (бел гі лі бір уа қыт та қо ны ста нып қай ту).
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Ха лы қа ра лық ми  г ра цияның қай та орал май тын түріне 
мем ле ке та ра лық қоз ға лыс жа та ды, бұл – тұ рақ ты ме  кен-
жай ын ғана емес, аза мат ты ғын да өз гер ту деген сөз. Қай та 
орал май тын миграция де мо гра фия лық про цесс ре  тін де қа рас-
ты ры лып, тұр ғын дар дың жал пы са ны на, жас тық-  жы ныс тық 
құ ры лы мы на, реп ро дук тив тік ұс та ным ға әсер ете  ді. 

Нау қан дық миг ра ция – мін дет ті түр де қай та ора ла тын, 
бір не ше ай ға со зы латын миграция, алай да бір жыл дан 
ас пай ды. Не гі зі нен, ең бек кү ші не сұ ра ныс ту  ды  ра тын бел гі лі 
бір мау сым дық жұ мыс тар да кө рі не ді.

Маят ник тү рін де гі миграция – тұ рақ ты ме кенжай ына 
жа қын ше ка ра лық аумаққа бір күнге не ме се бір ап та ға 
жұ мыс қа ба рып қай ту. Олар – күн де лік ті не ме се ап та са лып 
мем ле кет ше ка ра сы нан өтіп, бас қа ел де ең бек ете тін дер. 
Соң ғы 30 жыл да бұлардың саны қат ты өс ті. Ай та ке те тін 
жайт , ха  лық  а ра лық тә жі ри бе де фрон тальер-жұ мыс шы лар 
ми грант  тар есе бі нен шы ға рылып тас та лған.

Эпи зо дтық қоз ға лыс – жүйе лі түр де орын ала тын іс  кер -
 лік, ту рис тік т.б. қоз ға лыс тар. Сонымен қо са қа зір гі кез де 
күш теу ар қы лы жү зе ге аса тын миграция да ха лы қ ара лық 
жә не іш кі бо лып бө лі не ді. Сая си жә не эко ло гия лық се беп-
тер ге бай ла ныс ты ту ын да  ған «мәж бүр лі ми гра ция» деп ата-
ла тын бұл тү рі не қаш қын дар, сая си қаш қын дар, эва куация, 
де  пор   та ция ға ұшы ра ған дар, жер ау ыс ты ру ға мәж  бүр лен ген 
тұл ға лар кіреді.

(stud.kz)

2. Берілген мә тін ді «Үш түр лі күн де лік» әді сі мен тал даң дар.

Ерек ше әсер ет кен, 
ой сал ған үзін ді,  

дәйек сөз 

Үзін ді ні не дәй ек сөз ді таң дау 
се бебім, осы ған бай ла ныс ты 

туындаған сұ рақ тар 

Мұ ға лім ге хат 
(мұ ға лім ге  
сұ рақ тар)

Олимпиадағақатысқантұңғышқазаққызы.
Атажұрттыаңсаунемесеалмаағашы

…«Аста на қа ла сы әкім ді гі нің ұй ым дас ты руы мен мәр те бе-
лі жи ын өте ді, оған ға лам шар дың сан түк пір, әр қи ырын да 
жүр ген қа зақ тар ке ле ді» де ген қу аныш ты ха бар ды құ ла ғы-
мыз шал ды. 
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Елор да тө рі не жи нал ған қан дас та ры мыз дың ара сын да 
1964 жы лы тұң ғыш рет То кио олим пиада сы на қа тыс қан Ал-
да ныш Ра ма зан дей тін қа зақ  қы зының бар еке нін ес тіп, із деп 
ба рып, жо лық тық.

Қар сы ал ды мыз да ша ша сы на шаң жұқ па ған же ла яқ бол-
ды-ау де ген ге ке ле қой май тын са ры кі дір бәй бі ше тұр ды.

– Сіз Ал да ныш Ра ма зан қы зы бо лар сыз?
– Иә, мен Ал да ныш пын, – деп қыс қа қай ыр ды… Еп теп әң-

гі ме ге тарт тық.
– Мен қа зақ өмі рі мен ру ха ния ты нан шал ғай да өс кен адам-

мын, – деп, әң гі ме сін бас та ды Ал да ныш апай. – 1945 жы лы 
Бай-өл ке ай ма ғы ның ор та лы ғы Өл гей қа ла сын да дү ние ге ке-
ліп пін. Қыр қым нан шық пай тұр ған да кә рі әке-ше шем Ұлан-
ба тыр қа ла сы на қо ныс ау дар ған екен…

– Қа зақ стан ға кел сін де ген ша қы ру бар ған да, қан дай се-
зім де бол ды ңыз? – деп, кө кей де жү рген сұ рақ ты қойдық. 
Апа  мыз елең ет ті. Те рең күр сін ді, күй бең деп кө зі нің жа сын 
сүрт ті…

– Үйде алаң сыз отыр едім, те ле фон ша қыр ды, тұт қа сын 
кө тер сем, сон дай бір биязы үн ді әй ел адам: «Сә ле мет сіз бе, 
Ал да ныш апай?» – дей ді… Тап-та за қа зақ тың ті лін ес тіп таң-
ғал дым. Сөйт сем, ма ған ха бар ла сып тұр ған Аста на қа ла сы 
әкім ді гі нің қыз мет ке рі Қа лам қас де ген сің лім екен. «Аста на 
қа ла сын да әлем қа зақ та ры бас қо са тын бол ды, со ған сіз ді ша-
қы рып отыр мыз», – де ді.

Сол кү ні таң ат қан ша көз іл мей ояу жат тым… Өт кен өмі-
рім еле се те ді. Қа ра жер дің бау ырын шыр ай нал ды рып, қыр-
ты сы ның ша ңын қақ қан күн де рім көл бең деп көз ал ды ма кел-
ді. Беу, дү ние-ай, са ғы ныш де ген осы екен-ау! Шү кір, ме ні де 
бі реу лер із дей тін күн бар екен-ау! 

Ұмыт па сам, 1968 жы лы Таш кент қа ла сын да же ңіл ат ле-
ти ка дан үл кен ха лы қа ра лық жа рыс өте тін бол ды. Біз дің ел 
құ  ра ма сы ның мү ше ле рі Ир ку тск қа ла сы на ке ліп, Ир кутск – 
Таш кент пой ызы на отыр дық. Пой ыз Ал матыда жар ты са ғат 
қа на аял да ды. Ен те леп те ре зе ге тел мі ре мін. Ана дай да Ала тау 
мұ нар та ды. Ал ғаш рет Ал матының ал ма сын же дім. Бір Құ-
дай дан ме нің ті леуім ді ті леп, жа рат қан ға мың мәр те жал ба-
ры нып үй де қал ған әкем мен ше ше ме ар нап бір-бір қы зыл ал-
ма орап ал дым.
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Әкем сол ал ма ны же ме ді. Сан дық қа са лып ал ты жыл сақ-
та ды. Үй ге кел ген дер ге «Бұл – Ал маты ның ал ма сы, қы зым 
әкел ген» деп көр се те ді. Құ шыр ла на бір иіс кеп, сан дық қа қай-
та то ғы та ды. Мүм кін, бі реу лер кү ле тін де шы ғар. Әкей сол 
ал ма лар ды әб ден ші рі ген соң, Бұр ғыс тай бұ ла ғы ның ба сы на 
апа рып, адам ая ғы бас пай тын жық пыл дың ара сы на көм ді. 
Ұзақ оты рып, дұ ға оқы ды. Ар тын да тұр ған ма ған қай ыры-
лып: «Қы зым, мы на жер ді ұмыт па, бір күн де рі осын да Ала-
тау дың ал ма сы өсе тін бо ла ды», – де ді. Ара да көп жыл өт кен 
соң сол жер ге ра сын да ал ма аға шы өсіп шық ты…

Әң гі ме осыған жет кен де апа мыз ға қа ра сам, жы лап отыр 
екен. Тір лік тің қат ты сы мен тәт ті сін көп көр ген адам ғой, ең-
се сін тез тік те ді. Ор ны нан ау ыр қоз ға лып, те ре зе нің ал ды на 
бар ды. Та ғы да ау ыр күр сін ді. Ай на лып ке ліп қай та отыр ды. 
Ма на ғы дай емес, кө ңі лі шат. Әң гі ме сін әрі қа рай са бақ та ды:

– Қа лам қас сің лім ха бар лас қан кү ні ме нен ұй қы қаш ты. 
Таң ға жа қын кө зім ілі ніп кет кен екен, түс көр дім. Тү сім де 
алакө лең ке қы зыл іңір дің ке зі екен дей мін, ба тыс жақ тан 
қат ты дау ыл тұ рып, ел дің бә рі дүр лі гіп жүр. Би ік үй лер да-
уыл ға тең се ліп, шы нар ағаш тар ыр ға ла ды. Ас пан ға қа ра сам, 
ақ кө бе лек си яқ ты қа лық тап, сан сыз ақ ша ұшып жүр. Ел қа-
тар лы мен де қо лым ды со зып едім, қа лық тап ке ліп қо лы ма 
ақ ша қон ды. Қа ра сам, ақ ша емес, хат екен. Қа зақ стан нан ке-
ліп ті дей мін. Қуаныш тан жа ры ла жаз дап оян дым.

Ер те ңін де Аста на қа ла сы әкі мі нің орын ба са ры қол қой ған 
ша қы ру хат кел ді.

(Бе кен Қай ра тұлының «Кү міс жам бы» кі та бы нан)

3. Ғылыми стильге тән тілдік құралдарды қолданып, «РАФТ» стра те-
гиясымен шетелде тұратын бір қандасымыздан алған интервьюдің 
мәтінін дайындаңдар.

4. Әуен, әуез, тембр, қар қын, кі ді ріс ті сөй леу мә не рі не сай қол да-
 нып, өздерің жазған интер вьюді оқып берің дер. Құрмалас сөй лем 
түрлерін ажыратыңдар.

5. Же ке адам дар дың іскерлік ке лі сім де рін рет тей тін құ жат тар  дың 
бірін (келісімшарт, се нім хат, тіл хат, қол хат) жа зың дар. Құжат-
тардағы ырықсыз етістер мен тұйық етістіктерді анықтаңдар.
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Шешендіксөздіңжанрлықтүрлері.
Шешендікарнау

Шешендік	 сөздер	жанрлық	мазмұнына	 қарай:	шешендік	 арнау,	
шешендік	тол	ғау,	шешендік	дау	деп	үшке	бөлінеді.
1.	Шешендік	арнау	–	бір	адамға	арнайы	айтылған	сәлем,	сын,	әзіл,	

бата.
2.	Шешендік	толғау	–	шешендік	нақыл,	мақал,	мысал,	жұмбақ,	жауап.
3.	Шешендік	дау	–	ру	ара	лық	немесе	еларалық	қылмыстық,	азамат	тық	

іс	тер	ді	шешу	бары	сын	да	айтылатын	шешендік	сөздер.	
Шешендік	арнау	бата,	тілек,	әзілсын,	көңіл	айту,	естірту	т.б.	нұс

қа	лардан	тұрады.	Мысалы,	Төле	бидің	Жетес	балаға	берген	батасы	
шешендік	арнауға	жатады.

Тоғыз	жасар	Жетес:	«О,	баба!	Ат	берсең	өліп	қалады,	тон	берсең	
тозып	қалады.	Аттонға	бергісіз,	өлмейтін,	өшпейтін,	өмірі	естен	кет
пейтін	бір	өсиет	айтсаңыз!	Соған	ризамын»,	–	депті.	Сонда	тоқсанда	ғы	
Төле	би	былай	бата	бер	ген	екен:

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

6. «Та сөт кел» филь мін кө рің дер. Фильмнен түйген ойларыңды жи -
нақ  тап, мәтінді аяқтаңдар.

«Та сөт кел» те ле хи кая сы ның қоюшы ре жис се рі – Мұ рат 
Би до сов. Бас ты кей іп кер – Ау ғанс тан да қа лып қой ған қа зақ 
ба ла сы Ха сан. Ба ла лық ша ғы соғысқа тура кел ген кей іп-
кер дің бұ ра лаң жолы – «та сөт ке лі» көп…
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§5. Қа зақ стан – ең бек миг ран ты 
 көп ел дің бі рі

1. Қа зақ стан да ғы ресми тіркелген ең бек миг ра нттарының санынан 
қандай ой түйдің  дер? Кө те ріл ген мә се ле бой ын ша ой ла рың ды 
тұ жы рым даң дар.

Өз бе кс тан 96
Әзір байжан 673
Тә жі кс тан 614
 Қыр ғызс тан 561
Ар ме ния 225
Гру зия 95
Ук ра ина 36
 Мол да ван 2

(Kaz.tengrinews.kz, 2016 жыл)

2. Мә тін ді оқып, тілдік құралдары (терминдер, ұғымдар) және син-
так систік құрылымы арқылы сти лін ажы ра тың дар.

Атажұртқаоралғантанымалтұлғалар
Қа зақ диас по ра сы – та ри хи-сая си өз ге ріс тер дің сал да ры-

нан пай да бол ған қо ғам дық құ бы лыс. Қа зақ хал қы таяу за-
ман ға дей ін өзі нің кең-бай тақ эт но аумағын да өр кен жай ып 
кел ген бір тұ тас ұлт бо ла тын. ХІХ ға сыр да пат ша лық Ре сей-
дің Қа зақ хан ды ғын жой ып, қа зақ да ла сын отар лап, Қы тай-
дың Цинь им пе рия сы мен Қа зақ стан же рі нің мем ле кет тік ше-
ка ра сын бел гі леуі не бай ла ныс ты қа зақ тар өз ата жұр тын да 
оты рып-ақ Ре сей мен Қы тай дың құ ра мын да ғы эт нос тық топ-
тың бі рі не ай нал ды.

ХХ ға сыр да Ке ңес ода ғын да жүр гі зіл ген одақ тас рес пуб-
ли ка лар дың әкім ші лік аумағын белгілеуге бай ла ныс ты қа-
зақ хал қы ның бі раз бө лі гі Ре сей мен Өз бе кс тан да қал ды.

ХХ ға сыр дың 30–40 жыл да ры Ке ңес Ода ғын да жә не Қы-
тай да жүр гі зіл ген сая си қу ғын-сүр гін мен қол дан жа сал ған 
аш тық тың сал да ры нан бой та са лап, жан сау ға лап шет мем-
ле кет тер ге бо сып кет кен қа зақ тар бү гін гі кү ні әлем нің 40-тан 
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аса елін де өмір сү ріп отыр. Бұл – қа зақ диас по ра сы ның қа-
лып та суы ның та ри хи се беп те рі. 

Қа зақ елі дер бес мем ле кет тің ір ге та сын бе кем деу де, ұлт-
тық бір тұ тас тық ты жү зе ге асы ру да қа зақ диас по ра сы ның 
ат қа рар рө лі нің ма ңыз ды лы ғын те рең нен тү сі ніп отыр. Сон-
дық тан қа зақ диас по ра сын та ри хи Ота ны на орал ту дың заң-
дық-құ қық тық не гіз де рін қол ға ал ды. Сөйт іп, ел ге ел дің қо-
сы лу ымен Қа зақ стан да ұлт тық бір тұ та ста ну про це сі жүр гі-
зіл ді. Жиыр ма жыл да бір мил лион ға жу ық қа зақ тың та ри хи 
Ота ны на ора луы – елі міз дің жүр гі зіп отыр ған са ли қа лы сая-
са ты ның же мі сі.

Қан дас та ры мыз өз де рі нің ұлт тық тіл, дін, діл де рін (мен-
та ли тет) жақ сы сақ тауы мен қа тар, дәс түр лі тұр мыс-сал ты 
мен қо лө нер кә сіп те рін ай тар лық тай жал ғас ты рып, да мы тып 
отыр ды. Дәс түр лі мә де ни ет бой ын ша айт қан да, бі рін ші ден, 
қа зақ тың қай ма ғы бұ зыл ма ған ті лін, дәс түр лі ді нін жә не тұр-
мыс-сал тын; екін ші ден, қа зақ тың ұлт тық ру хын, мі нез-құл-
қын, мо раль дық қа си ет те рін; үшін ші ден, дәс түр лі қо л өнер 
үл гі ле рін; төр тін ші ден, қа зақ тың дәс түр лі ем ші лік өне рін; 
бе сін ші ден, қа зақ тың дәс түр лі ән-би, му зы ка  сын жет кіз ді.

Төл мә де ние ті міз бен ру хы мыз дың те рең ді гін тал май ай-
тып, ата жұ рт қа ал ғаш қы лар дың бі рі бо лып, көш бас тап кел-
ген Ха ли фа Ал тай сын ды ар дақ ты жан – ұл ты мыз дың мақ та-
ны шы.

Ал за ма науи мә де ни ет тұр ғы сы нан ай тар бол сақ, бі рін-
ші ден, олар жа ңа спорт өне рін әкел ді, мысалы, Шы ғыс тың 
таэк ван до өне рін Мұс та фа Өз тү рік та рат ты. Гун фу өне рін 
Жә ма ли Ди ха нұлы әкел ді. Екін ші ден, за ма науи жә не дәс-
түр лі ән-би өне рін Май ра Мұ ха мед қы зы, Шұ ғы ла Са пар ға ли-
қы зы әке ліп, Қа зақ стан ән-би өне рін би ік дең гей ге кө тер ді. 
Жә ма ли Ди  хан ұлы мен Арыс тан қа жы қа зақ тың «Қа ра жор-
ға» биін ел ге та рат ты. Үшін ші ден, отан дық та рих ғы лы мы на 
жа ңа ғы лы ми күш қо сыл ды. Олар – Шы ғыс тың ес кі қол жаз-
ба ла рын түп нұс қа дан (ес кі моң ғол, манч жур, түр кі ру на, ес-
кі пар сы) ті ке лей оқып пай да ла на ала тын та рих шы, линг вист 
ға лым дар: Зар ды хан Қи наятұлы, Сарт қо жа Қар жау бай ұлы, 
Нә піл Па зіл ха нұлы, Ис лам Же ме ней, Ба қыт Ежен ха нұлы, 
Са ғы най Сұ ға тай ұлы, Жә нім хан Ошан, Нұр лан Кен жеах мет, 
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Нә би жан Мұ ха мед ха нұлы және т.б. Төр тін ші ден, Қы тай-Ти-
бет ме ди ци на сын Ер лан Ға зе зұлы, Жа сай Зе кей әкел ді.

(«Жаһандану жағдайындағы шетел  
қазақтарының құндылық әлемінің  

жаңаруы» монографиялық жинағынан)

3. Диаграммалардағы де рек тер ді са лыс ты рып, ма ңыз ды тұс та ры 
мен үр діс тер ді тал дап, мә тін ге ай нал ды рып, өзін дік тұ жы рым жа -
саң дар.

1. «Ше тел ма ман да ры ның ең бек миг ра ция сы мақ са ты мен 
кө шіп ке луі дұ рыс па?» деген сұраққа респонденттер 
төмендегідей жауап берді:

 36% – ең бек миг рант та ры ның 
ке луі өз ма ман да ры мыз дың бо ла-
шақ қа де ген се нім де рін жо ғал та ды.

 26% – ел эко но ми ка сын кө те ру ге 
сеп ті гін ти гі зе ді.

 22% – ке ліс пей мін, өз ма ман да-
ры мыз да жет кі лік ті.

 16% – жау ап бе ру ге қи на ла мын.

2. «Ең бек миг ра ция сы ның қо ғам ға ти гі зе тін ке рі әсе рі бар 
ма?» деген сұраққа респонденттер төмен де гі дей жауап 
берді:

 38% – иә, ке рі әсе рін ти гі зе ді.

 24% –жоқ, ке рі әсе рін ти гіз бей ді.

 26% – қо ғам да ғы қыл мыс тың кө-

беюіне алып ке ле ді.

 12% – жұ мыс сыз дар са ны ның 

кө беюіне алып ке ле ді.

(И.Са ры ба ева, Қ.Ав сы ды қо ва, 
«ҚазҰУ ха бар шы сы»  жур на лынан)
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4. Мәтінді оқып, шешендік арнаудың қай түрі екенін анықтаңдар. 
Ше  шен  дік сөзді талдаңдар.

Шешендік сөз қан дай 
жағдайда туған?

Шешендік сөздің 
көтерген тақырыбы

Шешендік сөздің 
тәрбиелік мәні

Жанқұтты он жеті жасында әкесінің айтуымен Сары елі-
нің беделді биі Шабанбайға бата алуға барады. Жанқұт ты -
ның жайын сұрап білгеннен кейін:

– Шырағым, дүниеде не адал, әлемде не мықты? – деп 
сұрайды.

Сонда Жанқұтты:
Адал болсаң, судай бол:
Су арамды кетіреді.
Мықты болсаң жердей бол:
Жер жаһанды көтереді, – 

 деп жауап береді. Жігіттің жауабына риза болған Шабанбай 
би Жанқұттыны бірнеше күн қонақ етіп, кетерінде:

Аллаңа жағам десең, азанды бол,
Ағайынға жағам десең, қазанды бол,
Халқыңа жағам десең, әділ бол.
Судай таза бол,
Жердей берік бол.
Өмірің ұзақ болсын,
Сөзің халқыңа қуат болсын, –

 деп, батасын беріп аттандырған екен. 
(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

5. Әуен, әуез, тембр, қар қын, кі ді ріс ті сөй леу мә не рі не сай қол да нып, 
ше шендік сөзге жасаған талдауларыңды оқып берің дер. Бұйрық 
рай етістіктерін анықтаңдар.

6. Қосымша әдебиет тер ден бір адамға арнайы айтылған сәлем, сын, 
әзіл, бата түрін де гі шешен дік арнауға мысалдар жазыңдар.

7. Ше тел дер де жүр ген немесе елге қайта оралған та ны мал қан дас  та-
ры мыз ту ра лы мә лі мет жинап, презентация немесе ой  тұ жы  рым 
дайындаңдар. 
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§6. Ше шен дік тол ғау

1. Нұр ту ған жы рау дың «Қа не ки, ті лім, сөй ле ші» тер ме сін «Қо ңыр» 
то бы ның орын дау ын да тың даңдар. Тыңдаушыға ық пал ете білу, 
ше шен сөйлеу талапта рын сақ тап, алған әсерлеріңді баян даң дар.

Шешендіктолғау
Ше	шен	нің	жан	дү	ние	сін	де	гі	шы	мыр	ла	ған	 тол	ға	ныс	 тол	қын	да	ры	

тың	да	ған	жан	ға	әсер	ете	тін	тол	ғау	күй	ін	де	өрі	ле	ді.
Толғау	–	шешеннің	 ішкі	толғанысы.	Ол	өмір,	дү	ние	сыры,	адам

дар	қатынаcының	түйінін	шешу	т.б.	күрделі	мәселелерге	ар		на		ла	ды.	
Толғау	өлеңмен,	жырмен	айтылады.	Бұның	өзі	қазақ	бишешен	де	рі	нің	
даналығын,	ақындығын,	терең	ой	иелері	екендігін	көрсетеді.	Бише
шен		дер	–	тек	жұрт	алдына	шығып,	уағыз	айтушы	немесе	әдемі,	жү	йе
лі	сөйлеуге	үйретуші	ғана	емес,	таным	сыр	ларын	шешуші,	та	ғы	лым	
мәнін	жеткізуші	де.

Толғаулардың	 көп	 көтеретін	 тақырыбы	–	ел,	жер,	 ұлт	 тағдыры.	
Тол	ғау	ға	насихат,	өсиет,	қоғамдықәлеуметтік	жайға	алаңдаушы	лық,	
сая	сатқа	күмән,	философиялық	талдау	тән.

Толғаудың	нақыл,	мақалмәтел,	басқа	шешендік	сөздерден	айыр	ма
шы	лығы	–	белгілі	бір	мақам	мен,	ас	пап	тың	сүйемелдеуімен	ай	ты	луы.

2. Мә тін дерді оқып, оларды салыстыра тал даң дар. Оқылым мәтіні  нің 
ше  шен  дік толғауға жататынын дәлелдеңдер.

Оқылым мәтіні
«Артық болмас білгенің»  

айдары мәтіні 

Мәтіндегі автор көзқарасы 
 

 Мақсатты аудито рия ға сәйкес қызметі
 

 Құрылымы мен тілдік ерекшелігі
 

Бұлзаманданеғаріп?
Бұл за ман да не ға ріп?
Қа ді рін бі ліп ұқ па са,
Дүр рі, гау һар сөз ға ріп.
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За ман да сы бол ма са,
Қа рия бо лар тез ға ріп.
Ел жа ға лай қон ба са,
Бе те ге лі бел ға ріп.
Қаз-үй ре гі бол ма са,
Ай дын-шал қар көл ға ріп.
Әділ биі бол маса,
Бір лі гі кет кен ел ға ріп.
Қа ді рін елі біл ме се,
Қай рат ты ту ған ер ға ріп.
Ба қыт ты адам қа ла са,
Қар үс тін де от жа нар.
Ба қыт сыз адам қа ла са,
Құр ғақ үй ден су та мар.
Жақ сы ту ған ба ла ның
Ата сы жа ман бол са да,
Үй де оты рып сый та бар.
Жа ман ту ған ба ла ның
Ата сы жақ сы бол са да,
Түйе үс ті нен ит қа бар.

(То рай ғыр ше шен)

То рай ғыр Еді ге ұлы (1772–1825) – бел гі лі би, ше шен. 
Шық  қан те гі – ар ғын ішін де гі ай да бол. Пав ло дар об лы сы, 
Ба ян ау ыл өңі рін де ту ып өс кен. Әке сі Еді ге Тө ле бай ұлы Тәуке 
хан тұ сын да би бол ған. То рай ғыр орыс қа ба ғы ну дан бас тарт-
ты. Ор та жүз де Ғұ бай дол ла Уәлиұлы ның хан дық би лі гін 
ор нық ты ру ға әре кет жа са ды. Орыс отар шы лы ғы на қар сы 
ақыл- па ра са ты мен, ай бын ды сө зі мен кү рес кен То рай ғыр 
Ре сей құ жат та рын да (1825) им пе рия ға қа ру лы қар сы лық 
жа са ған Сар жан Қа сы мұлы мен те ңес ті ріл ген. То рай ғыр дың 
адам ның қо ғам да ғы ор ны ту ра лы тү сі ні гі мен на қыл да ры на, 
жақ сы мен жа ман ды без бен де ген көр кем әрі бей не лі сөз де-
рі не да ла да на лы ғы, ха лық фи ло со фия сы тән. Мәш һүр Жү сіп 
Кө пей ұлы за ма на қай шы лық та рын те рең та ны ған То рай ғыр 
би дің на қыл сөз де рін («Ас пан, жер жә не адам жа ра ты лы сы 
ту ра лы») өзі нің тір ші лік тің бас тау көз де рі жө нін де гі ой- пі-
кір ле рі не дә лел ре тін де пай да лан ған. Ба янау ыл өңі рін де 
«То рай ғыр кө лі», «То рай ғыр ауы лы» ат ты жер-су ат та ры бар.

(«Қазақстан» ұлттық энциклопедиясынан)
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3. Үш топ қа бөлініп, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Мәтін нормаларын сақтап, Жанқұтты бидің толғауынан  
түй ген ойларыңды жа  зың дар. 

Ше шен дік сөз Өз ой ым 

Бір сөз айтсаң жақсыға, аталы сөзге тоқтайды.
Бір сөз айтсаң жаманға, өмірінде ұқпайды.
Надандықтың белгісі – өзін-өзі мақтайды.
Көкірегі соқырға өмірде таң атпайды.
Шешеннің сөзі – дария, қап түбінде жатпайды.

Ұсы ны лып отыр ған 
осы жол дар дан мен 
тө мен де гі дей ой  
түй дім…

2-топ. Қазіргі қоғамдағы шешендер қандай болуы керек? Төмен де гі 
кестені толтырыңдар.

Қазіргі шешендердің  
сөйлеу мәдениеті 

Шешендердің өзін ұстау   
әдебі мен мәдениеті

3-топ. Миграция мәселесі бойынша өздеріңді ойлан ды рып жүр ген 
та қырыпқа 8 жолдық шешендік толғау құрастырып көріңдер.

4. Сызбадағы деректерді пайдаланып, «Шешен болам десеңіз…» 
тақырыбында эссе жазыңдар. Әуен, әуез, тембр, қар қын, кі ді ріс ті 
сөй леу мә не рі не сай қол да нып, оқып берің дер.

Шешен болам 
десеңіз…

Тақырыпқа қажет 
материал жинақтау Тақырыпты 

аша білу

Дауыс 
ырғағы

Тілдік 
құралдарды 

дұрыс пайдалану
Аудиториямен 

байланыс

Психологиялық 
дайындық

Стиль

Тақырыпқа 
таңдау жасау

5. Өз қа лау ла рың бой ын ша ше шен дік тол ғау жат таң дар.
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§7. Ше шен дік дау

1. Cуреттен қандай ой түйдің  дер? Қандай би-шешендердің бала ке -
зін де дау-жанжалдарға билік айтқан оқиғаларын білесіңдер?

Шешендікдау
Егес	кен	ді	бі	тіс	ті	ріп,	дау	ды	шие	ле	ніс	тір	мей	ше	шу	ді	көз	дей	тін,	ел

дік	тің	ір	ге	сін	бе	кі	те	тін	сөз	ай	ту	–	да	рия	ой	лы	да	на	ға,	ке	мел	ой	лы	ке
мең	гер	ге	тән	қа	си	ет.	Ше	шен	дік	дау	–	әлеу	мет	тіктұр	мыс	тық	өмір	де	гі	
шие	ле	ніс	ті	жағ	дай	да	ай	тыл	ған	жүй	елі	уәж,	ұт	қыр	ой,	тап	қыр	ше	шім	ге	
құ	ры	ла	тын	ше	шен	дік	сөз	үл	гі	ле	рі.	Дау	лы	мә	се	ле	орын	ал	ған	түр	лі	
жағ	дай	да	ше	шім	та	бу	ға	бағ	дар	бе	ре	тін,	әді	лет	заң	ды	лық	та	ры	на	не	гіз
дел	ген	тұ	жы	рым	ды	ой	лар.	Ше	шен	дік	дау	маз	мұ	ны	на	қа	рай	бес	түр	ге	
бө	лі	не	ді:	жер	дауы,	же	сір	дауы,	құн	дауы,	мал	дауы,	арна	мыс	дауы.

Билер	дауды	шешу	барысында	екі	жақ	тың	да	сұ	рақталап	та	ры	н	
қанағаттандыра	отырып,	мәм	іле	ге	ке	лу	мүм	кін	дік	те	рін	қа	рас	ты	ра	ды.	
Қа	зақ	 да	ла	сын	да	 дау	лы	мә	се	ле	лер	ді	ше	шу	жау	ап	кер	ші	лі	гін	 қара	
қылды	қақ	жарған	әділ	билерге,	от	ау	ыз	ды,	орақ	тіл	ді	ше	шен	дер	ге	
жүк		теп	отыр	ған.

Ше	шен	дік	дауға	қой	ыла	тын	талап	тар:
1)	ай	ты	лар	ой	дың	маз	мұн	те	рең	ді	гі,	мән	ді	лі	гі	бас	ты	орын	да	бо	луы;	
2)	 көр	кем	де	гіш	құ	рал	дар	мен	амалтә	сіл	дер	ді	ұтым	ды	пай	да	ла	ну;
3)	ой	шын	дық	пен	ас	тас	қан,	дә	лел	ді	және	ше	шен	нің	же	ке	сти	лін	де	

та	ны	та	тын	бо	луы	тиіс.
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2. Мә тін ді оқып, негізгі 3 дерек, 2 көз қа рас пен 1 тұ жы рымды анық-
таң дар. Мәтіннің шешендік дауға жататынын дәлелдеңдер.

ҚазыбекпенҚоңтажы
Қал мақ ха ны Қоң та жы:
– Қа зақ ел ші ле рі ке ліп жа тыр екен, осы лардың сө зі не есе 

бер сек, сү бе міз ді су ырып ке те ті ні бар ма екен, сен ба рып осы-
лар ды сы нап кел ші, – дей ді сын шы қа рия сы на.

Қа рия көп ші лік ке ке ліп, әр қай сысы  мен екі-үш ау ыз сөз ге 
ке ліп, содан соң ат тың іші не бар са, Қа зы бек шал қа сы нан 
тү сіп ұй ық тап жа тыр екен. Осы ны хан ға ай тып ба ра ды:

– Мен мы нау көп ші лік тің іші нен сен шо ши тын дай адам 
та ба ал ма дым, бі рақ бас қа бір нәр се ден шо шып кел дім. 
Жыл қы ның ішін де бір ба ла жа тыр, екі ая ғы екі жақ та, екі 
қо лы екі жақ та, құ лаш ұрып жа тыр екен. Ау зы нан жа лы ны 
ат қы лап тұр екен. «Ау зым жет кен ше сөй лей мін, қо лым 
жет   кен ше сер мей мін, ая ғым жет кен ше жү ре мін, тө ңі рек тің 
төрт бұ ры шы на бол са да сөй ле су ге жа рай мын, ха лық   ты қа ра 
шы бын дай ау зы ма үй ме ле те мін» деп тұр екен, – дей ді.

Сон да хан: «Өзі ба ла бол са, өзі ат тың ішін де жат са, бұл 
жо лы аты на ие бо лсын. Дегенмен бұ лар ды қыр май ық», – дей ді.

Содан соң қалмақ жі гіт те рі қазақтарды хан алдына ша  қы-
рады. Қа зы бек те жі гіт тер мен бір ге хан ор да сы на ке ле ді.

Хан ашу лы жүз бен, тү сін суы тып:
– Иә, қа зақ тар, не ме не ге кел дің дер? Ай та тын да рың бол-

са, ай тың дар, – деп ті. 
Бұ лар дың бас шы сы Тай кел тір би асып айт пай тын бұқ па 

кі сі екен, «ә» де ген нен шар қыл да сып, шаң қыл да сып қай-
те міз де ген кі сі ше: «Ал дияр тақ сыр, ал ды ңа кел дік. Бер-
сең – ал дық, бер ме сең – қал дық, сөз ді өзі ңе сал дық», – деп, 
үш-төрт ау ыз тақ пақ тап сөйлей ді. 

Сон да асып тұр ған тә кап пар Қоң та жы хан Тай кел тір дің 
тө мен деп сөй ле ген сө зі не ме рейі үс тем бо лып:  

– Олай бол са, кеш ке шей ін бір жау ап қай ырар мын, жау ап 
қат пай қа ла тын күн бол са, ат-тоның аман ың да елің ді тап қан-
да рың да те ріс бол мас, – деп ті. 

Тай кел тір тағы да тақ пақтап сөз бас тай бе ріп еді, хан оны 
екі ау ыз сөз бен үзіп тас та ды. Үзіл ген сөз ді жал ғап, қа зақ 
жа ғы нан еш кім еш те ңе дей ал ма ды. Қа зақ-қал мақ та ра зы ға 
түс кен дей бол ды. Қа зақ ел ші ле рі ты ғы рық қа ты ғыл ған дай 
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бо лып қал ды. Сон да Қа зы бек ор ны нан атып тұ рып, ханға 
жақын ке ліп, қас қай ып тұ рып:

 – Ел ебе лек емес, ер кө бе лек емес, дат! – де ді.
Хан: 
– Өй, өзің жө нің ді айт шы, атың кім? – деп ті.
– Атым – Қа зы бек, әкем – Кел ді бек, хал қым – қа зақ, 

руым – қа ра ке сек, – деп ті.
– Дау ысың қаз дың дау ысын дай қаң қыл дап тұр екен, ал 

да тың ды айт шы! – деп ті хан.
Сон да Қа зы бек:
– Біз, қа зақ де ген – мал бақ қан ел міз, бі рақ еш кім ге соқ-

тық пай жай жат қан ел міз. Елі міз ден құт-бе ре ке қаш па сын 
деп, же рі міз дің ше тін жау бас па сын деп, най за ға үкі тақ қан 
ел міз. Еш бір дұш пан ды ба сын дыр ма ған ел міз, ба сы мыз дан 
сөз ді асыр ма ған ел міз. До сы мыз ды сақ тай біл ген ел міз, дә м-
тұ зды ақ тай біл ген ел міз. Ас қақ та ған хан бол са, хан ор да сын 
тап тай біл ген ел міз. Ата дан ұл ту са, құл бо ла мын деп ту май ды, 
ана дан қыз ту са, күң бо ла мын деп ту май ды. Ұл мен қыз ды қа -
ма тып оты ра ал май тын ел міз. Сен қал мақ бол саң, біз – қа зақ, 
қар пыс қа лы кел ген біз, сен те мір бол саң, біз – кө мір, еріт ке лі 
кел ген біз. Қа зақ, қал мақ ба ла сы та быс қа лы кел ген біз, та ны-
май тын жат ел ге та ныс қа лы кел ген біз, та ны су ға көнбе сең, 
ша быс қа лы кел ген біз. Сен қа бы лан бол саң, мен – арыс тан, 
алыс қа лы кел ген біз, жа ңа үй рет кен жас тұл пар жа рыс қа лы 
кел ген біз, тұт қыр са ры же лім мен жа быс қа лы кел ген біз, бер-
сең – жөн деп бі ті мің ді айт , бер ме сең – ді ріл де  мей жө нің ді айт 
не тұ ры са тын же рің ді айт ! – деп ті.

Қа зы бек тің сө зіне не де рін біл меген хан қазақтарды қо -
нақүйге алып ба рып, бір жер ден кү тім ге алуды тапсырады.

Қа зақ тар шы ғып кет кен соң, бар лық би ле рі жиы лып, хан-
ның қа сы на ке ліп: «Бір жұ ды рық тай ба ла дан қа ра су ға тү сіп, 
осын ша ді ріл  деп кет ке ні ңіз не?» – де ді.

Сон да Қоң та жы: «Сен дер біл ген жоқ сың дар. Сөз ді өң ме-
ні ме сұ ғып айт қан кез де, екі иы ғы ндағы екі аюдың ау зы нан 
от ша шырап тұр ды. Ме нің ен ді бұ ған қай та рар сө зім жоқ, 
мал-жа нын есеп теп, ал дын да са лып бе рің дер», – де ді…

Мал мен жан ды есеп теп бер ген нен кей ін, хан:
– Қа зы бек, сен жа ңа үй рет кен жас тұл пар екен сің, се нің 

айт қан сө зі ңе ме нің буы ным шы да мады, сі ре сіп тұ ра ал ма-
 дым. Сон дық тан са ған екі түр лі бел гі бе ре мін. Бі реуі – се нің 
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да уы сың қаз дың дау ысын дай қаң қыл дап шы ға ды екен, сон -
дық тан се нің атың бұ дан бы лай «Қаздау ыс ты Қа зы бек» бол-
сын. Екін ші сі – тоқ сан же ті жүл де ні са ған ар нап бай ла дым, 
бұ дан бы лай сен екі сы ба ға лы бол! – деп ті.

(«Қазақтың би-шешендері» жи на ғынан)

3. Үш топқа бөлініп, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Шешендік сөздердің жанрлық түрлеріне тән белгілерді 
төмен де гі кестеге толтырыңдар.

Шешендік арнау Шешендік толғау Шешендік дау

2-топ. Әдебиет пәнінен өткен материалдарды еске түсіріңдер. 
Қазыбек бидің «Біз қа зақ де ген мал бақ қан ел міз…» деп бас та ла-
тын сөзіндегі метафора, метонимия, фразеологизмдерді табың дар.
3-топ. Оқылым мәтінін 4 дәйексөзбен қорытып, «Қосжазба күн де-
лігін» толтырыңдар.

Дәйексөз (цитата) Түсіндірме (комментарий) 

4. Аудиожазбадан (06.mp3) «Алқа билер соты» та қы ры бын да ғы 
мә  тін ді тың даң дар. Бұрынғы және қазіргі сот жүйесін бай ла ныс -
ты рып, өз көз қа рас та рың ды жаз ба ша баяндаң дар. Мақсатты ау ди -
торияға арналған терминдер мен ұғымдарды талдаңдар.

5. Кес те ні бас шы лық қа алып, «Тас тан ды сә би лер дің тағ ды ры» та қы-
ры бын да сөзталас өткізіңдер.

Ше шен дік сөз де рі ңе  қой ыла тын талаптар

Ай ты латын ой дың маз мұны те рең, мән ді  де маңызды бо луы
Әр сөз өз ор нын да тұрып, ой дың сал ма ғын арт ты руы
Көр кем де гіш құ рал дар мен амал-тә сіл дер дің тіл дік қа рым-қа ты нас 
тала бы на сай бо луы
Шешендік сөздің шын  сөз, дә лел ді сөз бо луы

6. Ба ла Қаз ыбек тің «Біз қа зақ де ген мал бақ қан ел міз…» деп бас-
тала тын сөзін ая ғы на дей ін жат тап алыңдар. Аралас құрмалас 
сөйлемдерді анықтаңдар.



ІV	 БӨ	ЛІМ

ӘЛЕМ ДІ ӨЗ ГЕ РТ КЕН 
ӨНЕР ТА БЫС ТА Р

Бұл	бө	лім	де	сен	дер:
•	 әлем	ді	өз	ге	рт	кен	өнер	та	быс	тар,	адам	зат	қа	қау	іп	төн	ді	ре	тін	өнер

та	быс	тар,	ғарышты	иге	ру	жә	не	«ЭКСПО2017»	көр	ме	сі	ту	ра	лы	
ақ	па	рат	тар	мен	та	ны	са	сың	дар;

•	 пі	кір	ал	ма	судың	ерекшелігі	және	пуб	ли	цис	ти	ка	лық	стиль	дің	
жанрлық	түрлерімен	таныс	боласыңдар;

•	 мә	тін	ге	те	зис	тік	жә	не	ті	рексызба	жос	пар	ла	рын	жа	сай	сың	дар;
•	 ше	шен	дік	сөз	дер	дің	композициялық	құрылысы	мен	құрылымына	

қарай	түрлерін	ажыратуды	үйренесіңдер.

Ғы лым ды үй ре ніп, оны өмір ге қол дан-
ба ған кі сі же рін ай дап, дә нін сеп пе ген 
адам ға ұқ сай ды.

Саади Ши ра зи

Тұн шық қан та лант ке сек тұз дан ар зан. 
Та быс ты адам мен та ла нт ты адам ның 
жал ғыз ай ыр ма шы лы ғы – ерін бей ең-
бек етуін де.

Сти вен Кинг

ШЕШЕНДІК СӨЗДЕР
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§1. «ЭКСПО-2017».  
 «Нұр әлем» па виль оны – жел кү ші

1. Ма қал-мә тел дер ді оқып, желдің пайдасы мен зияны туралы ой 
бө лі сің дер.

• Жел дау ыл ша қы ра ды,
 Бұлт жау ын ша қы ра ды.
• Ау ру жел мен ке ліп, тер мен шы ға ды.
• Жел ес пей, бұлт көш пес.
• Ат мін дім деп же лік пе,
 Жел ге мі ніп же ліп көр.
• Жел мен жа рыс па, 
 Кө лең кең ді қу ма!
• Жел ек пін деп соқ қан мен, 
 Таң мез гіл сіз ат пай ды.

2. Мә тін ді оқып, та қы ры бын, сти лін, ав тор көз қа ра сын анық таң дар. 

Жын	ды	жел	
(Алас тайпасы туралы аңыз)

Ше шем нің ып-ыс тық құ ша ғы… Бір де ме де гім ке ле ді. 
Бі рақ дей ал май мын. Кеу дем ді бір нәр се ашы та түс кен дей. 
Ба сым ай на лып… жоқ, жер төң ке рі ле бер ген дей… 

Са қа лы кеу де сі не түс кен үл кен ақ  са ры шал. Сұп-су ық 
ала   қа ны мен маң дай ым нан си пап қоя ды. Одан әрі де та қыр 
ба сы сал бы рап әкем отыр. Тү сім емес, өңім. 

– Ба тыр, қа лай сың? – дей ді шал, ба ды рай ған ала  кө зін 
ма ған тік қа дап. Де нем дір ете қал ды да, кө зім ді жұ ма қой-
дым. Бұл кім? Қай дан жүр ген адам?

– Қо рық па, құ лы ным. Бұл кі сі – ем ші атаң ғой. Та мы-
рың ды ұс та сын да. (Әкем нің дау ысы).

Шал ұс та ған бас бар мақ тың ба сы нан лүп-лүп соқ қан қан 
та мыр дың бүл кі лін се зе мін. Не дәу ір уа қыт тан кей ін шалдың:

– Ба ла ға жел ти ген. Су әке лің дер ші, – де ге нін ес ті дім.
Бе ті ме бүр кіп жі бер ген су ық су дан селк етіп, кө зім ді қа     лай 

ашып ал ға ным ды біл мей қал дым.
– Ен ді жы лы бүр ке ніп жат, – де ді шал бе ті ме кү лім сі рей 

қа рап.
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– Жел ти ген адам осылай ес-тү сі нен ай ыры ла ма? – де  й ді 
әкем. – Тү ні бойы жын қақ қан дай сан ды рақ тап шы ға ды. Бұл 
өзі бас қа бір дерт ке ұшы ра ған жоқ па осы?

Шал жы ми ып күл ді. Со дан соң шай ын со рап тай оты рып:
– Қа ра ғым, жел де ген оңай жау емес. Бая ғы да ір ге ден соқ-

қан жын ды жел дің ке сі рі нен бір тай па ел мүл де құ рып кет-
кен, – де ді. Мен елең ет тім. 

– Қы зық екен, – де ді әкем таң да нып. 
Шал сақалын саумалап біраз ойланып отырды да, тамағын 

қыр нап, бір-екі рет жөткірініп қойды… Ал енді тыңдай 
бе ріңдер…

«…Ара да ай өте ді, жыл өте ді. Ақ қатын ен ді көп қа тын ды 
жиып алып, ақ  боз үй де мы на  дай сөз бас тай ды:

– Ба ла ла рың әл сіз, ер кек те рің әр сіз, су ық қа шы дам сыз 
екен, – дей ді.

– Ол не ден? – деп көп қа тын елең қа ға ды.
Ол есік тен бас қа те сі гі жоқ, ша ңы рақ тан бас қа жа ры ғы 

жоқ үй іші не сұқ сау са ғын шо шай тып:
– Күн түс пей тін, жел кір мей тін мы на дай үй де бет те өң, 

бой да қу ат бо ла ма? – дей ді.
– Сон да не іс теу ке рек? – дей ді көп қа тын.
– Ір ге ні ашып, ки із дер ді ке сіп, тұс-тұс тан те сік жа сау 

ке рек. Сон да жел ге де, жа рық қа да қа рық бо ла сың дар.
– Мі не, ақыл! – деп, көп қа тын ір ге лер ді кө те ріп, ки із дер  ді 

те сіп-те сіп тас тай ды. Бі рақ күт кен дей жел соқ пай ды.
– Бұ қа лай? – деп, көп қа тын ақ қа тын ға мө лие қа рай ды.
– Тай па ға ке лер тар жол дың бойы тұ тас қан қа ра ор ман 

ғой. Бү кіл жел ді ұс тап тұр ған сол да ғы.
Көп қа тын көп ой лан бай-ақ от қоя ды ор ман ға. Әп-сәт те 

қы зыл жа лын көк ке жа лаң дап, ағаш тар күн жа на ды, түн 
жа на ды көк тү тін бу дақ тап. Ақы ры ит тұм сы ғы өт пей тін ну 
ор ман ның ор нын да жап-жа ла ңаш тау қа ла ды со пай ып.

Сол-ақ екен, ой дан-қыр дан, оң нан-сол дан са мал ле кіп 
қоя бе ре ді. Қа  тын дар мәз боп қол со ға ды. Ер кек тер жел пі  ніп 
кеу де аша ды. Бі рі нің бе ті не әр кі ре ді, бі рі нің бой ына әл бі те-
ді. Мұн дай ра қат ты кім көр ген!.. Бі рақ, амал не, бұл ра қат 
ұзақ қа со зыл май ды, са мал дың ар ты жел ге ай на ла ды. Жел-
дің со ңы қа ра дау ыл ға ұла са ды. Ол күн діз-тү ні түйе дей боз-
дап, ит тей ұлып тұ ра ды. Жы лан дай ысыл дап ір ге ден кі ре ді,  
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ай да һар дай ыс қы рып есік тен шы ға ды. Зә рі ет тен өте ді, ыз -
ға  ры сүй ек ке же те ді. Ыңыр сып жы лап ба ла бе сік  те жа та ды. 
Күрк-күрк жө те ліп ер кек тер есік те оты ра ды. Көз де рі алақ-
жұ лақ етіп көп қа тын ақ қа тын ды із дей ді. Ол ізім-ғай ым 
жо ғал ған. Ол жо ға лы сы мен, та ғы бір сұм дық бас тала ды. 
Көк тен түс ті ме, жер ден шық ты ма, әл де жел мен бір ге же тті 
ме, тай па іші нен бел гі сіз бір ін дет шы ға ды. Бұл, ал ды мен, 
жан-жа ну ар, мал дан бі лі не ді. Қо тан да қой лар бас та рын бір 
жа ғы на қи сай тып, ай на лып-ай на лып құ лап тү се ді. Ай ғыр лар 
қу ып жү ріп, өз үй ір іне ша ба ды. Түй елер жа ңа ту ған бо та сын 
ті зе мен тап тап тас тай ды. Үй де гі ит тер ие сін қа ба ды. Бұ ның 
со ңы адам дар ға же те ді. Ба ла лар әке-ше ше сі мен емес, қол-
да  рын да ғы ай на мен сөй ле се ді. Олар дың не деп отыр ға нын 
еш  кім тү сін бей ді. Тіл де рі бас қа бо ла ды.

Осы ның бә рін кө ріп-біл ген тай па ақ са қа лы: «Бұ лар – ен ді 
ті рі өлік. Тай па ның кү ні бат ты», – дей ді кү ңі ре ніп. Бұл оның 
соң ғы сө зі бо ла ды.

– Мі не, шы рақ та рым, ке зін де дәу ір леп тұр ған бір тай па-
 ның тағ ды ры осы лай ша бі те ді», – деп, шал әң гі ме сін аяқ тады.

Әкем күр сін ді. Мен жы ла дым.
(Ди дах мет Әшім ха нұлының  

«Жынды жел» әңгімесінен)

3. Мә тіннің тақырыбын, автор көзқарасын, мақсатты аудиторияға 
сәйкес қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін алдыңғы 
мәтінмен салыстыра талдаң дар. 

«Нұр	Әлем»	па	виль	оны:	жел	кү	ші
ХІХ ға сыр дың ба сын да жа сан ды қоз ғалт қыш тар дың 

кө лең  ке сін де қал ған мұн дай энер гия түр ле рі бү гін де қай та 
жаң ғы рып ке ле ді. ЭКСПО ха лы қа ра лық көр ме сі не ке лу ші лер 
ба ла ма лы қу ат кө зі нің осы түр ле рі мен ете не та ныс ты. «Нұр 
Әлем» ұлт тық па виль оны ның бе сін ші қа ба ты жел энер ге ти-
ка сын да ғы бір қа тар тың жо ба лар ға ар нал ды.

Ци	ли	ндр	пі	шін	ді	қон	дыр	ғы	
Ци ли ндр пі шін ді өнер та быс Ис па ния да ой лап та  был  ды. 

Оның ты ныш жұ мыс жа сауы жел диір меннен бас ты ар тық-
шы лы ғы бо лып са на ла ды. Ай на ла да ғы жа ну ар лар мен құс-
тар ды үр кіт пей ді. Екін ші ден, эко ло гия лық та за жә не кө ле мі  
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де ша ғын. Қа лып ты қу ат өн ді руі үшін жыл дам ды ғы се кун-
ды на 1 метр жел жет кі лік ті. Үс тің гі бө лі гі жыл жы ма лы, 
сон  дықтан жел ес кен де аз дап шай қа  лып, пай да бол  ған ви бра -
ция ны ге не ра тор ға жі бе ре ді. Ге не ра тор электр қу атын өн ді-
ре ді. Бұ ны ша ғын үй ге тап тыр мас қу ат кө зі деу ге бо ла ды. 

(kazakh-tv)

4. Көр кем дік құралдарды ұтымды пай да ла нып, мә тін ді жал ғас  ты-
рың дар. Сын есімдерді тұлғасына қарай (негізгі, туынды) ажы ра -
тың дар.

Жел – ежел гі ха лық тың аңыз-ер те гі ле рін де жиі кез де се-
 тін құ был ма лы кей іп кер. Бір де ол – тұ нық са мал, ен ді бір де – 
ашу лы дау ыл мен құй ын.

	Пі	кір	ал	ма	су	(дискуссия)
Пі	кір	ал	ма	су	(лат.	discussio	–	«қа	рау»,	«зерттеу»)	–	кө	кей	кес	ті	мә	се

ле	лер	ді	ше	шу	мақ	са	ты	на	құ	ры	ла	тын,	бі	лік	ті	лік	пен	мә	де	ни	өре	ні	талап	
ете	тін	пі	кір	талас	тың	бір	тү	рі.	Ай	ты	лар	ой	лар	ды	то	ғыс	ты	ра	оты	рып,	
пі	кір	алмасуға	қа	ты	су	шы	лар	ор	тақ	ше	шім	ге	ке	лу	мақ	са	тын	көз	дей	ді.	
Мә	се	ле	ні	жанжақ	ты	тал	қы	лап,	ор	тақ	пі	кір	ге	ке	ле	ді.

	 Ар	найы	ба	ян	да	ма	шы	бел	гі	лен	бей	ді,	 қа	ты	су	шы	лар	дың	бә	рі	 өз	
пі	кі	рін	біл	ді	ру	ге	тең	құ	қы	лы	бұл	сөз	сай	ысы	бел	гі	лен	ген	тәр	тіп,	ке	лі
сім	ді	уа	қыт,	ал	дын	ала	бел	гі	лен	ген	та	қы	рып	тө	ңі	ре	гін	де,	ал	дын	ала	
бел	гі	лен	ген	тө	ра	ға	ның	бас	қа	руы	мен	жүр	гі	зі	ле	ді.

	Мақ	са	ты	 Ойпі	кір	ді	ор	та	ға	са	ла	оты	рып,	мә	се	ле	нің	ор	тақ	ше	ші	мін	
та	бу	ды	көз	деу.	

Өтілетін	
орны

Ми	тинг,	ар	найы	бел	гі	лі	бір	мә	се	ле	бой	ын	ша	құ	рыл	ған	
ко	мис	сия	оты	ры	сы,	 іс	кер	лік	жи	ын	да	р,	 ар	найы	бас	қо
су	лар	т.б.

Ерек	ше	лі	гі	 Та	қы	рып	ал	дын	ала	бел	гі	ленеді.	Ба	ян	да	ма	шы	бол	май
ды.	Пі	кір	 ай	ту	шы	лар	 тең	 құ	қы	лы.	 Қа	ты	су	шы	лар	дың	
бар	лы	ғы	пі	кі	рін	ай	ту	ға	құ	қы	лы.	

Мә	де	ние	ті Та	қы	рып	тан	ау	ыт	қы	мау,	бел	гі	лен	ген	рег	ла	ме	нт	ке	сай	
ой	ын	ық	шам,	нақ	ты	жет	кі	зу.	Бі	реу	дің	сө	зін	кие	жа	рып,	
ма	ғы	на	сын	 бұр	ма	ла	мау.	 Ес	ті	мей	 не	 тү	сін	бей	 қал
ған	сөз	ді	анық	тап	алу.	Ке	зе	гін	са	быр	мен	кү	ту,	дау	ыс	
кө	тер	меу.	 Бе	де	лін	 көл	де	нең	 тарт	пау,	 же	ке	мүд	де	сін	
көз		де	меу.	
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5. Үш топқа бөлініп, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Ал ғаш қы оқы лым мә ті ні не күр де лі жос пар құ рың дар. 

Үлгі:

І Кі ріс пе
 1.1.
ІІ Не гіз гі бө лім
 2.1.
 2.2.
 2.3.
ІІІ Қо ры тын ды
 3.1.

2-топ. 9–10-сы нып та өтілген материалдарды еске түсіріп, екінші  
оқылым мәтініне тезистік жос  пар құрыңдар.
3-топ. Желдің пайдасы мен зиянын саралап, төмен де гі кестені тол-
ты рыңдар.

Желдің пайдасы Желдің зияны

6. Мәтіндердегі ақпараттарды ғаламдық (отандық) мәселелермен бай-
ла ныс ты рып, сұрақтарға жауап бере отырып, «Жел энергиясын 
қаншалықты тиімді пайдаланып жатырмыз?» тақырыбында пі кір 
ал ма су ұй ым дас ты рың дар.

1. Қазақстанда жел энергиясын дамытуға қолайлы аймақ-
 тың көп болуына қарамастан,  не себепті 1% қана бала-
ма лы энергия көздерін пайдаланып отырмыз?  

2. Бұл мәселені шешуде «ЭКСПО-2017» көрмесінің рөлі 
қандай? 

3. «Қазақстан-2050» Стратегиялық жоспарында тұ ты натын 
энергияның 50%-ін баламалы энергия сек то ры нан алу 
жос парлануда. Осыған еліміздің дайынды ғы қандай?

	7. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.

1. Ғылыми стильдің ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 
қолданып, жел энер гия сы ту ра лы мақала жа зың дар.

2. «ЭКСПО – жаңғырудың қозғаушы күші» тақырыбында пре зен-
та ция дайындаңдар.
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§2. Ни ко ла Тес ла. Электр энер гия сы

1. Мәтінді оқып, алған әсерлеріңді талқылаңдар. Тілдік құрал дары 
арқылы стилін ажыратыңдар.

Ни ко ла Тес ла (1856–1943) – да ныш пан фи зик, ин же нер, 
элект ро тех ни ка жә не ра диотех ни ка са ла сының өнер тап-
қы шы, ұл ты – серб.

Оны «әлем нің пат ша сы, най за-
ғай ды ба ғын ды ру шы жә не ең би ік са -
на ның ие сі» деп атай тын. Ни ко ла Тес ла 
1856 жы лы шіл де нің 9-ынан 10-ына 
қа ра ған тү ні қат ты най за ғай бол  ған да 
ту ған. Бо   сан   ды рып ал ған кін дік ше шесі 
на ным-се нім ге бай ла ныс ты най за   ғай ды 
жа ман дық қа бол жа ған. Ол ша қа лақ тың 
қа ра тү нек тің ба ла сы бо ла ты нын ай та-
ды, бі рақ ана сы оған қар сы шы ғып: 
«Жоқ, ол Күн сәу ле сі нің ба ла сы бо ла-
ды», – дей ді.

Тес ла ның биог ра фы Бер нард Карл-
сон ның ай ту ын ша, ға лым та ма ша ин тел лектіге ие бол са да, 
идея лар ды іс ке асы ру ға жоқ екен. Тран сат лан ти ка лық ра дио -
ны жа сап шы ға ру ға бай ла ныс ты жа рыс ке зін де Тес ла өзі нің 
де меу ші сі мен іс кер  лік се рі гі Джон Мор ган ға лез де бай ла ныс 
жа сау дың жа ңа тә сі лін ба ян дай ды. Оның мә ні – бир жа да ғы 
ба ға бел гі леу лер мен те лег рам ма лар оның зерт ха на сы на ба-
ғыт талып, ал Тесла код тап, әр қай сысы на жа ңа же лі та ға йын  -
дап отыр ған. Тес ла ның тү сін ді руі бой ын ша, кей ін ха бар ла-
ма лар бір қол ға сыя тын құ рыл ғы ларға та ра ты ла ды. Бас қа ша 
айт қан да, ол мо биль ді бай ла ныс пен ға лам тор дың но бай ын 
кел тір ген. «Тесла ақ па рат ты же ке адам ға жі бе руді бі рін ші 
бо лып ой лап тапқан», – деп жа за ды Карл сон. Со ны мен қа тар 
ғалым ра дио ло ка тор, рент ген, сәу ле лік қа ру мен ра дио астро-
но мия жай лы идея лар ды ой лап тап қа ны мен, оларды іс ке 
асыр ма ған.

Тес ла жай лы көп та рал ған аңыз дың бі рін де ол өзі нің 
ман хэт тен дік зерт ха на сын да жер сіл кін ді ре тін мә ши не 
құ рас тыр ған де лі не ді. Ға лым өзінің бір сы на ғын да бү кіл 
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бір ау дан ды қи ра та жаз да ған. Не гі зін де, Тес ла ның құ рыл-
ғы сы – жер сіл кін ді ре тін мә ши не емес, жо ға ры жиі лік ті 
ме ха ни ка лық ос цил ля тор бол ған. Плат фор ма ның ас тын да 
ор на лас қан пор шень оны қат ты ді ріл дет кен.

Тес ланың кі тап тар ды, су рет тер ді, жа ңа өнер та быс тар ды 
миын да ұзақ сақ тап жү ре ала ты н, ны сан дар ды бір көр ген де, 
оны то лық тай елес те те ала тын қа сие ті бол ған, ол ны сан дар ды 
үш өл шем де (3D) көз ал ды на әке ле ала тын. Бұл қа бі ле ті оны 
ба ла ке зі нен қи нап ке ле жат қан үрей лі түс те рін ба қы лау ға 
алу ға кө мек тес ті.

(reactor.inform.kz)

		Пуб	ли	цис	ти	ка	лық	стиль	дің	жанрлық	түрлері.		
Репортаж

Пу	бли	цис	ти	ка	лық	стиль	дің	жаз	ба	ша	түрі:	мер	зім	ді	бас	па	сөз;	ауыз
ша	тү	рі:	ра	дио,	теледидар	хабарлары,	деректі	кино.	

Жа	нр	лық	түрлері:	мақала,	ақпараттық	хабар,	очерк,	ха	лық	ара	лық	
шо	лу,	репортаж	және	интервью.	

Репортаж	(латын	report	–	«жеткізу»)	–	баспа,	радио,	теледидарға	
оқи	ға	ор	нынан	берілетін	ақпарат,	әңгіме.	Репортаж	оқиға	болған	жердің	
то	пы	ра	ғында	туады.	Сондықтан	да	репортаж	дегеніміз	–	оқиғаның	өзі.	
Ре	пор	таждың	басқа	жанрлардан	ерекшелігі	–	өткен	оқиғаны	емес,	
бо	лып	жатқан	оқиғаны	баяндайды,	 соны	суреттейді.	Репортаждың	
мақ	са	ты	–	болған	оқиғаны	бұлжытпастан	 суреттеу	 ғана	емес,	 сол	
оқиғаның	әлеу	мет	тік	мәні	мен	маңызын	ашу,	 өзінің	 пікірін	 білдіру.	
Журналист	оқи	ға	ны	неғұрлым	тез,	айқын,	әсерлі	түрде	жеткізсе,	ол	
соғұрлым	ба	ға	лы,	ықпалды	да	 тартымды	болады.	Репортаж	өмір	
шындығына	сү	йе	не	ді.	Тілі	нәрлі,	стилі	тартымды	келеді.	

2. Аудиожазбадан (07. mp3) «Бала бағатын білезік» мәтінін тың даң-
 дар. Мәтіндегі ақпаратты ғаламдық мәселелермен байланыс  ты -
 рып, салыстырыңдар, дерек пен көзқарасты ажыратың дар.

3. Тың да лым мә ті нін не гіз ге алып, өнер та быстар көр ме сі нен ре пор-
 таж жа саң дар. 
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4. Мәтін тезисінен толық мәтін құрастырыңдар.

Элек тр энер гия сын не үшін үнем деу ке рек? Элек тр энер-
гия  сын жы лу және су электр стансылары өндіреді. Олар отын 
жа ғады, ол ауаны ластайды.

Электр энергиясын үнемдеу жолдары:
1. Ком пью тер, те ле ди дар т.б. керек кезде ғана қос қан жөн.
2. Тамақ пісіретін ыдыстың түбі пештің көлемімен бірдей 

болуы керек.
3. Қыста салқын бөлме бар болса, тоңазытқышты қоспауға 

болады.
4. Электр құралдарының А, А+, А++ белгілері барын сатып 

алған дұрыс.
5. Электр үнемдейтін шамдарды пайдаланған жөн.
6. Көп жарық керек болмаған жағдайда үстел шамдарын 

жа ғу ға болады.
Электр энергиясын үнемдеу арқылы табиғат  тазалығын 

сақтау – әр адамның міндеті.

5. Адам өмірін де гі элек тр энер гия сы ның ат қа ра тын рө лін зер де леп, 
тіл де гі об раз ды, ай шық ты сөз дер ді ұтым ды пай да ла нып, мә тін 
жа  зың  дар. Са бақ тас құр ма лас сөй лем дер ді қа тыс тыр ың дар жә не 
түр ле рін ажы ра тың дар.

Шешендік	сөздің	құрылысына	қарай	түрлері
Шешендік	сөздер	композициялық	құрылысына	қарай	пернелі	сөз	

және	 термелі	 сөз	болып	екі	 топқа	бөлінеді.	Қара	сөзбен	айтылған	
шешен	дік	сөздер	–	пернелі	сөз;	толғау,	тақпақ	түріндегі	шешендік	
сөздер	термелі	сөз	деп	аталады.

	Тер	ме	лі	сөз	 	Пер	не	лі	сөз	
Құ	ры	лы	сы	 өлеңжыр	ға	 ұқ	сас	
ше		шен	дік	 сөз	дер.	Өлең	жыр	дан	
ай	ыр		ма	шы		лы	ғы	ше	шен	дік	тер	ме	
үшін	 бу	ын,	 бу	нақ	 са	нының	 бір
кел	кі	бо	луы	шарт	емес.	Ұй	қа	с	тан	
гө	рі	ыр	ға	ғы	мен	 іш	кі	ма	ғы	на	лық	
бай	ла	ны		сы	на	на	зар	ау	да	ры	ла	ды.

Көр	кем	 қа	ра	 сөз	бен	 ай	ты	ла	тын	
ше	шен	дік	сөз	дер.	Сөз	де	рі	сұ	рып	
та	лып,	сөй	лем	де	рі	ек	ше	ліп,	кө	ле
мі	жа	ғы	нан	ық	шам	бо	лып	ке	ле	ді.	
Ай	ту	шы	жел	дір	те,	ек	пін	де	тіп	сөй
леп	отыр	ған	да,	бір	де	ұй	қа	сып,	бір
де	үн	де	сіп,	өлең	сияқ	ты	ес	ті	ле	ді.	
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6. Шешендік сөздерді оқып, құрылысына қарай қай түрі (термелі сөз, 
пернелі сөз) екенін анықтаңдар.

Өнер	–	ризық,	несібе	таусылмайтын...
Бір үлкен жиында Шойынбеттің тапқырлығын сынамақ 

болған Сыздық төре: «Дәулет артық па? Бақ артық па? Өнер 
артық па? Тіл байлық артық па?» – деп сұрапты. 

Сонда Шойынбет: 
Дәулет – қолдың кірі жусаң кететін,
Бақ – сел-көшкін уақытпен өлшенетін.
Өнер – ризық, несібе таусылмайтын, 
Тіл байлық – ізгілік мұрат,
Ұрпаққа сөз қалдыратын, –

 деп жауап беріпті.
Шойынбет би Әулиеатадағы ушыққан жесір дауына төбе 

би болып, билікті былай аяқтаған екен:
Дау – берекенің іріткісі,
Рушылдық – бөлінгеннің белгісі,
Бөлінгенді бөрі жейді… 
Ашу – араз, ақыл – дос, 
Ағайын ақылына ақыл қос… 
Бірлік түбі – береке, 
Біріккенді жау алмайды… 
Мал дауы малмен бітер,
Жан дауы – жегі құрт, 
Жегі құрттан арылған ләзім.
Бұл – ел арасындағы даудың арты болсын!

(«Шешендік өнер» хрестоматиясынан)

7. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.
1. Электр шәйнек, электр пеш т.б. өнертабыстар ту ра лы ақ па рат 

жа  зып ке лің дер.
2. «Өнер – ризық, несібе таусылмайтын…» тақырыбында шығар-

ма жа зыңдар.
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§3. Ки із үй дің сы ры. Ақыл ды үй

1. Мә тін ді оқып, сти лін ажы ра тың дар, құ ры лы мы мен рә сім де луі не, 
жанр лық ерек ше лі гі не қа рай тал даң дар.

Ки	із	үй	дің	сы	ры
Уық, ке ре ге, ша ңы рақ, күл ді реу іш терін де фор ма ция лау 

(де не пі ші ні н не ме се кө ле мі н өз ге рту) арқылы ки із үй қаң -
қа  сы қай ың нан, тал дан жа са ла ды. Қай ың мен тал бас қа ағаш-
тар мен са лыс тыр ған да де фор ма ция лау ға, яғ ни июге, бұ ру ға, 
қы су ға, со зу ға ың ғай лы, бір жа ғы нан, бе рік, қат ты ма те ри ал 
бо лып есептеледі.

Үйші лер кеп ті ріл ген ағаш тар ды алып, қи дың мал ма сы на 
(диф фу зия) не ме се ыс тық шоқ ара лас ты рыл ған күл ге са лып 
бал қы та ды, яғ ни ағаш тар ды плас ти ка лық де фор ма ция ға 
ұшы ра та ды. Плас ти ка лық де фор ма ция сырт қы күш тер дің 
әсе рі тоқ та ған нан кей ін жой ыл май ды, өз қа лпын сақ тап 
қа ла ды. Үйші лер ағаш тар ды тез ге са лып тү зе тіп ала ды, кей ін 
мор ға са лып, ке ре ге, уық қа, күл ді ре уіш ке лай ық тап ыр ғақ қа 
са лып, бел гі лі бір үл гі, жо ба ға кел ті ре ді. Ағаш ты қы зыл түс ті 
жо са  мен бояйды жә не өсім дік ма йы  мен май лай ды. Ағаш – 
кеуек де не, су ды, ыл ғал ды жақ сы сі ңі  ре ді. Ыл ғал дан ған ағаш 
бе рік тік қа сие тін жо ғал та ды. Су дың жұ ғу қа сие ті ағаш қа 
зи ян. Май қа ба ты ағаш ты ыл ғал дың сі ңуі нен сақ тай ды. Ба ба-
ла ры мыз су дың май лы бет тер ге жұқ пай ты нын біл ген. Оны 
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ғы лы ми түр де бы лай дә лел дей  міз: сұ йық тың мо ле ку ла ла ры 
май дың мо ле ку ла ла ры нан гө рі бір-бі рі не күш ті рек тар ты-
ла ды. Қай ыңға, тал ға құрт түс пей ді, бас қа ағаш тар си яқ ты 
тез ші рі мей ді, яғни оларда ші ріт пей тін жә не құрт жо лат-
пай тын спе ци фи ка лық зат бар де ген бол жам ай ту ға бо ла ды.

Ки із үй дің не гіз гі құ ры лыс ма те ри алы – ки із. Син те-
ти ка лық ма те ри ал оң за ряд тал ған өріс ту ды ра ды. Ол өріс 
адам ның ағ за сы на қо лай сыз әсер ете ді. Ал ки із – та би ғи ма те-
ри ал. Қой жү нін са ба лап, бі рік ті ріп, жүн ге ыс тық су құй ып, 
ме ха ни ка лық әре кет нә ти же сін де ши ра та ды. 

Жүн  ыстықты да, суықты да өт кіз бейді, өйт ке ні қа лай 
са  ба  ла са да, жүн тал шық та ры ның ара сын да ауа бо ла ды. Ауа 
мо ле ку ла ла ры бір-бі рі нен алыс ор на ла сып, энер гия ның бір 
мо ле ку ла дан екін ші сі не бе рі луі қи ын ға со ға ды. Сон дық тан 
ки із үй ап тап шіл де де сая, ыз ғы рық та жы лы бас па на бо ла ды.

(stud.kz) 

2. Аудиожазбадан (08. mp3) «Өзі тербелетін бесік» мәтінін тың даң-
 дар. Мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, 
тілдік оралымдарды талдап, мәтіннен алған әсерлеріңді жазың дар.

Мақсатты аудиторияға арналған 
терминдер мен ұғымдар, тілдік  

оралымдар

Мә тін нен алған 
әсерім

3. Шартты, себеп бағыныңқылы сабақтас сөйлемдерді қатыс ты  рып, 
«Киіз үй – қазақтың дүниетанымының, сан ғасырлық мәде ние-
тінің жарқын айғағы» та қы рыбында анықтамалық эссе жазың дар. 

	Публицистикалық	стильдің	жанрлық	түрлері.		
Ма	қа	ла

Ма	қа	ла	ғы	лы	ми	жә	не	пуб	ли	цис	ти	ка	лық	стиль	мен	жа	зы	ла	ды.	Ав
тор	өзі	жа	за	тын	мә	се	ле	ні	анық	бі	ле	тін	жә	не	оны	бел	гі	лі	де	рек	тер	ге	
сүй	еніп	ба	ян	дай	ала	тын	дә	ре	же	де	бо	луы	ке	рек.	Ғы	лы	ми	ма	қа	ла	ға	
ғы	лым	са	ла	сы	на	қа	тыс	ты	өзек	ті	мә	се	ле	лер	та	қы	рып	бо	ла	ала	ды.	Ал	
кә	сі	по	рын,	ме	ке	ме,	ша	ру	ашы	лық	са	ла	сы,	оқу	орын	да	рын	да	ғы	ұжым
дық	іс,	ең	бек	те	гі	қол	жет	кен	та	быс	тар,	дос	тық,	жол	дас	тық	қа	рымқа
ты	нас	тар,	өнер,	ғы	лым,	ал	да	ғы	үл	кен	мін	дет	тер	т.б.	пуб	ли	цис	ти	ка	лық	
ма	қа	ла	ның	бас	ты	та	қы	рып	та	ры	бо	лып	та	бы	ла	ды.
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4. Ел ба сының пі кі рін жал ғас ты рып, ма қа ла жа зың дар.

Қа зақ же рі – бір қа тар ма те ри ал дық мә де ни ет тің қай нар 
кө зі. За ма науи қо ғам ның өмір сү руі не қа жет ті дү ние лер дің 
кө бі өз ке зін де дәл осы Ұлы да ла елі нің ау ма ғын да пай да бол-
ған. Да ла тұр ғын да ры тех ни ка лық жа ңа шыл дық тар ға жол 
ашып, әлем нің әр түк пі рін де әлі күн ге дей ін қол да ныс та бар 
өнер та быс тың бас тау ын көр сет ті.

(Нұрсұлтан На зар ба ев )

5. Үш топ қа бөлініп, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Киіз үйдің заманауи баспаналардан ерекшелігі неде? Өз 
ойларыңды «Төрт сөйлем» тәсілімен білдіріңдер.
2-топ. «Жақсы болса да өз үйім, Жаман болса да өз үйім, Кең сарай-
дай боз үйім» мақалын пайдаланып, термелі не пернелі шешен дік 
сөз құрастырыңдар.
3-топ. Киіз үйден «ақылды баспана» жасауға бола ма? Оған қан дай 
материал пайдаланар едіңдер? Постер арқылы ойларыңды дәлел-
дең дер.

6. Ғибратты сөздерді қатыстырып, аргументті эссе жазың дар. Тақы-
ры бын өздерің қойыңдар. 

Қан дай бол ма сын өнер ді мең ге ру де ге ні міз – өнер мә се ле-
ле рін ақыл мен бі лу жә не та ну қа бі лет ті лі гін мең ге ру. 

(Әбу На сыр әл-Фа ра би)

Мал жұ тай ды, өнер жұ та май ды. 
(Абай Құ нан бай ұлы)

Осын ша өнер тау ып ас қан – адам,
Әлем нің қи ын сы рын ашқан – адам. 

(Шәкәрім Құ дай бер діұлы) 

Өнер дің екі жа ғы бар: пі ші ні – тех ни ка, маз мұ ны – ой.
(Лев Толс той)

Өнер-бі лім – бә рі де 
Оқу ме нен та был ған. 

(Ыбырай Ал тын са рин)
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§4. Ұша тын ав то көлік

1. Суретке қарап, өнер та быстар ту ра лы пі кір ле рің мен бө лі сің дер. 

2. Мәтінді оқың дар. Ғылыми стильдегі мақаланың құрылымы мен 
жанрлық ерекшеліктерін анық таң дар.

Ұшатын	автокөлік
Аус трия лық «Aeromobil» ком па ния сы Ве на да өт кен «Pio-

neers Festival» кон фе рен ция сын да ал ғаш рет жа ңа ұшу қа бі-
ле ті не ие «Flying Roadster 3.0» кө лі гі нің тұ сау ын кес ті. Бұл 
әуекө лік тің про то ти пі, ша ма мен, 25 жыл бұ рын жа сал ған. 
Қа зір гі таң да көлік құ ра лы бай қау сы на ғын да тұр. Бұл жа ңа-
лық тың ав то ры – бұ рын  BMW жә не «Audi» ав то ме ке ме сін де 
жұ мыс жа са ған, қа зір «Aeromobil» ком па ния сы ның бас ди -
зай   не рі Сте фан Кляйн. 

«Flying Roadster» көлігі тү зу жол да, ор та есеп пен ал ған да, 
160 км/са ғат пен жүр се, көк ке кө те ріл ген соң 200 км/са ғат тан 
ас там жыл дам дық пен ұша ала ды. Кө лік құ рас ты ру шы лар дың 
сө зі не қа ра ған да, бұл әуекө лік, не гі зі нен, транс порт жүй есі 
әл сіз деу ел дер ге ар нал ған. Жо ба әлі де көп те ген то лық ты ру ды 
қа жет ет кен дік тен, жап пай өн ді ріс ке қай уа қыт та шы ға-
ты ны әзір ге бел гі сіз. «Flying Roadster» ту ын ды сы ның ең 
не гіз гі ерекшелігі – оның кө ле мі нің кі ші лі гін де. Қа ра пай ым 
кө лік тер жү ре тін қа ра жол ға емін-ер кін сыяды. Сон дай-ақ 
кө лік тұ ра ғы на еш қи ын дық сыз қоюға бо ла ды. Ұша тын 
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кө лік са ға ты на 15 литр жа нар май жа ға ды екен. Өн ді ру ші лер 
қау іп сіз ұшу құ рыл ғы ла ры ның са па сы ның мық ты лы ғы на 
ке піл дік бе ріп, се нім біл ді ріп отыр. Өкі ніш ке қа рай, ұш қыш 
кө лік ие сі нің жол кеп те лі сі нен қа шып құ ты лу ына кө мек те се 
ал май ды. Әуе ге кө те рі луі үшін оған 50 метр лік ас фаль тты 
жол не ме се қа ра пай ым шөп ті ал қап қа жет.

(Қа зАқ па рат)

3. Үзін ді ні оқың дар. «Қосжазба күн де лігі» әді сі ар қы лы екі мә тін ді 
са лыс ты рың дар.

«Ұшатын автокөлік» 
	мә тіні 

«Сәйгүліктер» 
	мә тіні  

Та қы ры бы

Сти лі

Құ ры лы мы мен тіл дік ерек ше лі гі

Сәй	гү	лік	тер
– Мың да то ғыз жүз қы рық екін ші жыл дың жа зы. Ұлы 

Отан со ғы сы ның те кеті рес ке ай на лып, қы зып тұр ған ке зі, – 
де ді Тө ре құл әң гі ме сін бап пен бас тап. – Біз, он шақ ты кі сі, 
қыр ғыз елі нен май дан ға ат апа ра тын бол дық. Ат-ай ғы ры ара-
лас мың дай сәй гү лік ті қы зыл ва гон дар ға тиеп алып, қа зақ 
да ла сын қақ жа ра, ба тыс қа қа рай тар тып ба ра жа тыр мыз.  
Со дан не ке рек, Орал қа ла сы нан өт кен соң жыл қы ны ва гон-
нан тү сі ріп, үй ір леп да ла мен ай дау ға ту ра кел ді… Қыс қа сы, 
ай тай ын де ге нім, ай дал ған жыл қы ның ішін де сү лік тей жи-
рен ай ғыр бол ды. Мең сіз, қан жи рен тү сі не қа рап, жыл қы-
шы лар Қо зы кү рең деп атап кет кен. Жа ңыл ма сам, сол кез де 
жа сы се гіз-он дар дан аса қой ма ған, то лыс қан, азу лы ай ғыр-
лар дың бі рі-тұ ғын. Құ да ның құ ді ре ті! Еділ бой ына же ті сі мен, 
жа ңа ғы Қо зы кү рең тө тен ше мі нез та ны та бас та ға ны. Жа ну ар 
кеш кі сал қын да ға на еп теп жай ыла ды да, күн діз ба сын жер-
ге сал май, жыл қы ның ше тін де қал шиып тұ ра ды да қоя ды… 
Саяқ бай дей тін көп ті көр ген, қарт жыл қы шы Қо зы кү рең де гі 
өз ге ріс ті ал ды мен бай қап ты.

– Жі гіт тер, мен бір де ңе біл сем, сен дер осы Қо зы кү рең-
нен айы ры ла сың дар, – де ді ол бір кү ні біз ді қа сы на ша қы рып 
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алып. – Қа раң дар шы, жел жақ қа шы ғып алып, са мал дап 
тұр ға нын көр дің бе жа ну ар дың?! Бі раз дан бе рі от тан, су дан 
тыйы лып, өзін-өзі мейіз дей қа ты рып, жа ра тып жүр. Қа ша-
тын жыл қы ның сұр қы ғой мы нау.

Ер те ңі не дай ын дық жұ мы сы аяқ та лып, жыл қы ны өзен-
нен өт кі зу дің қа мы бас тал ды. Ат тар ды үй ір-үйі рі мен жа ға-
лау да ғы ағаш тан жа сал ған шар бақ қа қа мап, со дан әрі па-
ром ға тиеу қа жет еді. Ке нет күт пе ген жағ дай бол ды. Әл де бір 
жыл қы ның топ ты жа ра-ма ра, кі сі бойы шар бақ тан се ріп пе-
дей со зы лып, бір-ақ се кір ге нін кө ріп қал дық.

– Қо зы кү рең кет ті, – де сіп, шу ете қал ды жыл қы шы  лар. 
Кү рең ай ғыр ой нақ тап шет ке шы ға бер ді де, бір-екі рет азы-
най кі сі неп жі бе ріп, шы ғыс қа қа рай шо қы та жө нел ді…

Со дан не ке рек, ұзын сөз дің қыс қа сы, біз апар ған жыл-
қы мыз ды ти іс ті же рі не өт кі зіп бе ріп, мін де ті міз ді өте дік те, 
Са ра тов ма ңы нан пойыз ға оты рып, ел ге қа рай бет ал дық… 
Ара да та ғы да жар ты ай дай уа қыт өт ті. Ел ге ке ліп, әр қай сы-
сы мыз өз жұ мы сы мыз ға кі рі сіп кет тік. Қо зы кү рең нен үмі-
ті міз ді үзіп қой ған быз. Бай ғұс ит-құс қа жем бол ды ма, әл де 
жол-жө не кей бі реу лер дің қо лы на түс ті ме деп, бі раз күн ес ке 
алы сып жүр дік те, ақы ры ол да ұмы ты ла бас та ған…

– Мы на кі сі неп ке ле жат қан біз дің Қо зы кү рең емес пе? 
Әй, со ның-ақ дау ысы, – де ді Саяқбай үй сыр тын да тұ рып…

Сәл ден соң Саяқ бай ме нен бө лі ніп кет кен-ді. Бір мез гіл де 
кү ңі ре не шық қан дау ысы ес тіл ді.

– Жа ну арым-ай, аман-есен кел ген екен сің ғой! Айшы лық 
жол ды ал ты ат тап, Ала тауыңа жет кен екен сің-ау!.. Қа си ет ті 
тұл па рым-ай! Ел сіз-су сыз шөл дер ден, асу бер мес бел дер ден 
өтіп, ту ған жер ге қа лай жет тің екен сің?!

Қо зы кү рең жыл қы ның бір ше тін де екі бүйі рін со ғып, сен-
де ліп тұр екен. Біз қа сы на жа қын да ған да, оқы ра нып жі бер ді. 
Құ ла ғы ның тү бі, сауы ры са бын да лып, өне бой ын ақ кө бік ба-
сып кет кен. Саяқ бай жа ңа ғы сөз ді ай тып еңі реп жі бер ді де, 
Қо зы кү рең нің мой ны нан құ шақ та ды.

(Қаб деш Жұ ма ді ловтің «Сәй гү лік тер»  
ро ма ны нан үзін ді)
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4. «Ұшатын автокөлік» мәтінінің алғашқы азатжолына жасалған 
тірек-сызбаны үлгі ретінде алып, соңғы бөлігіне өздерің тірек-
сызба түрінде жоспар жасаңдар.

Flying Roadster

Венада өткен кон-
ференцияда тұсауы 

кесілді

Аустриялық 
«Aeromobil» компа-
ниясы ойлап тапқан

Көліктің прототипі  
25 жыл бұрын 

жасалған

Дизайнері – Стефан 
Кляйн

Көлік қазір байқау 
сынағында тұр

5. Шешендер мен олардың нақыл сөздерін сәй кес тен діріңдер. Та қы-
рыппен байланысын анықтаңдар.

Бала би Дүниеде не өлмейді?
Жақсының аты өлмейді, 
Ғалымның хаты өлмейді.

Жиренше шешен Жерден ауыр дегенім – ақыл, білім.
Судан терең дегенім – оқу, ғылым. 

Сырым шешен Талап қыл артық білуге, 
Артық ғылым – кітапта, 
Ерінбей оқып көруге.

Абай Таудан биік көңіл бар, 
Теңізден терең ғылым бар, 
Оттан бетер – қайғы-зар.

6. Жағдаяттық тапсырманы орындаңдар.

Адам өмірін жеңілдету үшін қандай өнертабыстарды ой-
лап табар едіңдер? Ға лам дық мә се ле лер мен бай ла ныс ты рып, 
«Егер мен ғалым болсам, …» та қы рыбында өз көз қа рас та рың-
ды біл ді рің дер.

7. Болашақта өмірге келетін өнертабыс туралы мақала жазыңдар. 
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§5. Адам зат қа қау іп төн ді ре тін 
 өнер та быс тар

1. Мә тін дерді топқа бөлініп оқың дар. Құрылымы мен рәсімделуін, 
жанрлық ерекшеліктерін талдаңдар. Адамзатқа қауіпті өнер та-
быс тарға тағы нелерді қосар едіңдер?

Хи	мия	лық	жә	не	био	ло	гия	лық	қа	ру
Ой ла нып қа ра сақ, қа ру ды 

ой лап тап қан адам ның о 
бас  та ғы мақ сат-мұ ра ты оң 
бол  ға ны рас. Ата-ба ба  мыз ды 
са дақ пен ай  бал та, най за мен 
шоқ пар сыз елес  те ту мүм-
кін емес. Олар дың азы ғы да, 
ты ныш өмі рі де осы қа ру  дың 
ар қа сын да бол ға ны бел гі лі. 
Бү гін де, өр ке ни ет да мы ған 
заманда, адамдар бі рін-бі рі жою үшін не лер сұм дық, жан -
түр ші гер лік өнер та быс тар ой лап табуда. Со ның бі рі – хи мия-
 лық қа ру. Ал ғаш рет хи мия лық қа ру бі рін ші дү ниежү зі  лік 
со ғыс та пай даланыл ған. Ұлы Отан соғысында да газ бен улау 
әді сі жиі қол да нылып ты. Осы улы қа ру дың түр ле рі бү гін гі 
бей біт за ман да да көп ел дің қолын да жа рақ тау лы.

Био ло гия лық қа ру лар бой ын ша ха лы қа ра лық кон вен ция 
1972 жы лы бұл қау іп ті де қор қы ныш ты қа ру ды кез кел ген 
са ла да қол да ну ға қа таң тый ым сал ған.

Атом	дық	қа	ру		
Атом ды зерт теу ХІХ ға -

сыр  дың со ңын да бас тал ды. 
Бек ке рель уран ның ра диоак-
тив ті лі гін, Ре зер форд альфа 
жә не бе та сәу ле ле рін аша ды. 
Адам зат изо топ тар дың көп 
тү рін бі ле бас та ды. Ре зер форд 
пен Сод ди еке уі бір ле се ра дио-
ак тив ті ыды рау дың за ңын 
көп ке жа рия ете ді. Де ген мен 
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атом ды бас қа ру ға, оның адам  зат пай да сы на қыз мет ету іне әлі 
де бір не ше он жыл дық тар қа жет еді.

1938 жы лы әлем мәң гі ге өз гер ді. Мі не, осы тұс тан бас тап 
фи зи ка «қай ырым ды» жә не «зұлым» бо лып екі ге жа ры ла ды. 
Бі рін ші сі адам ға энер гия қу атын бер се, екін ші сі қы рып-
жой ғыш бом ба ны бе ре ді.

Ал ғашқы сынақ 1945 жы лы өт ті. Яд ро лық тә жі ри бе лі 
сы нақ тар Күн шы ғыс елі нің бей біт ха лқы на жа сал ды. Адам ды 
адамның аяу сыз ажал  құ штыру оқи ға сы жа һан ға На га са ки 
мен Хи ро си ма қа ла ла рын әй гі лі ет ті.

По	лиэти	лен
Бұл ма те ри ал ды Ганс фон 

Пех манн 1899 жы  лы ой лап 
тап қан. По лиэти лен ге екін ші 
рет өмір сый ла ған – Эрик 
Фо  сет пен Ред жи наль д Гиб-
сон. Ал ға  шын да бұл өнер та-
быс ты те ле  фон ка бель де рін 
орау ға ар на ған еді. 1950 жыл-
дан бе рі ға на зат ты орау ға 
ар нал ған ма те ри ал ре тін де 
қол да ны ла бас  та ды.

Бір қа ра ған да, по лиэти-
лен ді кә де ге жа ра ту яд ро лық 
қа ру дың қа сын да түк ке тұр ғы сыз бо лып кө рі не ді. Әл бет те, 
по лиэти лен яд ро лық қа ру си яқ ты жер ді жыл дам құр тып 
жі бе ре ал мас. Де ген мен қол да ныл ған по лиэти лен ді пай да ға 
жа ра ту дың жол да рын қа рас тыр ма са, пла не та мыз ды қо қыс қа 
орап жі бе руі әб ден мүм кін. Ға лым дар дың есеп теуін ше, жер 
бетінде бір жыл да 4 тр лн по лиэти лен ді па кет қол да ны ла тын 
кө рі не ді. Бұл – адам дар дан шы ға тын күл-қо қыс тың 9%-і. 
Олар ды өр теу ге бол май ды, өйт ке ні одан ат мос фе ра ға шы ға-
ра тын зи ян ды иіс хи мия лық қа ру дан кем емес. Өр теу ке зін де 
по лиэти лен нен шы ға тын 800 мик рог рамм диок син нен 80 кг 
сал мақ тағы ер аза мат бір ден өлім құ ша ды. По лиэти лен қал-
дық та рын кө му ге де бол май ды. Олар жер ге ыды ра май, мың-
жыл дық тар бойы қа ла бе ре ді.

(Жа нар Әб ді ға ли қы зы) 
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Адам	өмі	рі	не	қау	іп	ті	өнертабыстар
Ма ман дар дың мә лім деуін ше, ға лам да 700 мил лион ав то-

кө лік бар. Ор та  есеп пен бір кө лік жы лы на 4 тон на от те гі н жұ-
та ды, есе сі не 800 кг кө мір тек ок си дін, 40 кг азот ок си дін жә не 
200 кг газ дар ды шы ға ра ды. ДДҰ бұл өнер та быс тү рінің адам 
өмі рін 4 жыл ға қыс қар та тынын айтып, да был қа ғуда.

Күн де лік ті ұс тап жүр ген ұялы те ле фон да ма ман дар дың 
ай ту ын ша жөн сіз қол да на бер се, қа тер лі ісік, бас қа да ау ру-
лар ды ту ды ра ды. Сон дай-ақ оны жа сап шы ға ру үшін су қой-
ма ла ры на, қор ша ған ор та ға зи ян ды зат – перф то рок тан ды 
қыш қыл тө гі ле ді. Әлем де қан ша ма су қой ма ла ры ула нып, 
қан ша ма су тір ші лі гі не за қым ке ле ді. 

(Жа нар Әб ді ға ли қы зы) 

2. Сұрақтарға жауап бере отырып, «Адам зат қа қау іп төн ді ре тін өнер-
та быс тар» та қы ры бын да пі кір ал ма су ұй ым дас ты рың дар.

1. Адамзатқа қауіпті өнертабыстар қатарына тағы нелерді 
жатқызар едіңдер?

2. Не себепті физика «қайырымды» және «зұлым» болып 
бөлінеді?

3. Адамзаттың күнделікті қажетіне жарату үшін жасалған 
өнертабыстар неге орасан зор зиянын тигізуде?

4. Ауаны улап, адам денсаулығына зиянын тигізетін 
автокөлік пен ұялы телефонсыз өз өмірлеріңді елестете 
аласыңдар ма?

5. Өнертабыстарды тек қана адам игілігі үшін пайдаланып, 
зиянын азайту үшін не істеу керек деп ойлайсыңдар? 

3. Үш топ қа бө лі ніп, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Геог ра фия, та рих, фи зи ка пән де рі нен ал ған бі лім де рің мен 
бай ла ныс ты рып, оқылым материалдарына  ті рек-сызба жасаң дар.
2-топ. Таза ғылыми стильге тән тілдік құралдарды қол да нып, 
«Адам зат қа қау іп төн ді ре тін өнер та быс тар» та қы ры бын да мақала 
жазың дар.
3-топ. Публицистикалық стильдің барлық талаптарын сақтап, осы 
тақырыпта мақала дайындаң дар.
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4. Қазақ шешендік өнерінің көрнекті өкілдерінің, ақын-жырау ла-
ры ның, ғұлама ғалымдарының өнер-білім туралы нақыл сөздерін 
тауып жазып, өз ойларыңмен қорытындылаңдар.

5. Мәтінді оқып, термелі сөзбен берілген шешендік сөзді пернелі сөз ге 
айналдырың  дар. 

Ақыл	ды	деп	кім	ді	ай	та	мыз?
Бір мә жі ліс те бас қо сып сөй ле сіп отыр ған да Шоң би ге  

Мұ са мыр за:
Ақ сау ыт деп не ні ай та мыз,
Ар ғы мақ деп не ні ай та мыз?
Ақыл ды деп кім ді ай та мыз,
Ер жі гіт деп кім ді ай та мыз? – 

 деп сұ рап ты.
Сон да қарт Шоң:

Ақ сау ыт деп ай та мыз,
Ат қан да оқ өт пе се.
Ар ғы мақ деп ай та мыз,
Жел ген де жыл қы жет пе се.
Ақылды деп айтамыз,
Тоз ған ел ді сеп те се.
Ер жі гіт деп ай та мыз ,
Жау ға тас тап кет пе се, – 

 деп жау ап бе ріп ті.
(«Ше шен дік сөз дер, на қыл дар мен  

тол ғау лар» жи на ғынан)

6. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.
1. «Өнертабыстарсыз өмір сүре аламыз ба?» тақырыбында дис кус-

сивті эссе жа зыңдар.
2. «Ақылды деп кімді айтамыз?» сұрағына жауап беріп, ойла рың-

ды тұжырымдап, шешендік сөз құрастырыңдар.



114

§6. Ғарышты иге ру

1. Мә тін нің мақсатына және тіл дік амал-тәсілдеріне қарап, таза ғы -
лыми сти льде жазылғанын дәлелдеңдер. 

Зы	мы	ран	ас	пан	ға	атыл	ды
Зы мы ран – Жер де гі ең же дел көлік. Мұ ның се бе бі зы мы-

ран       ның қозғалтқышы ерек ше, реак тив ті. Старт ал дын да зы -
мы  ра н ның бак та рын жа нар май мен тол ты ра ды. «Ота лу» де ген 
жар лық тан соң жа на бас та ған жа нар май газ ға ай на ла ды. Газ 
ға ла мат күш пен зы мы ран ның тү бін де гі тар қу ыс ар қы лы 
сырт қа ұм ты ла ды. Газ дың гу ле ген жа лы ны бір жақ қа ұш са, 
зымыран со ның сер пі ні мен екін ші жақ қа қа рай ұша ды. Зы -
мы ранды кез кел ген жақ қа ұшы ру ға бо ла ды, ол үшін тек 
газ дың ағыс жо лын қа же тін ше ба ғыт тау ке рек. Бұл жұ мыс 
зымыранның тұтқасы ар қы лы бас қа рыла ды.

 

…Мі не, зымыран ғарышайлағында тұр. Көк ке ба ғыт тал-
 ған ұзақ жол ға ат та ну үшін тек жар лық бе рі луін ға на кү тіп 
тұр. Тұр қы ның өзі – 90 метр. Оны мен са лыс тыр ған да мәши-
не  лер мен адам дар Гул ли вер дің ал дын да ғы Ер ге жей лі лер 
елі  нің тұр ғын да ры си яқ ты кө рі не ді. Зымыранның өзі «та сы-
 ғыш» деп атала ды. Не ге «та сы ғыш»? Өйт ке ні оның ең не гіз  гі 
мін де ті – жүк ті ғарышқа жет кі зу. Жү гі міз Жердің жасан ды 
серігі бо луы мүм кін, жо лау шы лар не ме се транс порт кемесі 
бо луы мүм кін. Жүк ау ыр, оған бір зымыранның ша ма сы жет-
пей ді, ал ой да ғы дай ұшы ру үшін бір не ше зымыранды тір кеп 
«же гу ге» ту ра ке ле ді. Олар бі рі нің үс ті не бі рі са ты лай жал-
ға нып, үл кен пи ра ми да ға ұқ са ған бір тұ тас қу ат ты зымыранға 
ай на ла ды. Жүк ті оның ұшар ба сы на ор  на  лас  ты рып, үс тін 
шо шақ тө бе лі «бө рік» – сүй ір ұш  тық  пен бас ты рып қоя ды.
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Ал ғарыш кемесінің ішін де не бо ла ды?
Кеме екі бө лік тен тұ ра ды: бі рін ші сі – «қо на тын құрылғы», 

екін ші сі – «ас пап тар бө лі гі». Қо на тын құрылғы – ша ғын ға на 
ка би на, ғарышкерлердің ұзақ са пар ке зін  де оты ра тын орын-
да ры. Ке ме ұшып жүр ген кез де ка би на  ның есі гі, ил лю ми на-
тор ла ры жа бы қ тұ ра  ды. Ил лю ми на тор – ғарышкерлер Ай ға, 
Күн ге, Жер ге ба қы лау жа сай тын ар найы те ре зе.

Кеме Жер ге қа лай ора ла ды?
Ке ме зымыранның те же гіш қон дыр ғы сының кө ме гі мен 

Жер ге қай тып ора ла ды. Бұл қон дыр ғы ке ме нің екін ші жар-
ты сы – ас пап тар бө лі гін де ор на лас қан.

(www.uniface.kz)

2. Мә тін ге та қы рып қой ып, ті рек-сызба жос па  рын жасаң дар.

Ал ма ты лық Ти мур Рыс бе ков – «Қа зақ стан ның 100 жа ңа 
есі мі» ті зі мі не ен ген тұң ғыш оқу шы. Да рын ды жас тың әлеу-
мет тік, ме ди ци на жә не ға рыш са ла сы бой ын ша көп те ген 
өнер та бы сы бар. Жа қын да оқу шы Аме ри ка ға ат тан ға лы отыр 
жә не он да NASA ұй ым дас ты рып отыр ған бай қау ға қа тыс-
пақ шы. Ұй ым ті ке лей Аме ри ка Құ ра ма Штат та ры ның ви це-
пре зи ден ті не ба ғы на ды. Агент тік авиа ция, аэро нав ти ка, кос-
мо нав ти ка са ла ла рын да зерт теу лер жүр гі зу мен жә не ғы лы ми 
тұр ғы да ға рыш тың құ пия ла рын ашу мен ай на лы са ды. Қа зір 
Ти мур дың 72 өнер та бы сы бар. Оның 28-і па те нт тел ген. Ол 
өзі нің ерек ше өнер та бы сын ға рыш са ла сы на ар нап жа сап ты. 
Қал та те ле фо ны ар қы лы бас қа ры ла тын ро бот ашық ға рыш та 
кез кел ген тап сыр ма ны орын дай ала ды. Ти мур жа қын да бұл 
жұ мы сын Аме ри ка Құ ра ма Штат та ры на апа рып, ба ғын сы нап 
көр мек. «Та мыз ай ын да біз то бы мыз бен ха лы қа ра лық плат-
фор ма ға шық тық. Әлем нің са рап шы ла ры жо ба мыз ды жо ға-
 ры ба ға лап, NASA ұй ым дас ты ра тын үл кен бай қау ға ша қыр ту 
ал дық. Оған әлем нің 30 елі нен үз дік өнер тап қыш тар ке ле ді. 
Мен бұл бай қау ға кө лем ді мә лі мет тер қау іп сіз ді гін қам та-
ма сыз ете тін ерек ше бағ дар ла ма ны ұсын бақ пын. Со ны мен 
қа тар оянуы мүм кін жанартаулар ды анық тай ала тын құ рыл-
ғы ны апа ра мын», – дей ді жас өнер тап қыш.

Ти мур Рыс бе ков 2017 жы лы ха лы қа ра лық бай қау ға 
қа ты сып, 77 хи мия лық реак тив ті анық тай ала тын ро бот ты 
жа сап, ұсын ған еді. Сол кез де NASA са рап шы ла ры ба ла ның 
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өнер та бы сы на қат ты қы зығу шы лық та ныт қан. Тіп ті әріп-
тес тік бай ла ныс ор на ту ға ұсы ныс біл дір ген еді.

(turkystan.kz)

Ға рыш (араб. «ке ңіс тік») – ға лам ның аст ро но мия лық 
анық та ма сы ның си но ни мі. Жер тө ңі ре гін де гі ке ңіс тік ті қам-
ти тын жа қын ға рыш және жұл дыз дар мен га лак ти ка лар т.б. 
ке ңіс ті гін қам ти тын алыс ға рыш бо лып екіге бөлінеді.

Дү ниежү зін де ал ғаш рет ға рыш ты зерт тей тін Жер дің 
жа сан ды се рі гі  1957 жы лы 7 қа зан да ас пан ке ңіс ті гі не шы ға-
рыл ды. Осы уа қыт тан бас тап адам зат ға рыш ке ңіс ті гін зерт  тей 
бас та ды. Ал қа зір гі уа қыт та жер ді ай на ла жүз де ген Жер дің 
жа сан ды се рік те рі ұшып жүр. Олар ар қы лы ра дио мен те ле-
ди дар ха бар ла ры дү ниежү зі не та ра ты ла ды. Жер дің жа сан ды 
се рік те рінің көмегімен ауа рай ын дәл бол жау ға мүм кін дік 
ту ды. Те ңіз де жүз ген ке ме лер мен ұшақ тар ба ғы тын бұ рын 
жұл дыз дар ға, Күн мен Ай ға қа рап бол жай тын бол са, қа зір 
Жер дің жа сан ды се рік те рі нің кө ме гі мен болжай ала ды.

(qazir.kz)

3. Өлеңнің кейіпкері, атақты өнертапқыш Томас Алва Эдисон тура лы 
ізденіп, оның өнертабыста ры туралы шолу мәтінін жазыңдар. 

Эдисон
Сөйлеткен жансыз затты өнер иесі,
Естіп таңғалады көрген кісі.
Білмейді қалай етіп түсінерін,
Айтпаса түсіндіріп білген кісі…

Эдисон мұны істеген – ғалым адам,
Оқымас, жалқау, біздей емес надан.
Пәндерден кимие-симие ғылыми хикмет
Көп сырлар ашты түпсіз дариядан.
Періштеміз оң жақтағы өсер еді,
Солардай болып өтсек дүниядан.

(Шәңгерей Бөкеев)

4. Ғарышты игерудің адамзатқа пайдалы және зиянды әсері тура лы 
пі кір ал ма су ұй ым дас ты рың дар.
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5. Пікір алмасудан түйген ойларыңды жинақтап, «Ғарышты игеру» 
тақырыбында мақала дайындаңдар.

Шешендік	сөздердің	құрылымы
Шешендік	сөздің	құрылымы	бірнеше	бө	лік	тен	(кіріспе,	негізгі	бөлім	

және	қорытынды)	тұрады.	Олар	бірбірімен	өзара	сабақтасып	бай
ланысып,	біріндегі	ойды	екіншісі	то	лық	ты	рып,	те	рең	детіп,	нақтылай	
түседі.	 Кіріспе	 бөлім	 қысқа	 да	ықшам	бо	ла	ды.	 Кіріспеде	мәтінде	
баяндалатын	оқиға	туралы	бағдар	беріледі.	Не	гіз	гі	бөлімнің	басты	
мақсаты	–	белгілі	бір	ақпаратты	хабарлау,	өзіндік	көз	қа	рас	ты	баяндау	
және	оны	дәлелдеу,	соған	аудиторияны	сендіру.	Қо	ры	тынды	–	негізгі	
бөлімде	айтылған	ойдан	туатын	түйінді	ой.

Кіріспе,	негізгі	бөлім	және	қо	ры	тын	ды	бөліктердің	орны	тұрақты	
болады.	Мысалға	назар	аударайық.

Кіріспе Досай	бидің	жас	кезі	екен.
Негізгі	бөлім Әкесі	баласын	сынамақ	болып:

–	Балам,	патша	үлкен	бе,	диқан	үлкен	бе?	–	деп	сұрапты.
–	Әрине,	диқан	үлкен.
–	Қалайша?
Сонда	Досай	бала:
–	Диқан	астық	бермесе,	 патша	аштан	өлмей	ме?	–	
деген	екен.

Қорытынды Әкесі	баласының	тапқырлығына	риза	болып,	содан	бы
лай	қарай	қасына	ертіп	жүріп,	шешендікке	баулыпты.

6. «Қазыбек пен Қоңтажы» мәтініне (90-бет) күрделі жоспар жасап, 
кіріспе, негізгі бөлім, қорытындысын анықтаңдар.

І Кі ріс пе
 1.1.
ІІ Не гіз гі бө лім
 2.1.
 2.2.
 2.3.
ІІІ Қо ры тын ды
 3.1.

7. Ол жас Сү лей ме нов тің «Адам ға та бын, Жер, ен ді!» поэма сын оқып, 
не гіз гі ой ды анық тап, аргументті эссе жазың дар.
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§7. Мақ сат – же тіс тік жел ке ні

1. Өлең дегі не гіз гі ой ды анық таң дар. «То лық адам» де ген ді қа лай тү -
сі  не сің дер? Қа зір гі өмір мен са лыс ты ра отырып, пі кір ал ма сың дар.

Әу ел де бір су ық мұз – ақыл зе рек,
Жы лыт қан тұ ла бой ды ыс тық жү рек.
Тоқ тау лы лық, та лап ты шы дам ды лық –
Бұл қай рат тан шы ға ды, біл сең ке рек.
Ақыл, қай рат, жү рек ті бір дей ұс та,
Сон да то лық бо ла сың ел ден бө лек.

(Абай)

2. Мә тін ді оқып, сти лін ажы ра тың дар.

Кө	зің	де	гі	от	сөн	бе	сін!
Осы дан бі раз жыл бұ рын Аме ри ка да бол ған оқи ға ға тоқ-

та лып өтейік.
Бір уни вер си тет те сту де нт тер дің оқу бі ті ру ке ші не әлем ге 

әй  гі лі тұл ға ны – мил лиар дер ді тү лек тер дің ал ды на сөз сөй        леу   -
  ге ша қыр ған екен. Бас ки ім де рі мен ман тия ла  рын ки іп, қол-
да ры на дип лом да рын ұс тап отыр ған тү лек тер  дің – бо ла шақ 
ме нед  жер лер дің кө ңіл күй ле рі кө те рің кі еді. Олар жас, 
ден де рі сау, бы лай ша айт қан да, ба қыт ты. Олар әлі өмір дің 
қи ын ды ғын көр ген жоқ, қай ғы ның, жоқ шы лық тың не еке-
нін біл мей ді.

Тү лек тер дің ал ды на ег де адам шы ғып: «Көп жыл бұ рын 
мен де сен дер си яқ ты сту дент бол ған мын…», – деп бас тап ты 
сө зін. Таң ғал ған еш кім жоқ. «Сту де нт тер дің ал ды на сөз сөй-
леу ге кел ген әр бір адам сө зін осы лай бас тай ды», – де ген ой мен 
еш кім на зар ау да ра қой ған жоқ-ты.

– Иә, – деп жал ғас тыр ды әл гі адам, – көп жыл бұ рын мен 
де сту дент бол дым. Бі рақ ме нің еш нәр сем бол ған жоқ. Иә, 
еш нәр сем. Мә се лен, сен дер дің көбіңде ав то кө лік, жағ дай ла-
рың ды жа сайт ын ата-ана бар. Ал мен де еш нәр се бол ған жоқ. 
Тек дип ло мым бол ды. Дип ло мым жә не жа на рым да ғы отым! 
Қа зір мен де бә рі бар, ал жа на рым да ғы от әлі сөн ген жоқ. Мі не, 
мен ал да рың да тұр мын, сен дер ге қа рап тұ рып, бі реуің нен 
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он дай жа нып тұр ған жа нар ды кө ріп отыр ға ным жоқ. Біл-
сең дер, жа нар да ғы от сыз сен дер тек өз де рі ңе нан тау ып жеу ге 
же тер лік қа на та быс та ба ала сың дар. Ке ре мет нә ти же лер, 
үл кен же тіс тік тер үшін от ке рек! Сен дер мы на түр ле рің мен 
ұзақ қа ба ра ал май сың дар. Сон дық тан мен сен дер мен қош-
та са мын… Ә, ұмы тып ба ра ды екем, ұй ым дас ты ру шы лар дан 
ке ші рім сұ рай мын, кез де суі міз осын дай кө ңіл сіз но та да аяқ-
тал мас үшін, бә рі ңе ай та рым – сәт ті  лік! – деп шы ғып кет кен 
екен.

Ол отыр ған сту де нт тер дің жа на ры на от жақ ты. Олар дың 
көз ал ды на бо ла шақ та рын елес тет ті. Егер дәл осын дай қар-
қын мен, жас тық пен, мас тық пен жү ре бе ре тін бол са, өмір өте 
шы ға ды, еш қан дай же тіс тік ке же те ал ма ған адам ға ай на ла-
ты нын дә лел деп бер ді. Бұ дан шы ға тын қо ры тын ды: кез кел-
ген адам ның же тіс тік ке же туі – өз қо лын да. Кеу де сін де оты 
бар адам бар лы ғы на да қол жет кі зе ді!

(На зер ке Мұ са)

3. Мә тін ді ал дың ғы оқы лым мә ті ні мен са лыс ты ра тал даң дар.

«Кө зің де гі от сөн бе сін!» мә ті ні Абай дың отыз екін ші қа ра сө зі 
Та қы ры бы

Ав тор көз қа ра сы 

 Көзделген ауди то риясы

Құ ры лы мы мен тіл дік ерек ше лі гі 

Отыз	екін	ші	қа	ра	сөз
Бі лім-ғы лым үй рен бек ке та лап қы лу шы лар ға, әу елі, біл-

мек ке рек. Та лап тың өзі нің бі раз шарт та ры бар. Олар ды біл-
мек ке рек, біл мей із де ген мен, та был мас.

Әу елі, бі лім-ғы лым та был са, он дай-мұн дай іс ке жа ра тар 
едім деп, дү ние нің бір қы зық ты нәр се сі не ке рек бо лар еді 
деп із де мек ке ке рек. Оның үшін бі лім-ғы лым ның өзі не ға на 
құ мар, ын тық бо лып, бір ға на біл мек тік тің өзін дәу лет деп 
біл сең, әр біл ме ге нің ді біл ген уа қыт та кө ңіл де бір ра қат 
хұ зур ха сил бо ла ды. Сол ра қат тан біл ге нің ді бе рік ұс тап, 
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біл ме ге нің ді та ғы да сон дай біл сем екен деп үміт тен ген құ мар, 
ма хаб бат пай да бо ла ды. Сон да әр бір ес ті ге нің ді, көр ге нің ді 
кө ңі лің жақ сы ұғып, анық өз су ре ті мен іш ке жай ғас ты ра ды.

Егер дін кө ңі лің өз ге нәр се де бол са, бі лім-ғы лым ды тек со ған 
се беп қыл мақ үшін үй рен сең, он дай бі лім ге кө ңі лің нің мейі-
рі мі асы рап ал ған ше шең нің мейі рі мі се кіл ді бо ла ды. Адам ның 
кө ңі лі шын мей ір лен се, бі лім-ғы лым ның өзі де адам ға мей ір-
ле ніп, те зі рек қол ға тү се ді. Ша ла мей ір ша ла бай қай ды.

Екін ші, ғы лым ды үй рен ген де, ақи қат мақ сат пен біл мек 
үшін үй рен бек ке рек. Ба қас қа бо ла үй рен бе, азы рақ ба қас 
кө ңі лің ді пы сық тан дыр мақ үшін за лал да емес, кө бі рек ба қас 
адам ды тү зе мек тү гіл, бұ за ды. Се бе бі әр бір ба қас шыл адам 
хақ ты шы ғар мақ үшін ға на ба қас қыл май ды, жең бек үшін ба қас 
қы ла ды. Он дай ба қас адам шы лық ты зор айт пай ды, бәл кім, 
азай та ды. Мақ са ты ғы лым да ғы мақ сат бол май ды, адам ба ла сын 
ша тас ты рып, жал ған сөз ге жең дір мек ші бо ла ды. Мұн дай қи ял 
бұ зық тар да бо ла ды. Жүз ту ра жол да ғы ны ша тас ты ру шы кі сі 
бір қи сық жол да ғы кі сі ні тү зет кен кі сі ден са да ға кет сін!.. 

Үшін ші, әр бір ақи қат қа иж ди һа тың мен кө зің жет се, со ны 
тұт, өл сең де айы рыл ма! Егер де он дай біл ген ді гің өзің ді 
же ңе ал ма са, кім ге пұл бо ла ды? Өзің құр мет те ме ген нәр се ге 
бө тен нен қайт іп құр мет кү те сің?

Төр тін ші, адам ның ішін де бі лім-ғы лым ды кө бей ту ге екі 
қа ру бар: бі рі – мұ ла ха за қы лу, екін ші сі – бе рік мұ ха фа за 
қы лу… Бұ лар зо рай май, ғы лым зо рай май ды.

Бе сін ші, осы сөз дің он то ғы зын шы ба бын да жа зыл ған 
«ақыл ке се лі» де ген төрт нәр се бар. Со дан қа шық бо лу ке рек. 
Со ның ішін де «уай ым сыз сал ғырт тық» де ген бір нәр се бар, 
со ған бек сақ бол, ол әу елі – құ да ның, екін ші – ха лық тың, 
үшін ші – дәу лет тің, төр тін ші – ғиб рат тың, бе сін ші, ақыл мен 
ар дың – бә рі нің дұш па ны. Ол бар жер де бұ лар бол май ды.

Ал тын шы, ғы лым ды, ақыл ды сақ тайт ұғын «мі нез» де ген 
сау ыты бо ла ды. Сол мі нез бұ зыл ма сын! Көр се қы зар лық пен 
бі реу дің орын сыз сө зі не, кез кел ген қы зық қа шай қа лып қа ла 
бер сең, мі нез дің бе рік ті гі бұ зы ла ды. Онан соң оқып үй ре ніп 
те пай да жоқ. Қояр ға ор ны жоқ бол ған соң, олар ды қай да сақ-
тай сың? Қы лам де ге нін қы лар лық, тұ рам де ге нін де тұ рар лық 
мі нез де аз ғы рыл майт ын ақыл ды, ар ды сақ тар лық бе рік ті гі, 
қай ра ты бар бол сын! Бұл бе рік тік бір ақыл, ар үшін бол сын!

(Абай)
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4. Үш топ қа бөлініп, тап сыр ма ларды орын даң дар.
1-топ. Же тіс тік ке же ту үшін өз де рі ңе қан дай ұс та ным дар мін дет-
тей сің дер? Ті зі мін жа сап, 5–6 сөй лем мен қо ры тын ды лаң дар.
2-топ. Абай дың «Ақыл, қай рат, жү рек ті бір дей ұс та, Сон да то лық 
бо ла сың ел ден бө лек» де ген өлең жол да ры на тү сі нік бе ріп, «то лық 
адам ға» тән қа си ет тер ді топ тас ты рың дар.
3-топ. Абай дың «Отыз екін ші қа ра сө зі не» ті рек-сызба тү рін де жос-
пар құ рың дар.

Әлем	ді	өз	ге	рт	кен	өнер	тап	қыш	ба	ла	лар
• 15 жас та ғы аме ри калық Чес тер Грин вуд 1873 жы лы 

су ық та кие тін құ лақ қап ой лап тап ты. Әже сі бұл құ лақ-
қап тың сыр тын кәм шат те рі сі нен, іш кі жа ғын бар қыт тан 
ті гіп бер ді. 1877 жы лы Чес тер өз өнер та бы сын па те нт те ді. 

• Ең ал ғаш қы қа лың қар да жү ру ге ар нал ған кө лік ті 
15 жа   сар ка на да лық Жо зеф-Ар ман Бом бар дье 1922 жы лы 
өз га ра жын да жа сап шық ты.

• Таяқ ша да ғы бал мұз дақ ты ең ал ғаш 11 жа сар аме ри калық 
Фрэнк Эп пер сон ой лап тап қан. Ол өз өні мін ки но те атр дың 
жа нын да тұ рып сат қан. 20 жыл дан кей ін ға на Фрэнк 
ой лап тап қан өні мі не па тент алып, се рия лы өн ді ріс ке 
кі ріс ті.

• Кө зі көр мейт ін жан дар дың оқи алу мүм кін ді гі не жол 
аш қан рельеф жолды жазуды 1824 жы лы 15 жас та ғы 
фран цуз Луи Брай ль ой лап тап қан. Ол етік ті гу ге ар нал ған 
біз бен кө зін жа ра қат тап ал ған соң, 3 жа сын да кө ру мүм кін-
ді гі нен айы рыл ған еді. Осы қа ріп пен ба сыл ған ал ғаш қы 
кі тап «Фран ция та ри хы» 1837 жы лы жа рық қа шық ты.

• Ер мек саз ды хи мия лық та зар ту ма те ри ал да рын шы ға ру мен 
ай на лы са тын Клео Мак ви ке рдің не ме ре сі ой лап тап ты.

• 1930 жы лы гим нас ти ка мек те бін де оқи тын 16 жас та ғы 
Джордж Нис сен ал ғаш қы ба ту тын жа сап шы ғар ды. Ол өз 
өнер та бы сы на «се кі ру қон дыр ғы сы» де ген ат бер ген.

5. Кө те ріл ген мә се ле ні өз ой ла рың мен жал ғас ты ра оты рып, «Ең бек 
шы ңы – өнер та быс» та қы ры бын да ма қа ла жа зың дар. 
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6. Шешендік сөзді құрылымына қарай талдап, кіріспе, негізгі бөлім, 
қорытындысын кестеге түсіріңдер.

Шешендік сөз

Кіріспе

Негізгі бөлім

Қорытынды

Тө	ле	би	дің	ше	шен	ді	гі
Атақ ты би лер Ар қа ға жи на лып ты. 
Тө ле би айт ылған мез гіл ден ке ші гіп ке ле ді. Оған шам дан-

 ған қарт би лер: «Тө ле би кел се, ор ны мыз дан тұр май ық», – деп 
уә де ле се ді. Бі рақ Тө ле би кел ген де, орын да ры нан тұ рып ке те-
ді. Тек екі-үш би ға на тұр май ды. Тө ле би көп ші лік тен ке шік-
ке ні үшін ке ші  рім сұ рай ды. Әл гі тұр май қал ған би  лер  дің бі рі 
сөз ден ұту үшін сы най сұ рақ қоя ды:

– Бақ де ге ні міз не? Бай лық де ге ні міз не? Ба ла де ге ні-
 міз не?

Тө ле би ор ны на отыр май, тү ре геп тұр ған бой да:
– Бақ – ұза тыл ған қыз. Бай лық – ери тін мұз. Ба ла – арт та 

қал ған із. Өмір дің адам ға ең жақ сы сыйы – сый лас қан сіз бен 
біз, – деп жауап беріпті. 

Төле бидің жауабына риза болған би лер дің бә рі орын да-
ры нан тұ рып, құр мет көр се тіп ті.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

7. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.
1. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген өнер та быс тар-

дың бі рі ту ра лы та за ғы лы ми стиль де ма қа ла жа зың дар.
2. Өздерің қалаған шешендік сөзді құрылымына қарай талдап, 

кіріспе, негізгі бөлім, қорытындысын бөліп көрсетіңдер.
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§8. Тура биде туған жоқ 

1. Мә тін ді оқып, ой тап қыр лы ғы на на зар ау да рың дар, өз көз қа рас та-
рың ды біл ді рің дер. Жос пар құ рың дар. Қа зір жер дауы, же сір дауы 
мәсе ле сі бар ма? Оны қа лай ше шер едің дер? Пі кір ал ма сың дар. 

Қа	зы	бек	тің	Тө	ле	мен	Мәл	се	ге	айт	қан		
ба	сал	қы	сө	зі

Бая ғы за ман да жо ғар ғы ел мен тө мен гі ел де құр ғақ шы-
 лық бо лып, Ұлы жүз бен Кіші жүз жы лы сып, үш жүз дің 
ба ла сы Ор та жүз дің же рін жай ла ған екен. Ке лер жы лы жұт 
біт кен соң Ұлы жүз өз же рі не, Кі ші жүз өз же рі не кө шіп ке те-
ді. Бі рақ Кі ші жүз дің бір жі гі ті Ұлы жүз дің бір ке лін ше гін 
жол сыз алып кетеді. 

Ұлы жүз қо ны сы на кө шіп бар ған соң, Тө ле би ел ден:
– Мал-бас та рың аман ба? – деп сұ рай ды.
Сон да Ұлы жүз дің игі жақ сы ла ры:
– Қа рия, мал-бас аман, тү гел кел ді. Жал ғыз-ақ Ұлы жүз-

дің бір әй елін Кі ші жүз тар тып алып қал ды, – дей ді.
Ұлы жүз сол үшін Кі ші жүз ден 200 жыл қы ба рым та ала-

ды. Кі ші жүз де қа рап қал май ды. Күз ге қа рай үш жүз жі гіт 
ат тан ды рып, Ұлы жүз ден 500 жыл қы қу ды рып ала ды. Сөй-
тіп, бір әй ел дің дауы нан екі ел бір лік тен ажы рап, зор бү лін-
ші  лік  ке ұшы рай ды. Осы жан жал ке лер жы лы үш жүз дің бас 
қос қан үл кен са ра бы на тү се ді. Дау ды Ор та жүз ден Қазда -
уыс ты Қа зы бек, Ұлы жүз ден Тө ле, Кі ші жүз ден Мәл се би бас-
қа рып ты. Сон да Тө ле тұ рып:

– Мен аға ның ба ла сы мын, би лік ті мен ай та мын, – дей ді.
Кі ші жүз Мәл се тұ рып: 
– Жоқ, мен атаның қа ра ша ңы ра ғын да қал ған мын, жа  сым 

кі ші бол ған мен, жо лым үл кен. Би лік жө ні ме ні кі, – дей ді.
Қаздау ыс ты Қа зы бек оты рып кү ле ді.
– «Жы ла ған ды сұ ра ма, күл ген ді сұ ра» деуші еді, Қа зы бек, 

не ге күл ді ңіз? – дей ді Тө ле мен Мәл се.
– Сен дер ата дан ту ысың ды біл сең дер де, оның өсие тін біл-

мей ді екен сің дер, – дей ді Қа зы бек. Атала рыңның «Ұлы жүз ді 
қау ға бе ріп мал ға қой, Кі ші жүз ді най за бе ріп жау ға қой, 
Ор та жүз ді қам шы бе ріп дау ға қой» де ге ні қай да? Сү рін сем, 
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сүйейтін ал дым да ағам, ар тым да інім бар, би лік жө ні ме ні кі 
емес пе? – дей ді Қа зы бек.

Бұл сөз ге екі жа ғы да тоқ тап, би лік ті Қа зы бек ке бе ре ді. 
Сон да Қаздау ыс ты Қа зы бек:

– Уа, үй сін Тө ле!
Сен ата дан үл кен ту ған сың,
Інің нің бір ер ке лі гін кө тер мей,
Жыл қы сын не ге қуа сың?
Уа, жар қы ным, Мәл се!
Сен атаң ның қа ра ша ңы ра ғын да қал ған ер ке сің,
Ағаң ның кө зі ті рі сін де жең гең ді не ге ер те сің?
Сен, Мәл се, же сір ді қай тар,
Сен, Тө ле, жыл қы ны қай тар, – деп тө ре лік ай та ды.
Екі жа ғы да осы ған тоқ тап, екі ел жы лап та быс қан екен 

дей ді.
(«Ше шен дік сөз дер, на қыл дар мен  

тол ғау лар» жи на ғынан)

2. Ше шендік сөз ді түсініп оқың дар. Ақыл дың қа дір-қа сие ті ту ра лы 
ой бө лі сің дер. Абай шы ғар ма ла ры ндағы ақыл-па ра сат ту ра лы ғиб-
рат-на си хатпен салыстырыңдар.

Дү ние де аз бай тын бай лық бі реу,
Ол – ақыл.
Дү ние де тоз бай тын бай лық бі реу,
Ол – ақыл.
Дү ние де қайт пай тын адал қол дау шың бі реу,
Ол – ақыл.
Дү ние де тай май тын адал қор ғау шың бі реу,
Ол – ақыл.
Дү ние де жа ры ғы тұ тас ел ге тү се тін қа си ет ті шы рақ бі реу,
Ол – ақыл.
Дү ние де асыл тек ті жел жет пес пы рақ бі реу,
Ол – ақыл.
Дү ние де ер дің ба сы на қо на тын бақ бі реу,
Ол – ақыл.
Дү ние де ел дің ба сы на қо на тын тақ бі реу,
Ол – ақыл.
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Ақыл сыз бас қа қон са, бақ ба ян сыз,
На қыл сыз нас қа қон са, тақ ба ян сыз.
Құ дай ақыл сыз бас бол ған нан сақ та сын.
Ел дің ақы сын өле же ген нен сақ та сын,
Ұры ның та бы сын бө ле же ген нен сақ та сын.

(Бөл ті рік ше шен)

3. «Қа зы бек тің Тө ле мен Мәл се ге айт қан ба сал қы сө зі» шешендік 
сөзін құрылымына қарай талдаңдар.

Шешендік сөз

Кіріспе
Негізгі бөлім
Қорытынды

4 Бү гін гі күн нің жы ра уы бол саң дар, жас тар ға адам өміріндегі құн-
ды  лық  тар ды ұлық тау ға қан дай ақыл-ке ңес ай тар едің дер? Өз ой ла-
рың ды сыныптастарыңмен бөлісіңдер. 

5.  Ақын -жыраулар дың тол ғау ла рын да ғы көр кем дік құ рал дар ды 
табыңдар. За ман кел бе тін қа зір гі қо ғам да ғы кө кей кес ті мә се  ле лер-
 мен са лыс ты рып, 10 сөйлем жазыңдар. Сабақтас құрмаластарды 
ажы ра тың дар.

Сер гел дең ге түс се, мал жа ман,
Ығыр бол са, ел жа ман.
Үл гі сіз піш се, тон жа ман,
Тө ре сі те ріс би жа ман.
Бе сік те гі жас ба ла
Же тім қал са, сол  жа ман.
Ал ты қа нат ақ ор да
Ие сіз қал са, сол жа ман.

(Қ.Бә рі бай ұлы)

Ар ғы мақ ат та сын бол мас
Қи ған қа мыс құ лақ сыз.
Аза мат та сын бол мас,
Ар ты бол са тұ яқ сыз.
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Ай дын көл де сын бол мас,
Жа ға сы бол са құ рақ сыз.
Ас қар тау да сын бол мас,
 Бауы ры бол са бұ лақ сыз.
Ақ киік те сын бол мас,
Ая ғы бол са тұ рақ сыз…

(Абыл)

6. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.

1. Сабақтан түйген ойларыңды жинақтап, «Тура биде туған жоқ» 
тақырыбында аргументті эссе жа зың дар.

2. Ба та ны жат тап алың дар. 

Уа ға лей кү мас са лам!
Кең пей іл ді қа зақ елім!
Ке мел ден ген ға жап елім!
Ұлыс кү ні құт ты бол сын! 
Ел ір ге сі мық ты бол сын!
Ба қыт әкеп Ұлыс кү ні,
Ба ян ды бо лып ты ныш ты ғы,
Ән ші құс тар бақ қа қон сын!
Шат ты ғың ның сәт ті кү нін, 
Та ту лық тың тәт ті лі гін
Көр сін ұр пақ қай ырым ды!
Бұлт шал ма сын ай-кү нім ді!
Жа ңа кү нім жа ды ра сын!
Төл кө бейіп жа мы ра сын!
Ек кен егін өні мі мен,
Ең бе гің нің се ні мі мен,
Тір лі гің нің же мі сі мен, 
Бір лі гің нің же ңі сі мен,
Ба ғы жа нып кә рі-жас тың,
Ба сы нан бақ арыл ма сын!
Орын да лып ой ла ры мыз,
Той ға ұлас сын той ла ры мыз!
Әу мин!

(Әді бай Та был диев)



БЕЙ БІТ ШІ ЛІК, 
ҚАУ ІП СІЗ ДІК ЖӘ НЕ 
ЖА ҺАН ДЫҚ ЭКО НО МИ КА

Бұл	бө	лім	де	сен	дер:
•	 бей	біт	ші	лік	пен	бір	лік,	қау	іп	сіз	дік,	Қа	зақ	стан	қа	ру	лы	күш	те	рі,	

жа	һан	дық	эко	но	ми	ка	жә	не	біз	дің	өмі	рі	міз	де	гі	эко	но	ми	ка	ту	ра	лы	
ақ	па	рат	тар	ды	тал	қы	лай	сың	дар;

•	 көр	кем	әде	би	ет	сти	лі	нің	тіл	дік	ерек	ше	лік	те	рімен	таныс	бо	ла	сың	дар;
•	 пі	кір	та	лас	заң	ды	лық	та	ры	мен	та	ны	сып,	пі	кір	та	лас	ұйым	дас	ты	ра

сың	дар;	
•	 мә	тін	дер	дің	идея	сы	мен	маз	мұ	нын	са	лыс	ты	ра	тал	дай	сың	дар,	

өлең	де	бе	ріл	ген	көр	кем	дік	құ	рал	дар	ды	пай	да	ла	нып,	мә	тін	жа	за
сың	дар;	

•	 шешендік	сөздердің	көркемдік	сипатымен	танысып,	шешендік	
шеберлік	ұғымынан	хабардар	боласыңдар.	

Жер бе тін де бей біт ші лік пен ты ныш тық 
болғанын қа ла сақ, ал ды мен сә би лер ді 
қор ғаудан бас тау ке рек.

Ма хат ма Ган ди

Эко но ми ка лық бос тан дық бол май, өз ге 
бос тан дық та бол май ды. 

Мар га рет Тэт чер

БӨ	ЛІМV	

ШЕ ШЕН ДІК СӨЗ ДЕР



128

§1. Кө гер шін – бей біт ші лік құ сы

1. Су рет ті көр ген де қан дай ойға келдіңдер? Біз дің өмі рі міз бен қан дай 
бай ла ны сы бар деп ой лай сыңдар?

2. Мә тін ді оқып, негізгі ойды анықтаңдар. Өздерің білетін мәлімет-
тер мен толықтырыңдар.  

Адам зат бағ зы за ман дар дан-ақ құс тар ды жақ сы лық тың 
ны ша ны на ба ла ған. Мә се лен, да на қа зақ ақ қу ды ма хаб бат-
 тың, қар лы ғаш ты мейі рім ділік тің, бүр кіт ті ер жү рек тік  тің 
символы сана ған. Осын дай құс тар дың бі рі әрі бі ре гейі – 
кө гер шін құ сы. Кө гер шін – көп ха лық та бей біт ші лік тің бел-
гі сі, ол жер бе ті не ты ныш тық пен бе ре ке әке ле тін құс болып 
есептеледі.

1949 жыл дың 20–25 сәу ірінде Па риж жә не Пра га қа ла-
ла   рын да бір мез гіл де бей біт ші лікті жақ тау шы лардың Бү -
кіл    әлем дік Конг рес і өте ді. Талай лар ды боз дат қан Екін ші 
дү  ние    жүзі лік со ғыс аяқ та лы сы мен, АҚШ пен КСРО сын ды 
әлем де гі екі ал пау ыт мем ле кет атом бом ба сын жа сап, тіп ті 
бі рі Жа по ния ның екі қа ла сы на тас тап та үл ге ріп еді. Дәл 
осын дай қа ты гез дік тер Конг рес тің өтуі не се беп ші бол ды. 

Бей біт ші лікті жақ тау шы ла рға шұ ғыл түр де та ным  бел-
  гі ке рек бо лып, олар атақ ты Паб ло Пи кас со дан су рет са лып 
бе руін сұ рай ды. 



129

Тұм сы ғы мен зәйт үн бұ та ғын алып ба ра жат қан ақ кө гер-
шін нің сұл ба сы осы лай дүниеге ке ле ді.

Кө гер шін нің бей біт ші лік құ сы ре тін де бей не ле нуін тү  сін -
ді ру қи ын емес. Ке зін де Нұх пай ғам бар дың ке ме сі не зәйт үн 
бұ та ғын алып ке ліп, то пан су дың аяқ тал ға нын жә не Құ дай-
 дың адам дар мен та ту лас қан ын жет кіз ген дәл осы көгер шін 
екен. Сондай-ақ «Ве не ра ның кө гер шін де рі Марс тың ду лы ға-
сы на жұ мырт  қа ла ған дық тан, ол ке зек ті қан тө гіс тен бас тар-
тыпты, осы лай ша ха лық аман қал ыпты» дейтін ан  ти ка лық 
аңыз  да бар. 

Пи кас соның қы зы ның есімі Па ло ма (ис пан ті лін де «кө -
гер  шін» де ген ма ғы на ны біл ді ре ді) болған, соған қарағанда 
бұл құс қа ер ке ше іл ти пат пен әрі ыс тық ықы лас пен қара ған.

(Дай ын да ған Айге рім Сма тул лаева)

3. Мә тін ді мұқият оқып, жанрлық және  стильдік ерек ше  лік  терін 
тал даң дар. 

Кө	гер	шін	құ	сы
Кө гер шін дер – ор ман ды, кей де тау лы жер лер де тір ші лік 

ете тін, адам баспанасы на үй ір, де не сі ты ғыз, тұм сы ғы қыс қа 
құс тар.

Олар дың та нау те сік те рі те рі лі қап пен бүр кел ген. Мо но-
гам ды. Кө гер шін дер бү кіл жер жү зі не та ра ған. Олар дың кө п 
та ра ған жер ле рі – Ма лай ар хи пе ла гі мен Аус тра лия. 

Жал пы үш жүз дей тү рі бел гі лі. ТМД елдерінде 11 тү рі кез -
де  се ді. Мы са лы: клин тух (Соlumbа оепаs), вя хирь (Соlumbа 
раlumbus) және т.б. Жа байы кө гер шін не ме се көк кө гер  шін 
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(Columbа Ііvіа), зі кір лі кө гер шін (StrерtореІіа) Ма да гас  кар ға 
таяу жер де гі Мавр и кий, Реюньон, Род ри геc арал да рын да кез-
де се ді. 

Қазір кө гер шін дер дің жа байы түр ле рі ағаш ты, тау лы 
жер  лер де тір ші лік ете ді. Олар ұяларын ағаш тың үс ті не, қуы -
сы на не ме се жар лар дың қу ысы на шөп те сін зат тар дан са ла ды. 
Ұя сын да 1–2 жұ мы рт қа сы бо ла ды. Жұ мы рт қа ла рын аталығы 
мен аналығы ке зек те сіп ба са ды. Жұ мы рт қа дан 14–30 күн  
аралығында ба ла пан шы ға ды. 

(infourok.ru)

	Көр	кем	әде	би	ет	сти	лі	нің	тіл	дік	ерек	ше	лік	те	рі

	Мақ	са	ты	 Шы	найы	өмір	шын	ды	ғын	су	рет	теу,	зат,	құ	бы	лыс	тар
ды	бей	не	леу	ар	қы	лы	оқыр	ман	се	зі	мі	не	әсер	ету,	ой	
ту	ды	ру.

	Қол	да	ны	лу
ая	сы

Көр	кем	шы	ғар	ма	лар	да	қол	да	ны	ла	ды.	Көп	жанр	лы	
(про	за,	дра	ма,	поэ	зия	т.б.)	болады.

Стиль	дік
си	па	ты	

Сөздің	эстетикалық	қуаты,	бейнелілігі,	об	раз	ды	лы
ғы,	эмо	цио	нал	дыэксп	рес	сив	ті		мән	де		қол	да	нылуы	
басым.

Тіл	дік
амалтә	сіл	де	рі	

Ау	ыс	па	лы	ма	ғы	на	да	ғы	 сөздер,	 көр	кем	де	гіш,	 бей
не	леу	іш,	су	рет	те	ме	 (те	ңеу,	ме	та	фо	ра,	ме	то	ни	мия,	
ан	ти	те	за	 т.б.)	 құ	рал	да	ры	мол	 қол	да	ны	ла	ды.	Шы
ғар	ма	ны	шы	найы	бе	ру	мақ	са	тын	да	диа	лект,	кәсіби	
сөздер,	 эвфемизм	мен	дисфемизмдер,	 ау	ыс	па	лы	
ма	ғы	на	да	ғы	бей	не	лі	сөз	дер	мен	ауызекі	сөй	леу	ті	лі	
қол	да	ныла	ды.	Әр	жа	зу	шы	ның	тіл	дік	амалтә	сіл	де
рі	не	қа	рай	өзін	дік	сти	лі	бо	ла	ды.	

4. Жағдаяттық тапсырманы орындаңдар.

Егер сендер БҰҰ төрағасы болсаңдар, соғыс болып жатқан 
ел дер де бей біт ші лік ор на ту үшін қан дай заңдар қабылдап, 
қандай іс-ша ра лар ды қол ға алар едің дер? Ой ла рың  ды ор та ға 
салыңдар.
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5. Берілген өлең мәтінінің көркем әдебиет стилінде жазылғанын 
дәлелдеңдер. 

Мә тін нің мақсаты Стильдік сипаты Тілдік амал-тәсілдері

Кө	гер	шін	дер	мар	шы
Ор ман, да ла, бөк тер лер –
Ар па лыс тар өт кен жер.
Со ғыс за рын шек кен дер,
Орал ма сын өт кен дер!
Біз – ақ қа нат кеп тер лер,
Біз ді ұмы тып кет пең дер!

Ен ді қа ру ал май ық,
Өр тен бейік, жан бай ық!
Біз ада сып қал май ық,
Ақ ас пан да сам ғай ық!
Аталар дың өмі рін
Әрі қа рай жал ғай ық!

Кө гер сін жер, кө гер сін,
Мол ырыс қа ке нел сін,
Бей біт ші лік жыр шы сы
Біз – ақ қа нат кө гер шін!
Біз – ақ қа нат кеп тер лер,
Біз ді ұмы тып кет пең дер!

(Мұқағали Ма қа таев)

6. Көркемдік құралдарды пай да ла нып «Біз – ақ қа нат кеп тер лер» 
та қы ры бын да шығарма жа зың дар. Жік тік жал ғау ла рын анық-
таң дар.

7. Оқылым мәтіндеріндегі ақпараттарды пайдаланып және өз ой ла -
рың ды жи нақтап, «ХХІ ға сыр  дың ең басты заңы – татулық» 
тақырыбында мақала дайын  даң  дар.
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§2. Бей біт ші лік – ұраны мыз, ту ған 
 жер – тұ ғы ры мыз

1. Мә тін ді оқып, негізгі ойды анықтаңдар, берілген мәліметтер мен 
пікірлерді өздерің білетін деректермен толықтырыңдар. Со ғыс 
ке зін де гі адам дар дың ая  ныш  ты тағ ды рын ав тор қа лай су рет те ге н?

Днепр	де
– Ми ша ға оқ ти ді, – де ді оң жа ғым да жат қан штаб бас ты-

ғы Кри ку нен ко қын жы ла үн қа тып. Ар ты ма жалт қа ра сам, 
Ми ша жер бау ыр лап ең бек теп ке ле жа тыр екен. Сүй ре ті ліп 
қа сы ма ке ліп, оң жақ бүйі рі ме ба сын сүйеді де:

– Ме ні кө ріп қой ды… Жа ра ла нып қал дым, ко ман дир жол-
дас. Тап сыр ма ңыз орын дал ды, – де ді.

Оның жа ра сын та ңып, жәр дем бе ру ге еш кім нің де мұр ша-
сы кел ген жоқ. Жа ра лан ған жау ын гер дің қо лы нан пу ле ме тін 
жұ лып алып, жау дың шо ғыр лан ған оң жақ қа на ты на қа рай 
оқ жау ды ра бас та дым. Күн ең кей іп ба ра ды. Есіл-дер тім «Көз 
бай лан ған ша бі рер жі гіт бол са да ті рі қал са игі еді» дей мін. 
Жау оғы бас кө тер тер емес.

Қас қа рая пу ле мет оғы тау сы лып, пис то ле тім ға на қал-
ды. Жау та ғы атыс ты. Ату ды бұ рын ғы дан да бе тер үде те 
түс ті. Ов ча рен ко мен Кри ку нен ко жа ра лы бол ды. Ми ша 
қат ты қи на лып жан тап сыр ды. Ра ди ст ка қыз да көз жұм-
ған екен. Сөйт іп, топ ты адам нан тек пу ле мет чик екеу міз 
қа лып пыз.

Екеу міз құ пия де ген қа ру-жа рақ бөл шек те рін жер-жер-
ге ты ғып, ра ция ны ал дық та, қор ға ныс ше бі нен жер бау ыр-
лай жыл жып шы ға бас та дық. Жау оғы да сая быр лау ға ай-
нал ған. Бі рақ жа ра сын ау ыр сын ған Бо рис ме нің сүй реуіме 
әзер шы дап: «Жол дас ко ман дир, ме ні тас тап ке ті ңіз. Атып 
ке ті ңіз. Шы дай ала тын емес пін», – деп зар лап ке ле ді. Жан-
қияр жа уын  гер жол да сың ды кө зің қи ып өз қо лың мен қа лай 
атар сың.

Сол сәт те оқыс жө тел ген әл де кім нің дауы сы ой ым ды бұ-
зып жі бер ген еді. Қа ра сам, бер гі өзім жат қан жи ек ті жа ға-
лай, жо ға ры қа рай бір қай ық шы есіп ке ле жа тыр екен. Өзі 
тү ре геп тұр ған бойы қо лын да ғы ұзын сы ры ғы мен жа ға лау ды 
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әл сін-әлі ті реп, қайы ғын жай лап қа на жыл жы тып қоя ды. Мі-
не, өзі ме ні мен тіп ті қа тар ла сып та қал ды. Са қа лы бе лу ары на 
түс кен шал екен! Не де бол са осы шал мен тіл де сіп қа лай ын 
де ген ой ға бе кі дім де:

– Ата, бе рі ке лі ңіз, – де дім, жа ға ға үңі ле тү сіп. Сол жер де 
ол ма ған жалт қа ра ды да, сәл кі ді ріп ба рып, қай ығы ның тұм-
сы ғын жа ға ға ті ре ді. Сөйт іп, жа ға ға қар ғып тү сіп, қай ық тың 
тұм сы ғын да ғы шын жыр бау ын тал дың бұ та ғы на орай сал ды 
да, жа ны ма кел ді.

– Сә ле мет сіз бе, ата! – де дім ор ным нан сүй ре ті ліп әрең тұ-
рып.

– Аман сың ба, ба лам? Не ме не, жа ра лы сың ба? – деп сұ ра-
ды ол, ала қа ны мен кө зін кө ле гей лей қа рап.

– Жоқ, жа ра лы емес пін, – де дім сыр біл дір мей ін де ген ой-
мен. Бі рақ сы ңай ына қа ра ған да шал ме нің ки ім-ке ше гім нен 
па ра шю тист еке нім ді аң ғар ған дай еді.

– Жа ра лы сың ғой дей мін, ба лам? Жа сыр май шы ның ды 
айт шы. Мен де со вет ада мы мын. Екі бір дей ба лам – Қы зыл 
Ар мия қа та рын да ко ман дир. Қа зір олар дың өлі-ті рі еке нін де 
біл мей мін! Екі ке лі нім мен не ме ре ле рім ді не міс тер атып тас-
та ды. Ол кез де өзім се ло да жоқ едім. Қы зыл Ар мия кей ін ше-
гін ген де кол хоз ма лын Днепр дің сол жа ға ла уы на ай дап өтіп 
ке тіп едім. Бір ай дан кей ін се ло ға қай тып кел сем, не ме ре ле-
рім, ке лін де рім жоқ екен, атып тас тап ты ай уан дар, – деп қарт 
кем сең деп жы лап қоя бер ді.

– Жы ла ма ңыз. Ба ла ла ры нан айы рыл ған жан жал ғыз сіз 
емес сіз. Қы зыл Ар мия ке ле ді әлі. Ко ман дир ба ла ла ры ңыз да 
ке лер, – деп қарт ты өзім ше жұ ба тып қоя мын…

(Қа сым Қай се нов)

2. Оқылым мәтінінің көркем әдебиет стилінде жазылғанын дәлел-
дең дер. 

Мә тін нің мақсаты Стильдік сипаты Тілдік амал-тәсілдері

3. «Днепрде» мәтінін түртіп жазу (конспектілеу) ар қы лы негізгі 
ақпаратты іріктең  дер.
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4. Өлеңді мәнерлеп оқып, дауыс ырғағына мән беріңдер. Өмірдегі 
ең басты құн дылықты атаңдар. Өз жауаптарыңды автор көз қа ра-
сы мен салыстырыңдар.

Қай	ыр	лы	түн
Қай ыр лы түн!
Жер-Анам,
Көк ас пан ды жа мыл да,
Таң ға дей ін дін аман,
Тәт ті ұй қы да да мыл да.
Ор ма ның да шу ла ма сын, 
Су ла рың да ту ла ма сын.
Ақ бас ты ала тау ла рың да
Кү ңі рен бе сін, жы ла ма сын.
Ша мың ды өшір,
Тү сі ре ғой пер дең ді.
Қай ыр лы түн, алып Жер! 
Дү бір ле тіп се нің ұлы кеу дең ді
Тап та ма сын танк тер.
Қай ыр лы түн,
Көк ас пан,
Алып жер ді тө сен де,
Таң ға дей ін тәт ті ұй қы да то лас та,
Ұшы ра ма ке сел ге.
Қай ыр лы түн,
Ақ ас пан,
Алып жер ді тө сен де,
Боз көр пең ді ай қа ра жап иық қа.
Се нің нұ рың ты ныш тық пен жа рас қан.
Қай ыр лы түн, ұй ық та!
Ша шу бо лып жұл дыз да рың ша шыл ды,
Айың ке ліп ақ мой ны ңа асыл ды.
Шәйіге орап, әл ди ле сін Құс жо лы 
Ты ныш тық деп атала тын жас ұл ды…

(Мұқағали Ма қа таев)

5. Оқы лым мәтіндерін негізге алып, «Бей біт ші лік – бай ра ғы  мыз, 
ту ған жер – тұ ғы ры мыз» та қы ры бын да ар гу мент ті эс се жа  зың  дар. 
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6. Көркемдік құралдарды пайдала нып, оқы лым мә ті ндерін са лыс ты-
рың дар.

Шы ғар ма
ав то ры, атауы

Оқиға қа лай 
су рет тел ген?

 Кей іп кер ге  
бе рі ле тін ба ға 

Шығармадан туатын 
ойтұ жы рым 

Қ.Қай се нов 
«Днепр де»

М.Мақатаев 
«Қайырлы күн» 

7. Шешендер мен олардың нақыл сөздерін сәй кес тен діріңдер.  Тақы-
рып пен байланысын анықтаңдар.

Бөлтірік шешен Еділ бол да, Жайық бол, 
Ешкімменен ұрыспа! 
Жолдасыңа жау тисе, 
Жаныңды аяп тұрыспа!

Асанқайғы Атаның ұлы ерлерге
Малыңды бер де, басың қос,
Басыңды қос та бек сыйлас!
Күндердiң күнi болғанда
Басың жауда қалар ма!

Шалкиіз жырау Бiлектiң күшiнде кеткенiңдi
Бiлiктiң күшiмен қайтардым.
Найзаның ұшында кеткенiңдi
Тiлдiң ұшымен қайтардым.

Әйтеке би Алтын ұяң – Отан қымбат,
Құт берекең – атаң қымбат.
Аймалайтын анаң қымбат,
Мейірімді апаң қымбат.

Қазыбек би Біз үш жүз керіспейік, келісейік!
Егер керісе қойсақ, бізге
Хандық түгіл ондық та жоқ.

8. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.
1. Бейбіт заман батыр лары туралы мақала әзірлеңдер.
2. Көр кем  дік құ рал дарды пайда ла  нып, соғыс зардаптары туралы 

ойларыңды әңгіме не өлең түрінде жазыңдар. 
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§3. Бір лік пен бей біт ші лік – 
 біз дің ор тақ мүд де міз

1. «Топ тас ты ру» әді сі ар қы лы Бау ыр жан Мо мы шұлы ту ра лы бі ле тін 
мә лі мет тер іңді жа зың дар.

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, негізгі ойды анықтаңдар. «Қосжазба күн де-
лігін» тол ты рың дар. 

Мә тін де гі маған әсер ет кен үзін ді  Үзін ді жай лы өз пі кі рім

Отан	үшін	отқа	түс	–	күймейсің
…Мен екі рет жа ра қат тан ған кі сі мін. Бі рақ еке уін де де сап-

тан шық қа ным жоқ. 1942 жы лы полк ко ман ди рі ке зім де омырт-
қа ма оқ ти ді. Сан бат қа жет кіз ген ше ес-тү сім ді біл ген жоқ пын. 
Есім ді жи сам, ет пе тім нен жа тыр екен мін. Бас жа ғым да дә рі-
гер бір де ңе деп баж-бұж етіп тұр. Бақ сам, сө зі мен ту ра лы екен. 
«Бұл кі сі ні де реу гос пи таль ға жі бе ру ке рек», – деп бе зек қа ға ды. 

– Сон ша не боп қап ты? – де дім дә рі гер ге. 
– Омырт қа ңыз да оқ қа да лып тұр, жол дас ка пи тан, – де-

ді дә рі гер одан сай ын дег бі рі ке тіп. – Сіз ді де реу гос пи таль ға 
жө  нел  туі міз ке рек.

Тіс те ніп, әрең де ген де қо лым ды жет кі зіп, ар қам ды си па-
сам, ра сын да да, оқ бар екен. 

– Скаль пе лің бар ма? – де дім дә рі гер ге. 
– Жоқ.
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– Өт кір бә кің бар ма?
– Жоқ.
– Ұс та ра ның жү зі бар ма?
– Бар. 
– Ен де ше, со ны спирт пен шай да, оқ тұр ған жер дің етін кес! 
– Олай ету ге бол май ды, жол дас ка пи тан…
– Бо ла ды! Бұй ыра мын! Орын да ма саң, ата мын! – деп ет пет-

теп жат қан күйім де оң жақ жам ба сым да ғы ка бу ра ның ау зын 
ағы та бас та дым. «Ба тыр ға да жан ке рек» де ген емес пе, дә-
рі гер де реу айт қа ным ды іс теу ге кі ріс ті. Ол ар қам ды кес кі лей 
бас та ған да пис то лет тің са бын сын ды рар дай қы сып, ті сім шы-
қыр лап мен жат тым. 

– Мі не ки, жол дас ка пи тан, оғы ңыз! – деп, дә рі гер әл ден 
уа қыт та омырт қа ма ті рел ген оқ ты алып, ала қа ны ма сал ды. 
Жа рам ды таң ды рып алып, ар қам нан ал ған оқ ты Бло ха де ген 
жау ын ге рім нің қо лы на ұс та та са лып, жау мен ау ыр ұрыс жү-
ріп жат қан полк ке жет тім. Бір не ше күн қа та ры нан жау мен 
жа ға ла сып, жан ұшы рып жүр ген де ар қам да ғы жа ра ны ұмы-
тып та кет тім. Ол бір де су ла нып, бір де қа ра қо тыр ла нып, бір-
де қы шып, өзі нен-өзі жа зы лып кетті.

(Әзіл хан Нұр шай ықовтың «Ақиқат  
пен аңыз» романынан)

3. Мәтінді оқып, идея сын, та қы ры бын анық таң дар, кейіп кер ле рі не 
мі нез де ме беріңдер.

Тыныштық	күзетшісі
…Бірнеше жылға созылған соғыс дәулеті шағын шалғай-

да ғы ауылды әбден титықтатып, жуанын жіңішкертіп, жі-
ңіш ке  сін үзер халге жеткізген еді. Адамдар әр күн, әр ай дан 
үміт кү тіп, енді бір сілкінсе, енді бір терін төксе, жеңіске же-
те міз де  ген үмітпен қамбалары мен қаптарындағы барын, есі-
гі  нің ал  дын  да ғы адалын аза мат тар жолында садақа деп, со-
ғыс қа аттандырып жатты.

Ел басындағы осындай ауыр хал ұры-қарыларды көбейтіп 
жі бер ді. Мал ұрлаушылар, кісі тонаушылар, бір таба нанға 
бо ла адам өл ті ру ші лер де соңғы кезде көбейіп кетті… 

Бұл оқиға Демесінге ерекше әсер етті. Ұрылар мен «пәшис-
тер  дің» түп төркіні бір деп есептейтін Демесін соңғы күнде-
рі тү  не  ме    ге ұйықтамай шығатын болды. Ол ауылды айнала 
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шауып, таң атқанша тарс-тарс мылтық атып, жұрттың үре-
йін алып бітті.

«Бұл жағдайдан қандай жол табу керек?» деген мәселе -
мен ауыл активтері колхоз бастығы Ормантайдың кеңсесін де  
мә жі ліс құрып отырған беті еді…

– Ал не деп кеңес бересіңдер сонда? – деді Ормантай шара-
сыз кейіппен…

Қазақтағы «кімді айтсаң – сол келеді» деген мақалдың та-
за өмірден алынғанын іс жүзінде дәлелдегісі келгендей, дәл 
осы сәтте есік айқара ашылып, қолында дорбасы бар Де ме  сін 
кі ріп келді. Әркім тұрған-тұрған орнында қатып қалды…

Ормантай орнынан тұрып, оның қасына жақындады.
– Мынау не? – деді ол оның дорбасын ұстап.
– Оқ, – деді ол солдаттарша сарт жауап беріп.
– Көп қой өзі. Мұның бәрін қайтесің?
– Атам!
– Кімді, батыр-ау?
– Соғысты!
– Ей, батырекесі! Болды, болды! Жұрттың зәресін алма. 

Мылтық ататын жер – бұл емес, ана жақта, – деді Ормантай 
алысқа қолын сілтеп. Демесін оған төніп келді де:

– Иә, сол жақта. Мені соғысқа жібер. Мен соғысқа ба-
рам, – деді жау қуғандай аптыға сөйлеп. 

– Жоқ, саған баруға болмайды, – деді Ормантай күрсініп.
– Неге болмайды деймін? Айт, неге болмайды?
Ормантай ойланып, әрі-бері жүрді де, оның иығына қо-

лын салып тұрып:
– Сен мұнда керексің, – деді.
Демесін түкке түсінбей тұрып қалды.
– Сен біздің тыныштығымызды күзетесің. Түсіндің бе?
Енді Демесін ойланып қалды. Сәлден соң жүзіне шырай 

кіре бастады.
– Мен… мен керекпін бе?
– Иә, керексің, ауылға фашистер мен ұры-қарыларды жі-

бер меуді саған тапсырамыз. Сен тыныштық күзетшісі бола сың.
– Мен – тыныштық күзетшісі?! Мына мен? Жарайсың, 

бас тық! Сен дүниедегі ең ақылды адамсың! Мен тыныштық 
кү зет шісі боламын! Иә, тыныштық күзетшісі!..

(Дулат Исабеков)
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4. Екі топқа бөлініп, оқылым мәтіндеріндегі негізгі ақпаратты конс-
пек ті лең дер.

	Пі	кір	талас
Пікірталас	сәтті	өтуі	үшін	тақырып	жөніндегі	біліммен	қоса,	пікірталас	
өт	кі	зудің	негізгі	қағидаларын,	пікірталас	мәдениетін	жетік	меңгеру	қа
жет.	Атап	айтқанда:
1. Пікірталасқа	дайындық	қажет.	Тақырыпты	зерттеп,	іздену	керек.
2. Пікірталас	майданына	шығатын	адамның	өрт	сөзді,	семсер	тілді,	

сабырлы	да	салқынқанды	болғаны	дұрыс.
3. Пікірталаста	қарсыластың	жеке	басының	мінін	қазбалаған	әбестік	

бо	лып	саналады.	Оны	сабырлылықпен	тыңдай	білген	жөн.	Оған	
дө	ре	кі	жауап	беруге,	күлкі	етуге,	ұрыскеріске	баруға	болмайды.

4. Қарсылас	пікірінің	дұрысбұрыстығын	саралай	білуі	керек.
5. Тура	сөзге	тоқтау,	салғыласпау,	ашуға	ерік	бермеу	қажет.	Ортақ	

мүд де	мен	әділ	шешімді	мойындай	білетін	батылдық	болуы	шарт.

5. Сұрақтарға жауап бере отырып, пікірталас ұйымдастырыңдар. 
Өзің ді және қарсыласыңды кесте бойынша бағалаңдар.

1. Әр жерде болып жатқан қақтығыстардың себеп те рін қа       лай 
тү  сін ді рер едіңдер? Соғыс кімдер үшін тиімді?

2. «Халқының бейбіт өмір сүруі басшысына байланысты» 
де ген пікірге қалай қарайсыңдар?

3. «Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман» дегенді 
қа лай тү сі не сің дер? Сондай заман елімізде тек егемендік 
ал ған соң ғана орнады ма, әлде бұрын да болып па еді?

Ал дың да ғы қар сы лас Се нің қи мыл-әре ке тің

 Сыни пі кі рі қан дай? Кем ші лік-
те рі, көз қа ра сы ның әл сіз тұ сы.

 Той та рыс берудің бағыты туралы 
ұсы ныс та рың.

Ма ңыз ды пі кір айт ты ма? Өз 
ойын қа лай жет кіз ді?

Се нің пі кі рің ді қар сы лас қа лай ба-
ға ла ды? Сен өзің ді қа лай ұс та дың?

6. Отан үшін жа нын қи ған ба тыр ба ба ла ры ңа хат жа зың дар. Хат та-
рың да Қа зақ стан ның бү гі ні мен бо  ла  ша ғын си пат таң дар. 
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§4. Ел қор ғау – аза мат тық па рыз

1. Ба тыр лық, ер лік ту ра лы ма қал-мә тел дер дің маз мұ нын ашыңдар.

• Жүк ауы рын нар кө те ре ді, 
 Ел ауы рын ер кө те ре ді.
• Ба тыр елі үшін туа ды, елі үшін өле ді.

2. Үзін ді ні оқып, сти лін, не гіз гі идея сын анық таң дар. Мә тін ді қа лай 
аяқ тар едің дер?

Соғыстан	қайтқан	солдат	сезімі
…Со ны мен, мен 1945 жыл дың он төр тін ші қарашасында 

осы әсем қа ла Ал ма ты да ғы Қа зақ уни вер си те ті нің сту ден ті 
бо лып қа был дан дым…

Қыз дар! Сен дер дің сым бат та рың ды су рет теу ге со ғыс тан 
қайт  қан сол дат тың ті лі же те алар ма?! 

«Бұл қыз дар ды кө ріп отыр ған мен нет кен ба қыт ты мын!» – 
дей мін ішім нен. Со ғыс бойы жау ды же ңіп, сен дер ді көр сем 
деп иман дай ар ман тұ тып едім іші ме. Сыз окоп та су ық жаң-
быр тө бе ден сор ға лап тұр ған да да сен дер ді ой ла ған мын. Ақ 
қар, көк мұз да жол жа ға сын да жау тан кі сін то сып, зең бі рек-
ті құ рып қой ып, шұң қыр дың тө бе сі не плащ-па лат ка тұ тып, 
тү бін де ті сім ті сі ме ти мей са қыл дап то ңып отыр ған да да сен-
дер жү ре гім де жат қан сың дар, қыз дар. Жаяу жо рық та жан 
қи на лып, күн діз жау ұшақтарының тө бе ден ат қы ла ған оғы 
ши не лім нің ете гін шұрқ-шұрқ тес кі леп, түн де ұй қы қау ма-
лап, кір пік те рі ме қай та-қай та же лім жа ғып, бу ын да рым ды 
бо са тып ма зам ды алып, есім шы ғып ке ле жат қан да да сен дер 
ме нің ой ым нан кет пе ген сің дер, ару лар. Сол күн дер дің, сол 
ай лар дың, сол жыл дар дың бә рін де де мен сен дер ді бір ми нут 
та есім нен шы ғар ған емес пін. Жал ғыз ме нің ға на емес, май-
дан да ғы бар жі гіт тің жү ре гін де бол дың дар сен дер. 

Сен дер ден ауық-ауық ха бар алу қан дай ба қыт еді май дан-
да ғы жі гіт тер ге. Әр жауын гер қо лы на үш кіл хат ти іп, оның 
сыр тын да ғы өзі не та ныс қол дың таң ба сын көр ген де, жел 
қоз ға ған жа пы рақ тай ді ріл деп, тез оқып шық қан ша та ға ты 
қал май асы ға тын. Жа ңа ға на жау дың жебір тан кі сін жай ра-
тып, қи ра ған бо лат тың бе рік ті гі мен сұс ты лы ғын өз бой ына, 



141

өз өңі не жи ып ша мыр қа нып тұр ған қа һар лы сол дат тың қыз 
ха тын оқып шық қан да, жа ны жа ды рап, қа ра кө зі кү лім деп, 
бүй рек бе ті не ал  қы зыл бояу ша ба тын. Ақ тіс те рі ақ сия кө-
рі ніп, өз ге ше бір ра қат та ба тын. Осы бір өңі жұм са рып, жү зі 
жы лып, жү ре гі нә зік лү піл ге бас қан ша ғын да оның кө кі ре-
гі не өз ге ше бір күш құй ыла тын. Сол сәт те ол бір емес, жау-
дың бір не ше тан кі сін жал ғыз өзі жай ра ту ға әзір бо ла тын. 
Май дан да ғы жі гіт тер ді бі ре се бо лат тай қа тай тып, бі ре се қор-
ға сын дай ері те тін сен дер едің дер, сен дер дің ға жап хат та рың 
еді, қыз дар. Сен дер дің «жау ды же ңіп қай тың дар!» деп әр 
хат та ай та тын әмір ле рің ді орын дап, те зі рек Бер лин ге ба рып, 
одан соң өз де рі ңе жет сек, ар ма ны мыз бол мас еді деп аң сай-
тын едік біз.

Ен ді, мі не, мен бі реу  ға на емес, бір ауди то рия то лы қыз -
дар дың қа сын да отыр мын. Қан дай ба қыт ты мын мен! «Мен 
ба қыт ты мын!» – деп, Ала тау дың тө бе сі не шы ғып ай қай ла-
ғым ке ле ді қа зір. Отан ар мия сы ның са пын да зұ лым жау ды 
жең ге ні ме ба қыт ты мын! Сөйт іп, өз елі ме аман-есен ора лға-
ныма ба қыт  ты мын!

Қан ша ма ер аза мат ту ған жер ге же те ал май, ту ған ел дің 
то пы ра ған да өс кен қы зыл гүл дей қыз дар дың ақ жүз де рін кө-
ре ал май ар ман да кет ті. Өлер ал дын да ғы әр сол дат тың ау зы-
на ал ған ең соң ғы сө зі әй ел аты бол ды. Бі реуі ана сын, бі реуі 
жа рын, бі реуі ға шы ғын есі не алып, тіл күр ме ліп, мәң гі ге көз 
жұ мар ал дын да ақ тық кү шін жиып, со лар дың есі мін ата ды. 
Солдат сол біра уыз сөзді ұмытпай айтып, олардың өздеріне 
деген махаббаты ның қарызын өтеуге тырысты. Со дан кей ін 
Отансүй гіш, ана сүй  гіш, жарсүй гіш сол дат жа ны мәң гі ге тын-
шық ты.

(Әзіл хан Нұр шай ықовтың «Ма хаб бат,  
қы зық мол жыл дар» ро ма ны нан)

3. Мә тін ді оқып, мазмұнды ашатын негізгі ойды, негізгі ойды ашатын 
сөйлемді, негізгі сөйлемнен кілт сөзді табың дар.

До	ма	лақ	ана
До ма лақ ана ның қа дір-қа сие ті ер те ден-ақ та ныл ған. Ел 

ау зын да ол кі сі жө нін де аңыз-әң гі ме лер көп.
Бір де Ала тау асып кел ген қа лың жау Қа ра тау жо нын жай-

лап отыр ған Бәй ді бек тің ау лын шау ып, сан мың жыл қы сын 
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ай дап ке те ді. Бәй ді бек бас та ған ел аза мат та ры ау ыл да 
бол ма са ке рек. Со дан «жау шап ты» де ген ха бар ды ес тіп, 
Бәй ді бек ел ден жа сақ жиып, қа сы на үл кен әй елі Са ры бәй-
бі ше ден ту ған ал ты ұлын алып, жау ға ат тан ға лы жат қан да 
Нұ ри ла (До ма лақ ана): «Байеке, мал дың құ ты, жыл қы ның 
ие сі құ ла ай ғыр қол да қал ды. Аман дық бол са, ал ты күн нен 
кей ін жыл қы жау ға қай ыру бер мей, өзі ау ыл ға ке ле ді. Жау ды 
қу ма. Аза мат тар аман бол сын. Осы ті ле гім ді бе рі ңіз», – деп, өз 
ота уы ның бел деуін де бай лау лы тұр ған, жү ген-құ рық ти ме ген 
шу асау ай ғыр ды көр се тіп ті. Бі рақ жау ға кек тен ген ба тыр 
әй елі нің ті лін ал май, жа са ғын бас тап жү ріп ке тіп ті. Бәй ді бек 
жа са ғы жау ға Күй ік асуын да же тіп, қыр ғын ұрыс са лып ты. 
Алай да жа са нып кел ген жау «ат тан ға» іле сіп атқа қон ған аз 
жа сақ қа тең дік бер меп ті. Осы со ғыс та қа за тап қан ал ты ұлын 
Үш қа ра сай жа зы ғы на жер леп, ба тыр ке рі қай тып ты. Ара да 
ал ты күн өт кен де бай лау лы тұр ған құ ла ай ғыр жер кү ңі рен те 
дү лей күш пен кі сі неп ті. Сол кү ні кешке шы ғыс тан қа лың 
шаң кө те рі ліп, ұза май Бәй ді бек тің қа лың жыл қы сы кө рі не ді. 
Ереуіл деп ба рып, ке рі қай та ра ал ма ған жыл қы ны До ма лақ 
ана осы лай ша үй де оты рып-ақ тү гел қай та рып ал ған екен.

(«Бабалар сөзі» жинағынан)

4. Мәтін мазмұны бойынша тест сұрақтарына жауап беріңдер.

1. Мә тін де гі Бәй ді бек бидің әре ке тін аша тын ма қал-мә тел.
А) Жау ды ая ған жа ра лы
В) Қор қақ ты көп қу саң, ба тыр бо ла ды
С) Алыс қан жау ға ар қаң ды көр сет пе
D) Жау құ тыр са, ша ңы ра ғы ңа қо быз тар тар
Е) Асы ғыс тү бі – қып-қы зыл шоқ

2. До ма лақ ана ның: «Ал ты күн нен кей ін жыл қы жау ға 
қа йы ру бер мей, өзі ау ыл ға ке ле ді», – деуі нің мә ні. 
А) Мал дың құ ты құ ла ай ғыр үй де қал ғандықтан, көп 

жыл  қы құ ла ай ғыр дың дау ысын ес тіп, ке рі қайтады 
деп ойлады.  

В) Жылқылар тойынған соң қайта оралатынын білді. 
С) Ау ыл да құ лын да ры қал ға ны на қа рап осы лай айт ты.
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D) Жыл қы ның бар лы ғы ай дау ға көн бей тін, жү ген-құ рық 
ти ме ген асау бол ған дық тан осылай ойлады.

Е) Жыл қы лар жат жер ді жер сін бей ді деп жо ра мал да ды. 

3. Мә тін нің бас ты идея сы –
А) Бәй ді бек бай дың са быр сыз ды ғын сы нау
В) Құ ла ай ғыр дың құ ді ре тін көр се ту
С) До ма лақ ана ның кө ріп кел ді гін та ны ту
D) Қа зақ жі гіт те рі нің ер лі гін дә ріп теу
Е) Жау гер ші лік за ман қи ын ды ғын көр се ту

4. Бел деу де бай лау лы тұр ған шу асау ай ғыр дың ай дау да кет-
кен жыл қы лар ға қандай қа ты сы бар?
А) Жыл қы ның жор ға сы
В) Жыл қы ның ең асауы
С) Жыл қы ның ішін де гі ең кә рі сі
D) Жыл қы ның құ ты, ие сі
Е) Жыл қы ның ішін де гі ең жүй рі гі

5. Екі топқа бөлініп, оқылым мәтіндері бой ын ша не гіз гі ақ па рат-
тар  ды ірік теп, дәп тер ле рі ңе түр тіп жа зың дар (конс пек ті лең дер).

6. Елдегі тыныштықты сақтау үшін не істеу керек? Сұрақтарға жауап 
бере отырып, пікірталас ұйымдастырыңдар.

1. Елімізде ешқашан соғыс болмай, бейбітшілік мәңгі 
орнауы үшін не істеу керек? 

2. Елдің ішкі тыныштығын сақтау тек билік ба сын да ғы лар-
 дың ісі ме, әлде әрбір азаматтың бұған қосар үлесі бар ма? 

3. Елде ұлтаралық, дінаралық қақтығыстарды болдырмау 
үшін не істеуіміз керек?

4. Абайдың «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» деген 
пікірі қазір де маңызды ма?

7. Отанды, елді қорғау, бейбіт өмірдің қадірі ту ралы нақыл сөздерді 
қатыстырып, «Ел қорғау – азаматтық парыз» тақырыбында хабар-
ла малық не аргументті эссе жа  зың  дар.
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§5. Қа зақ стан қа ру лы күш те рі – 
 мем ле кет қау іп сіз ді гі нің ке пі лі

1. Су рет ті көр ген де қан дай ойға келдіңдер? Қазақстанның Қарулы 
Күш тері туралы не білесіңдер?

2. Мәтінді түсініп оқыңдар. Берілген мәліметтерді негізге алып, 
кестені толтырыңдар. 

Та қы рып бой ын ша бұ рын нан не  
бі ле мін? Бұл ту ра лы не бі луім  

ке рек?

Бұл ту ра лы ен ді не біл дім?  
Қан дай ма ңыз ды мә се ле лер ді  

аң ғар дым?
 

1991 жы лы 25 қа зан да Қа зақ стан Пре зи ден ті нің Жар лы-
ғы мен Қа зақ КСР Мем ле кет тік Қор ға ныс ко ми те ті құ рыл ды. 
1992 жыл дың 7 ма мы рын да Қа зақ стан ау ма ғын да ор на лас  қан 
Қа ру лы Күш тер рес пуб ли ка ның қа ра уы на өт ті. Жо ға ры Бас 
Қол бас шы ре тін де Қа ру лы Күш тер ді бас қа ру ды Пре зи дент 
өз қо лы на ал ды. Қа зақ стан ның бі рін ші Қор ға ныс ми нис трі 
бо лып ге не рал-пол ков ник С.Нұр ма ғам бе тов та ға йын дал ды. 
Бү гін гі кү ні Қа зақ стан өз аза мат та ры ның әс ке ри қыз мет 
ат  қа руы ның жағ дайы мен тәр ті бін дер бес анық тай ды, өз ау -
ма ғын да ғы әс кер лер дің, қа ру-жа рақ тың жә не тех ни ка ның 
ор на ла су мә се ле сін ше ше ді. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Қа ру лы Күш те рі не жал пы мақ-
сат та ғы күш тер, әуе-қор ға ныс күш те рі, мем ле кет тік ше ка-
ра ны қор ғау күш те рі жә не ұлт тық гвар дия мен іш кі әс кер лер 
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кі ре ді. Өз ке зе гін де Қа ру лы Күш тер түр лі бө лім дер ден жә не 
әр түр лі құ ра ма лар мен ар найы әс кер лер ден тұ ра ды.

Қа зақ стан Қа ру лы Күш те рі нің қа та рын да қыз мет ету – 
Ота  н алдындағы қа си ет ті бо ры шың ды өтеу де  ген сөз. Отан 
қор ғау ды елі міз ге ша бу ыл жа са ған сырт қы жау лар мен қа -
ру лы кү рес деп қа на тү сін беу ке рек. Біз Ота ны мыз дың күш- 
қу атын ны ғай та оты рып, оны бей біт уа қыт та да қор ғау ға 
ат са лы са мыз.

Қа зақ елі еге мен дік ке қол жет кі зіп, ең се сін ен ді-ен ді 
кө те ре бас та ған кез де Ел ба сы ның 1992 жыл дың 16 нау рыз-
да ғы ар найы Жар лы ғы мен Рес пуб ли ка лық Ұлан құ рыл ды. 
Ұлан мем ле кет бас шы сы ның жә не бас қа да адам дар дың 
қа   уіп сіз ді гін қам та ма сыз етумен, сон дай-ақ аса ма ңыз ды 
ны сан дар ды кү зе ту мен ай на лы са ды.

Рес пуб ли ка Қа ру лы Күш терiне бейбiт ке зең де мы нан дай 
негiзгi мiндет тердi орын дау жүк тел ген:
• жауынгерлiк даярлықты қамтамасыз ету, яғни әскердi ел 

iшiндегi, мемлекеттік шекарадағы қақтығыстарды тұм-
ша лап, тойтара алатын деңгейде ұстау;

• әуе кеңiстiгiн, мемлекеттік шекараның стратегиялық ма -
ңыз  ды аумақтарын күзету;

• елдiң кез кел ген ау да нын да жағ дай ды тұ рақ тан ды ру 
жө нiн дегi ба тыл iс-қи мыл ға әзiр бо лу;

• ха лы қа ра лық мiндет те ме лер ге сәй кес бiтiмгершiлiк жә не 
өз ге де опе ра ция лар ға қа ты су.

(ҚазАқпарат)

3. Мә тін ді оқып, негізгі ойды (автордың қоғамдық-саяси позиция-
 сын) анықтаңдар. 

Тәу	ел	сіз	дік	–	тәу	етер	жал	ғыз	кие
Дү ние де тәу ел сіз дік ті, бос тан дық ты, тең дік ті аң са май тын 

адам да, ха лық та жоқ. Сол жол да ғы ты ным сыз кү рес те тоқ-
тап көр ген емес. Біз дің еге мен ді гі міз бен тәу ел сіз ді гі міз – тек 
бір ұр пақ тың, бү гін гі ұр пақ тың ғана емес, бар ша ұр пақ тың 
ең бе гі. 

…Ал ды мен, ал ды мыз да тұр ған бас ты мұ рат ты, оған же тер 
жол да ұс та нар бас ты қа ғи да лар ды ай қын дап алуы мыз қа жет. 
Бас ты мұ рат – қо лы мыз ға қи ын дық пен түс кен тәу ел сіз дік 
туы на мей лін ше бе кем бо лу. Ол үшін әлем дік тә жі ри бе де 
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үс тем тү сіп жат қан ұтым ды жол дар ды өз ша ма-шар қы мыз ға 
лай ық тап, уақ ты лы иге ре бі лу керек. Сол ар қы лы өз ге лер дің 
бас тан ке ші ріп жат қан әлеу мет тік-эко но ми ка лық гүл де нуі не 
же ту қа жет. 

«Өз ге лер дің қо лы нан ке лген іс не ге ме нің қо лым нан кел-
мей ді?» деп ой лау – адам ды да, ха лық ты да қа тар ға қо са тын 
на мыс ты лық. «Өз ге лер дің қо лы нан кел ген ме нің қо лым нан 
кел мей ді» деп ой лау – қа тар дан қал ды ра тын на мыс сыз дық. 
Он дай лар дың екі дү ние де де оба лы жоқ. Олар ға еш кім нің 
жа ны ашы май ды. На мыс ты ға ға на қол дау көр се тіп, на мыс-
ты ның ға на жо ғы жоқ тала ды. 

Біз де көз де ген мақ са ты мыз ға тәу ел сіз дік пен бос тан-
дық ты қол дай тын күш тер дің кө ме гі мен ға на же те ала мыз. 
Олай бол са, арт қа жал тақ та май, ал ға ұм тыл ға ны мыз дұрыс.

… Тәу ел сіз ді гі міз дің не гіз гі ру ха ни ті ре гі, бо ла ша ғы мыз-
 дың не гіз гі ру ха ни ке пі лі – бай ыр ғы хал қы мыз. 

(Әбіш Ке кіл ба ев)

4. Аудиожазбадан (09. mp3) «Екі дос» әң гі ме сін тың дап, ал ған әсер-
ле рің мен бө лі сің дер. Жау қол бас шы сы ның пі кі рін не гіз ге алып, 
сұрақтарға жауап бере отырып, пі кір талас ұй ым дас ты рың  дар.

1. «Батырлық – білекте емес, жүректе» деген мақалдың 
ма ғы на сын қалай түсінесіңдер?

2. Қаздауысты Қазыбек бидің жоңғарларға тұтқынға түскен 
тоқ сан туысын жүрек пен тілдің күшімен аман алып шық-
қа нын қалай бағалар едіңдер?

3. Ұлы Отан соғысында ерлік жасаған батырларымыздың 
бар лығы алып күш иелері болған ба? 

4. Күнделікті баспасөзден адамдарды өлімнен құтқарып қал-
ған жасөспірімдер туралы оқып-біліп жүрсіңдер. Оларды 
ерлік жасауға не итермеледі деп ойлайсыңдар? Олар өз 
іс терін ерлік деп санай ма?

5. «Батырлық бауырмалдықтан шығады», «Ерлік Отан ды 
сүюден басталады» деген пікірлерге қатысты көз қа рас-
та рың ды ортаға салыңдар. Өмірмен байланыстырып, мы -
сал дар келтіріңдер.
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Шешендік	сөздердің	көркемдігі
Шешеннің	сөзі	бастанаяқ	тұтастық	сипатқа	ие	болу	үшін,	айтыла

тын	ойлар	бірбірімен	сабақтаса	байланысып	тұру	үшін	қолданылатын	
сөз	дер	мен	сөз	тіркестерінің	рөлі	ерекше.	Атап	айтсақ:
1)	шешеннің	өзіндік	 көзқарасын	білдіретін	 сөз	оралымдары:	менің 

пі кі рім ше, менің байқауымша, менің ойымша, меніңше т.б.	
2)	мезгілдікмекендік	 қатынасты	білдіретін	 сөз	 оралымдары:	бі рін

ші ден, екіншіден, келесі мәселе, одан әрі айтар болсақ, атап 
айтқым ке ле ді, ескерте кетсек	т.б.

3)	осыған	дейін	айтылған	ойлармен	сабақтастыру	үшін	қол	да	ны	ла
тын	тіркестер:	жоғарыда көрсеткеніміздей, өздеріңіз ес ті ген дей, 
өт кен жолғы айтылған мәселелерді нақтылай түссек	т.б.

4)	бұдан	кейін	айтылатын	ойға	шолу	жасау	үшін	пайда	ла	ныла	тын	сөз
дер	мен	тіркестер:	алдын ала айта кетейін, әрі қарай жал ға сады, 
...мәселелерді сөз ететін боламыз, ...талқылауға көшеміз	т.б.
Сөздің	мәнерлілігін	 арттырып,	 көркемдік	 қуатын	 күшейтетін	 тә

сіл	–	қай	та	лау.	Ол	сөздің	қарқындылығын	танытады,	сөздегі	өзекті	
ойды	нақтылауға	қызмет	етіп,	сөздің	мәнін	тереңдете	түседі.	Қай	та
лау	да	заттың,	құбылыстың	сапасы	ерекше	айқындала	түседі.	Мысалы:	
Театр – тәрбие отауы. Театр – тіл. Театр – ұлттың салтдәстүрі. 
Бір	сөй	лем	мен	берсе	де	болар	еді,	дегенмен	қайталау	арқылы	ерекше	
әсерлілік,	әуезділік	туындап	отыр.	Ескертетін	бір	жайт:	арнайы	мақ
сат	қоя	айтылған	қайталаулар	ғана	сөз	әсерлілігін	арттырады.	Ал	ой	
жұтаңдығынан,	сөздік	қордың	аздығынан	болатын	қайталау	тың	дау
шы	ны	еліктірмек	түгілі,	жалықтырады.	

5. Шешендік сөздің көркемдік сапасына қойылатын талаптарды сақ-
тап, та қы рып ты қо ры тын ды лап, пі кір ле рің ді біл ді рің дер. Мақал-
мә тел дер мен фра зео логизмдер дің болуын ескеріңдер.

6. Үш топқа бөлініп, тапсырмаларды орындаңдар.
1-топ. Алғашқы оқылым мәтіні бойынша негізгі ақпаратты іріктеп, 
түртіп жазыңдар (конспектілеңдер). Сабақтас құрмаластарды ажы-
ра  тың дар.
2-топ. «Тәуелсіздік – тәу етер жалғыз кие» мәтініндегі тілдік бір-
лік тер ді пайдаланып, өлең немесе шығарма құрастырыңдар.
3-топ. Пікірді, көзқарасты растайтын, қолдайтын немесе жоққа 
шығаратын дәлелдер келтіріп, «Отан қорғау – біздің азаматтық бо-
ры шы мыз» тақырыбында аргументті эссе жазыңдар. 
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7. Екі тапсырманың бірін орындаң дар.
1. Ата-әжелеріңнен естіген не өздерің білетін баталарды жа зып, 

жаттап алыңдар. 
2. Берілген өлеңді негізге алып, шығарма жазыңдар.

Елің ді сүй!
Сүй елің ді!
Сезім-шың!
Ел де ген де ет-бауы рың езіл сін.
Ел де ген де кө кі ре гің сө гі ліп, 
Ел де ген де қа ның ды ой ла өзің нің.

Ел де ген де өзе гің ді өрт ша лып,
Тұр сын дәйім от-жа на рың шоқ та нып.
Ел де ген де ұй қың қа шып елегі зіп,
Ел мен бір ге қу ана біл шат та нып.

Ел мен бір ге за ман жү гін мой ын ға іл,
Өле-өл ген ше ел-жұр ты ңа қай ыр қыл.
Қа ра нар дай кө те ру ге ау ыр ды,
Елің үшін жан бе ру ге дай ын тұр.

Ел де ген де асау жү рек ұр ғы лап,
Шы бын жа ның тұр сын се нің шыр қы рап!
Ту ған Отан – абыз атаң, тұ ғы рың,
Ға зиз анаң – сар қыл май тын шым бұ лақ.

Се нің елің, ме нің елім – бай та ғым,
Бай тақ да ла – әз әу лие, ай ба тым.
Бар әлем ді құ ша ғы на сый ды рып,
 Бау ыр ба сар қа сие тін бай қа дым.

(Ға лым Әріп)
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§6. Эко но ми ка – біз дің өмі рі міз де

1. Мә тін ді оқың дар. «Үш жақ ты күн де лік» әді сі ар қы лы ой ла рың ды 
жа зың дар.

Мә тін дегі ең ма ңыз ды 
үзін ді 

Сол үзін ді ге ме нің  
пі кі рім

Со ған лай ық ты  
ма қал

 

«Экономика» сөзі алғашқы ұғымында отбасы шаруа шы-
лы ғын біл дір ген. Қазіргі уақытта бұл термин өндіріс, тұтас 
халық ша руа шылығы, қаражат-ақшаға т.б. бай ла ныс ты 
ай ты лады. Біз экономиканы қоғамдық өндірістің жү  йесі деп 
түсінеміз.

Әрбір адам көпқырлы экономикалық қатынас арқылы 
бас қалармен байланыста болады. Ол өнім шығарады, жа ла қы 
алады, меншік иесі болады, сатушы немесе сатып алушы 
рө лін ат қа рады. Ақша қоғам жасаған материалдық және 
ру ха ни бай лықтан адамның өзіне керегін сатып алуға мүм-
кін дік бе ре ді.

Қоғамдағы әрбір азаматтың пайда табуға, оны иеленуге 
құқығы бар. Адам ның меншігі – оның дене болмысы, білімі, 
ақыл-ойы мен қабі леті. Интеллектуалды меншігі – ашқан 
жа ңа лығы, өзі жасаған өнер туындылары, шығармалары мен 
ғы лы ми ең бек тері. Жекеменшігі – үй-мүл кі, киім- кешегі, 
кө лі гі, саяжа йы т.б. Ол өз менші гін пайдала на ды, тұ ты на ды, 
басқа бі реу ге бе ре ала ды, өзінің ұрпақтарына мұ ра етіп қал-
ды рады. Сондай-ақ өз мен   ші гін қор  ғайды, дамытады, байы-
та ды, тиім ді түр де тұ ты на ды…

Адамның кәсібі, тұтыну қажеттілігі, тұтыну қатына-
сындағы ұқыптылығы, икемді лігі оның өмірінде ма ңыз ды 
рөл атқарады. Алған жала қысы не ме се қосымша табысы 
от басының өмір сү руін қам та ма сыз ете ді. Демек, адам от ба-
сы лық өнім нен қо ғам дық өн ді ріс ке дейінгі экономика лық 
қа ты нас қа ті ке лей ара ла сады. Адам – өнімді шығарушы 
ға на емес, оны бөлуші жә не тұтынушы. Ол – экономикалық 
өмір дің ше шуші тұл ға сы.

(«Жалпы экономика» оқулығынан)
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2. Үш топқа бөлініп, өлең мен, ән  мен, шешен тілмен әрлеп, берілген 
отандық компаниялардың та уар ларына жар на ма жа саң дар. 

1. «Фуд-Мас тер» ком па ния сы ның сүт өнімдері. 
2. «Ра хат» кон ди тер лік фаб ри ка сы ның өнімдері.
3. «Дәулет-Бекет» ЖШС шығаратын ұлт тық су сын дар.  

3. Мә тін ді оқың дар, негіз гі ақ па рат ты анық таң дар. Ондағы дерек-
терді салыстырып, өз болжамдарыңды ұсыныңдар. 

Апа
…Шы ным ды айт сам, біз ді, тіп ті біз ді ға на емес, ер те-

рек те әке міз ді, оның іні-қа рын дас та рын асы ра ған апам ның 
те рек тен ой ып жа са ған ке лі сі мен ес кі ас тауы бар еді. Олар 
апам ның төр кі ні нен ала кел ген аса қым бат зат та ры бо ла тын. 
Кей де те мір пеш ке от ты маз да тып жа ғып тас тап, пеш тің жыр-
ты ғы нан сау ла ған жа рық тү сіп, ала кө лең ке ле ген қо ңыр үй де 
оты рып, апам ның әң гі ме сін тың дай тын быз. Те гін де, ол кі сі 
көп сөй ле мей тін, тек өз ісі мен ға на жү ре тін, қақ-со ғы жоқ, 
ина бат ты, жуас адам еді. Дү ние де өсек-аяң, қу лық пен сұм-
дық ты біл мей тін, ті рі пен де нің бе ті не «әй, сен сон дай сың» 
деп қа ра ма ған, ті рі пен де ге ті лі ти ме ген, ора за-на ма зы бұ зыл-
ма ған, та за да тә кап пар әй ел еді.

Қа зір ой лай мын, егер қа зақ тың әй ел де рі ат қа рар бү кіл 
іс мер лік тің қо лө нер инс ти ту тын не ме се фаб ри ка сын ашып, 
ме нің апам ды бас тық сай ла са, тұ тас бір он сау са ғы нан өнер 
там ған ұр пақ дай ын дап шы ға рар еді. Иә, ол кі сі ке зін де еш кім 
елеп-ес кер ме ген, ал тын қол ды, құ ді рет ті әй ел еді. Қа зақ та 
осын ша лық мық ты, осын ша лық ақыл ды әй ел дер бол ға ны 
қан дай жақ сы?! Бі рақ біз дер, ХХ ға сыр дың аза мат та ры, 
көп рет те осын дай асы лы мыз ды бай қа май ай на лып өте міз. 
Ай ыры лып қал ған соң ға на сан со ға өкі неміз. Өз ге ні қой ып, 
мық тым сып жүр ген мы на ме нің өзім сол анам бар кез де не ге 
бар лы ғын: ки із ба сып, үй ті гу ді, ар қан есу ді, те рі илеп, өң деп, 
ки ім ті гу ді, ала ша то қып, өр нек теп сыр мақ ті гу ді, са ба, сүй-
рет пе, тор сық іс теу ді тә піш теп жа зып ал ма ған мын?! 

(Оралхан Бөкейдің  «Апамның астауы» әңгімесінен)
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4. «Апа» мәтіні бойынша тест сұрақтарын шешіңдер.

1. Мә тін маз мұ ны нан ал шақ сөй лем:
А) Апам нан іс мер лік өнер ді үй ре нем деу ші лер көп еді.
В) Ала кө лең ке ле ген қо ңыр үй де оты рып, апам ның әң гі-

ме сін тың дай тын быз.
С) Апам тек өз ісі мен ға на жү ре тін жуас адам еді.
D) Апам өсек-аяң, қу лық-сұм дық ты біл мей тін.
Е) Апамның қол ы алтын еді.

2. Жазушының апа сын іс кер лік тің фаб ри ка сы мен өнер инс-
ти ту ты ның бас ты ғы на лай ық са нау се бе бі:
А) Шап шаң, ұғым тал, зе рек бол ған дық тан
В) Қо лө нер дің түр-тү рін мең гер ген іс мер бол ған дық тан
С) Ту ысы нан жуас, көн біс, мо мын бол ған дық тан
D) Ина бат ты, иба лы, пы сық бол ған дық тан
Е) Тәр бие лі, мә де ни ет ті, иман ды бол ған дық тан

3. Апа сы ның ке лі сі мен ас тау ын қым бат зат деп санауының 
се бе бі:
А) Те рек тен ой ып жа сал ған соң
В) Көп адам дар ды асы ра ған соң
С) Ау ыл да бас қа еш кім де бол ма ған соң
D) Ағаш тан ше бер ойы лып жа сал ған дық тан
Е) Әке сі нен үл кен бол ған соң

4. Мә тін нің маз мұ ны на сай ке ле тін да на лық ой:
А) Сый қыл саң, сы пы ра қыл
В) Шын жо март жоқ ты ғын біл дір мес
С) Қол да бар да ал тын ның қа ді рі жоқ
D) Сый лас тық та ше ка ра жоқ
Е) Ары мақ, се мір мек – кө ңіл ден

5. Мә тін нің соңғы бө лі гін де бай қа ла тын автордың кө ңіл 
күйі:
А) Шат та ну, қу ану
В) Алаң дау, уайымдау
С) Сүй іну, риза болу
D) Сан соға өкі ну
Е) Аяу, мүсіркеу
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5. Қосымша ресурстардан қазақстандық жас өнертапқыштардың 
ойлап тапқан өнертабыстарымен танысып, қайсысының табысты 
Startup (ағылш. «іске қосу», «бастап кету»)  болатынына болжам 
жасаңдар. 

6. Аудиожазбадан (10. mp3) «Ата өнегесі» әң гі ме сін тың даң дар.  
Мәтінде көтерілген мәселені, автор позициясын талдай отырып, 
негізгі ойды анықтаңдар. Өз отбасыңда атадан балаға қалған қан-
дай дәстүр, кәсіп, өнер түрлері бар?

7. Екі тапсырманың бірін орындаң дар.
1. Берілген сөздерді қатыстырып, «Отандық өндірісті дамыта -

йық!» тақырыбында үндеу дайындаңдар.

Отандық экономика, отандық өндіріс, отандық өндіруші, 
отандық тауар, ішкі сауда-саттық, әлемдік сауда-саттық, 
отандық өндірушіні қорғау.

2. Елбасы Жолдауындағы ақпаратты пайдаланып, «Елі міз дің 
әлеу  мет тік-эко но ми ка лық та быс та ры ның не гі зі – бей біт ші лік 
пен ұл т ара лық ке лі сім» тақырыбында эссе жа зың дар. Эссе тү-
рін өздерің таңдаңдар.

Қа зақ стан да та быс ты жұ мыс іс теп ке ле жат қан на рық тық 
эко но  ми  ка мо де лі қа лып тас ты. 2017 жы лы елі міз әлем дік 
дағ да рыс  тың қо лай сыз сал да рын ең се ріп, се нім ді өсу жо лы на 
қай та түс ті. Қа зақ стан ның қо лай лы да муы ор та тап тың 
қа лып та суы на мүм кін дік бер ді. Ке дей ші лік 13 есе қыс  қа  рып, 
жұ мыс сыз дық дең гейі 4,9%- ке дей ін тө мен де ді. 

Елі міз дің әлеу мет тік-эко но ми ка лық та быс та ры ның не  гі -
зі, біздің басты құндылықтарымыз – аза мат тық бей біт ші лік, 
ұл та ра лық жә не кон фес сияара лық ке лі сім… 

(Нұрсұлтан На зар ба ев тың Қа зақ стан хал қы на 
Жол дауы. 10 қаң тар, 2018 жыл)
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§7. Ше шен дік шеберлік

1. Мә тінді оқып, Қазыбек бидің шешендік шеберлігіне баға беріңдер. 

Мәтіндегі мәлімет туралы пікірлерің қандай?
Автор қандай тұжырымға сендіргісі келеді? Автор ұстанымымен 
келісесіңдер ме?
Бұл тақырып бойынша тағы қай әдебиеттерден оқыдыңдар?

Қа	зы	бек	тің	қал	мақ	ха	ны	на	үш	рет	ел	ші	бо	лып	ба	руы
«Құ ба қал мақ за ма ны» деп атан ған 

за ман да қал мақ пен қа зақ тың ел ша -
быс   қан дау ла рын бі тіс ті ру де Қа зы бек 
үш рет би лік айт қан екен.

Оның бі рі – Қа зы бектің «Тел-
қо ңыр» дей тін тай ға мі ніп, өз ге би лер ге 
ат қос шы боп бар ған да айт қан би лі гі.

Екін ші би лі гі нің та ри хы мы на дай: 
Қа зы бек өзі не қа ра ған елін қал мақ тың 
ті ке ша буы лы нан ау ла ғы рақ қо ныс қа 
ір ге теп ті ру үшін Са ры ар қа ның же рін 
шо лып қай ту ға ке те ді. Со ны ес ті ген 
Қоң та жы де реу қа лың қол ат тан ды рып, Қа зы бек ке қа ра ған 
ел ді шап ты рып ала ды. Мал мен қо са жүз ге тар та ер ба ла ны 
бай лап әке те ді. Оның ішін де Қа зы бек тің өз ба ла сы Қа зым бет  
те ке те ді. Өйт ке ні Қа зы бек тің тұ қы мы нан бі реу ді қайт се 
де бай лап әке лу жө нін де хан ның ті ке лей тап сыр ма сы бол-
ған де се ді. Са ры ар қа ны қо ныс тық қа ұна тып, ел ге қайт қан 
Қа зы бек ша был ған елін көр ген соң, өзі бас шы бо лып қал-
мақ қа екін ші рет жол тар тып ты.

Қоң та жы хан ке ре гін алып қа лу мақ са ты мен әр түр лі қу -
лық қа са ла ды. Хан ның көз де ге ні Қа зым бет ті қай тар мау екен. 
«Ті рі емес» деп, ба ла ға құн тө леу ние тін біл ді ре ді. Қа зы бек:

– Жұ мыр бас ты, екі аяқ ты ада мым ның өзін қай ыр, төрт 
аяқ ты бо зым ның кө зін қай ыр. Ерім үшін құн ал май өлі се мін, 
бо зым ның кө зі жоқ бол са, екі есе құн ала мын. Бұл айт қа ным 
бол ма са, тал түс те та лап ала мын де ген де, Қоң та жы:

– «Ерім үшін құн ал май, өлі се мін» де ге нің  жөн. «Бо зым-
 ның тө леуін екі есе қып ала мын» де ге ні ңе жол бол сын! – деп ті. 
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– Бо зым ның тө леуі екі есе бо ла тын се бе бі – бе лең нен шы ға 
кел ген қа лың топ тың ішін де оның жа рқ ет кен ай бы ны Қоң-
та жы дай хан ды да сес кен ді ре ді. Тө леуі то лық бол са, ен ді гә рі 
ес те жү ре ді, – дей ді Қа зы бек.

Со ны мен, қазақ биі бұл жо лы да шап қын шы лық қа түс кен 
ба ла лар мен қо са мал дың кө зі жо ғы ның то лық тө леуін алып 
қай та ды.

Ал енді үшін ші би лі гіне тоқталайық. Осы бі тім нен қай-
тып ке ле са ла Қа зы бек елін Са ры ар қа ға кө ші ріп, сол жер ді 
атаме кен дік қо ныс ете ді. Бі рақ әлі де ол қо ныс қа кө шіп бол-
ма ған ел дің соң ғы бө лі гін, сон дай-ақ Қа зы бек ке ни ет тес Кі ші 
жүз дің бір бө лігін Қоң та жы та ғы шап ты рып ала ды.

Қа зы бек ке ша был ған ел ден ха бар шы ке ле ді. Қа зы бек та ғы 
да қал мақ қа тар та ды. Би бұл жо лы Қоң та жы ның ал ды на серт 
қой ып, мұн дай ша пқын шы лық ен ді гә рі қай тала нбай тын дай 
ету ге не ме се бір жо ла бі тіс пес ке ат та на ды.

Қа зы бек Қоң та жы ның ор да сы на тү сіп:
– О, хан, сен ел ша бу ды қой ма дың, мен ел ші лік ке ке лу ден 

тан ба дым, – дей ді. Қоң та жы бұ ған:
– Қа зы бек би, дұ рыс ай та сың, се нің қар ша дай 14 жа сар 

кү нің де айт қан сөз де рің ді ес тіп: «Шір кін-ай, мы на дан бір 
тұ қым алар ма еді», – деп ой ла дым. Со дан Қа зым бет тей ұлың-
д ы ал дыр дым. Бі рақ сен ке ліп: «Ерім нің өзі қайт пай тұ рып, 
бі тім ет пей мін», – де дің. Не біз ге ті лің ді ке сіп тас тап кет пе дің. 
Одан соң ме нен ір гең ді ау лақ са лып, әрі көш тің. Се ні қай та 
бір кел ті ру үшін мен арт та қал ған елің ді шап ты рып ал дым. 
Ен ді гі сөз дің ту ра сы – се ні мен дос та су ға құ мар мын. «Дау дың 
ар тын қыз бі тей ді, су дың ар тын шым бі тей ді», – деу ші еді. 
Сон  дық тан не қыз ал, не қыз бер, – деп ті.

Қа зы бек: «Са ған бе ре тін қы зым жоқ, қыз бер сең, ала-
йын», – дей ді. Хан Қа зы бек тен: «Ұлың не шеу еді?» – деп сұ -
рай  ды. Қа зы бек: «Бір жа рым ұлым бар», – деп жау ап бе ре ді. 
Хан бұ ған таң да нып: «Бір жа ры мы қа лай? Сен де ды ғыр дай 
бес ұл бар деп ес ти тін едім», – дей ді. Қазыбек: «Ме нің ел ге 
ие бо ла тын ұлым бі реу-ақ, аты – Бек бо лат, со ны бү тін ге есеп-
те дім. Ал мал мен қа тын ға ға на ие бо ла тын төртеуін есеп ке 
алып жүр ге нім жоқ», – деп хан ға қа рап ты.

Қоң та жы өз қы зын бе ріп, оны Бек бо лат қа қо су ды өті  ніп  ті. 
Қа зақ пен қал мақ шап қын шы лы ғы осымен тоқ тал ған екен.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)
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2. Мә тін ді оқып, негізгі ойды анық таң дар. Мәтінді өздерің білетін 
мәліметтермен толықтырыңдар.

Түгел	сөздің	түбі	бір...
Майқы би айтыпты дейтін, ел есінде сақталып, мақал, 

на қылға айналып кеткен аталы сөздерден адамгершілік, ар- 
намыс, ел бірлігін сақтау идеясының самалы есіп тұрады. 
Ойлы, сары алтындай салмақты сөздердің өз тұ сын дағы хан-
дар ға, би-бектерге бағыштай айтылғаны аңғарылады. Сондай 
нақылдардың ел аузынан хатқа түскені мыналар:

Алтау ала болса, ауыздағы кетеді,
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.

Ханның биі ақылды болса,
Қара жерден кеме жүргізеді.

Би екеу болса, 
Дау төртеу болады.

Дауыл болмай, жауын болмас,
Даулы болған қауым болмас. 

Естіге айтқан тура сөз
Шыңға тіккен тумен тең.
Езге айтқан тура сөз
Құмға сіңген сумен тең.

Аспан ашық болса,
Күн шуақты болады.
Хан әділ болса,
Халық ынтымақты болады.

Хан – халықтың қазығы,
Қараша – ханның азығы.

Парақор биге ісің түспесін,
Сараң үйге кісің түспесін.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)
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3. Мә тіндегі көтерілген мәселеге байланысты пікірталас өткізіңдер. 
Пікірталастағы мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен 
ұғымдарды талдаңдар.

«Шешен болу үшін туа біткен талант керек» деген 
ұғым – бү гінгі таңда ақылға сыйымсыз, таяз ойлаудың айғағы. 
Да рын  ды болып тумадым деп өкінудің қажеті жоқ, өз ісінің 
май талман шебері болу – әркімнің қолында, тек жатып ішер 
жал қау лықтан сақтасын. Халық айтады: «Сөйлей-сөй  лей 
ше  шен боларсың», – деп. Ғұламалар айтады: «Ақын туа қа -
лып     та са ды, шешен жүре қалыптасады», – деп. Дегенмен көп 
көр  ген нің бәрі – көсем, көп сөйлегеннің бәрі шешен емес ті гі 
де аян. Астарында термен келер тәжірибе жатыр. 

(Абат Қыдыршаев)

Сөзбен қаймықтыру, сөзден жаңылыстыру, жауларын 
сөз тың дарлық жағдайға түсіру – мықты өнер. Ол қару-жа-
рақ  тан да күшті. Қарсыласыңды қаһарлы сөзіңмен, тап қыр-
лы ғың мен, шешен ді гің мен иілткенің суырылған қы  лышты 
қы на бы на қайта тықтырғанмен бірдей. 

(Мәтжан Тілеужанов)

4. Кестедегі ше шен дік сөзден түйген ойларыңды өлеңмен не қара 
сөзбен жеткізіңдер.

Ше шен дік сөз Өз ойым 
 Көш бас тау қи ын емес,
Қо на тын жер де су бар.
Қол бас тау қи ын емес,
Ша ба тын жер де жау бар.
Шар шы топ та сөз бас тау қи ын,
Ше шуін адам тап пас дау бар.

(Бұқар жырау)

Осы жол дар дан мен тө мен де гі дей 
ой түй дім…

5. Көркемдік құралдарды пайдаланып, та қы рып ты қо ры тын ды лап, 
пі кір ле рің ді 10–12 сөйлеммен жазыңдар. Төл сөз бен автор сө зі нің 
тыныс белгісін түсіндіріңдер.

6. «Салиқалы, салмақты ойдың, қызыл тілдің шебері – Қаздауысты 
Қазыбек би» тақырыбында хабарламалық эссе жазыңдар.



ҰЛТ ТЫҢ ТА РИ ХИ 
ЖӘ ДІ ГЕР ЛЕ РІН САҚ ТАУ

ШЕ ШЕН ДІК СӨЗ ДЕР

Бұл	бө	лім	де	сен	дер:
•	 Ал	тын	адам,	Бо	тай	мә	де	ние	ті,	Ясауи	ке	се	не	сі	жә	не	т.б.	өл	ке	та

ри		хы	нан	сыр	шер	те	тін	ес	ке	рт	кіш	тер	дің	тарихымен	та	ны	са	сың	дар;
•	 әң	гі	ме	жә	не	дөң	ге	лек	үс	тел	ұй	ым	дас	ты	ру	ды	үй	ре	не	сің	дер;
•	 та	қы	рып	тар	ға	бай	ла	ныс	ты	өлең,	әң	гі	ме,	ес	те	лік,	шы	ғар	ма	жа	за

сың	дар;
•	 шы	ғар	ма	шы	лық	ба	ғыт	та	ғы	тап	сыр	ма	лар	мен	жұ	мыс	іс	тей	сің	дер;
•	 қазіргі	шешендік	сөздердің	сипатымен	танысасыңдар.

Ха лық тың ру ха ни әле мі не сая хат оның 
кө не ес ке рт кіш те рі мен, та ри хи жә ді гер-
ле рі мен та ны су дан бас та ла ды.

Өз бе кә лі Жә ні бе ков

Та рих ты бі лу – өзің ді-өзің та ну тә різ ді 
қа зір гі да му про це сі не аса қа жет әре кет. 
Ол прог рес ке кең жол аша ды.

Ол жас Сү лей ме нов

VI	 БӨ	ЛІМ
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§1. «Ал тын адам» – ұлы да ла ның 
 та ри хи жә ді ге рі

1. Мә тін ді топқа бөлініп оқып, тақырыбын, автор көзқарасын, ауди-
ториясын, құрылымын, тілдік ерекшелігін талдаң дар.

Қа зақ стан же рін ен көп те ген ар хе оло гия лық қаз ба та  был-
 ған. Кө не қа ла лар дың ор ны хал қы мыз дың бай та ри хы нан 
сыр шерт кен дей. Ал кү ні бү гін ге дей ін жо ғал май кел ген сан 
ға сыр лық та ри хы бар қа ла лар қазір ту рис тер дің таң да на ара-
лай тын ме ке ні не ай налды.

1970 жылы Ал ма ты об лы сын да ғы Есік қор ға ны нан «Ал-
тын адам» та был ған кез де, алыс-жа қын ел дер дің бар лы ғы 
елең ет кен-ді. Ар хе оло гия лық ол жа ны тап қан та рих ғы лым-
да ры ның док то ры Ке мел Ақы шев бас қа ға лым дар мен ке ңе се 
оты рып, бұл біз дің за ма ны мыздан бұрынғы IV ға сыр да өмір 
 сүр ген сақ хан за да сы де ген ше шім ге кел ді. «Ал тын адам ның» 
бой ын да ғы қа руы да, үс тін де гі киі мі де тү гел дей дер лік 
ал тын нан құй ыл ған. Бұл – ки ім нің ішін де гі адам ның, оның 
елі нің дәу ле тін көр сет се, екін ші ден, сол кез дің өзін де-ақ 
түс ті ме тал лур гия ның қыр-сы рын мең гер ген тай па лар дың 
өмір сүр ге нін дәлелдегендей.

Атал мыш ол жа ның кө шір ме сі Ал ма ты да ғы Ор та лық 
музейге қой ыл ды, кей ін қа зақ елі нің бас ты сим во лы ре тін де 
бас қа ел дер ге көр ме лер ге шы ға рыл ды.
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Екінші «Алтын адам» 1999 жылы Атырау облысының 
Арал төбе қорғанынан табылған. Олжаны қазу жұмыста рын 
та рих ғылымдарының кандидаты Зейнолла Самашев жүр-
гіз ген. Болат семсеріне қарап, ғалымдар біздің дәуірімізден 
бұрын ғы III ғасырда өмір сүрген сарматтардың көсемі деген 
қо ры тын ды ға келді.

Ал үшінші «Алтын адам» 2003 жылы табылды. Тарих 
ғы лымдарының докторы, про фес сор Әбдеш Төлеубаев бас  та -
 ған археологтер тобы бұл олжаны Шығыс Қазақстан об   лы -
сының Шілікті жазығынан қазып алған. Ғалымдар  дың па -
йым  да уынша, бұл «Алтын адам» б.з.б. VIIІ–VII ғасырларда 
өмір сүрген. Мекен еткен же  рі  не және үстіндегі құйма 
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ал    тын          нан жасалған аң-құс бел гі ле рі не қа рағанда, сақ патша-
сы   на келе  тін бұл олжа әлі де зерт телуде. 

Тө леуба ев қо рым да ба тыр емес, пат ша ның, сақ мем ле-
ке ті нің бай ыр ғы бас шы сының жер лен ге ні не се нім ді. Оған 
ба ға лы ки ім де рі, қо рым ішін де көп те ген ал тын әше кей дің 
бо луы дә лел бо ла ала ды.

Міне, сонымен күні бүгінге дейін үш «Алтын адам» табыл-
ғанынан хабардар болдыңыздар. Ұлан-байтақ Қа зақстан же -
рін  де әлі қанша «Алтын адам» жатқаны бел гі сіз. Оны зерт-
 теу – уақыттың еншісінде.

(Зейінжамал Досжанова)

2. Ғылыми стильге тән тілдік құралдарды ұтымды қол да нып, оқы-
лым мә тініне ан но та ция жа  зың дар. Жаз ған жұ мыс та рың ды са лыс-
ты рың дар.

	Сөз	дәлдігі
Сөз	дәлдігі	–	сөздерді	тілдегі	мағынасына	лайық	қолдану.	Сөз	ма

ғы	наларын	жақсы	білген	адам	сөзді	орнымен	жұмсай	алады.	Кей	де	
адам	дар	сөйлегенде	не	жазғанда	сөзді	қате	қолда	нып	жатады.	Мы
са	лы:	«Арландар» тобынан алғаш болып қол бастаған Теміртас 
Жүсіпов табандылық танытты. Аппақ қармен көмкерілген тау 
беткейінде қысқы күннің қызуы көз қарықтырады (газеттен).	Осы	
сөйлемдердегі	қол бастау, қысқы күннің қызуы	 қол	да	ныста	рын	да	
дәл	дік	жетіспейді.	Қол бастау	–	жорық,	соғыс	жағдайына	байла	ныс	ты	
қол	да	нылатын	тіркес,	дұрысы	жарысты бастаған болуы	керек.	Сол	
сияқты		көз қарықтыратын күннің қызуы	емес,	сәулесі не жарығы 
болуы	тиіс.

Дәл	 сөйлеуге	 қажетті	 алғышарттың	бірі	 –	мағыналас	 сөздерді,	
олардың	деректі,	дерексіз	 ұғымды	білдіретін	 түрлерін	 талғап,	 таң
дай	бі	лу.	Мысалы:	жоғары сыныптағы құрдастарым да құттықтап 
келді.	 Өзінен	 жоғары	 сыныпта	 оқитындарды	 «құрдас»	 демейді,	
құрдастардың	жастары	шамалас	болады.	Сондайақ	еңбек ардагері 
деген	тіркес	бар,	ал	жұмыс ардагері	деп	айтпаймыз.

Сөз	дәлдігі	–	әдеби	тіл	стильдерінің	(көркем	әдебиет,	публицис
тика,	ғылыми	стиль,	ресми	стиль)	бәріне	бірдей	қажетті	сапа.	Осыған	
орай,	бір	стильде	норма	болып	есептелетін	қолданыстар	екінші	бір	
стильде	нормаға	қайшы	болуы	мүмкін.	Мысалы:	беске бітірді, оқудан 
құлап қалды	т.б.	тәрізділер	ресми	тіл	стиліне	сай	емес,	бірақ	сөйлеу	
тілі	үшін	қалыпты	жағдай	болып	саналады.	
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3. Сөз дәлдігін сақтап, берілген сөз тіркес терін қатыстырып, шағын 
мәтін құрастырыңдар. Аралас құрмаластарды ажыратыңдар. 

Археологиялық қазбалар, ерте заман мен орта ғасыр лар-
 дан қалған ескерткіштер, бізге жеткен жәдігерлер, жасы 
17–18 шамасындағы сақ тайпасының көсемі, баскиіміндегі 
қанатты аттар бей несі, әшекейлер, қызыл қынапты ұзын 
семсер, Қазақ станның азаттық символы.

Рецензия (ағылш. review) – жаңа туынды туралы мағ-
лұ мат бере оты рып, оның қыс қа ша тал да ма сын және ба ға сын 
қам ти тын сыни еңбек. Рецензияда рецензенттің өз көз қа расы 
баян да лып, өз бағасы беріледі, еңбектің жетіс ті гі мен кем-
ші лі гі айтылады, кейде оны жетілдіре түсу үшін ұсы  ныс-
 тар жасалады. Рецензия ғылыми негізде, объ ек тив ті түр де, 
баршаға түсінікті тілде, шығарманы жазған авторға да, 
оқырманға да пайда келтірерліктей түрде жа зыл уы керек.

4. Мә тін ді оқып шығың дар. Ғылыми стильдің тілдік құ рал дарын 
қол да нып, мә тін  ге ре цен зия жа зың дар. 

Ба	рыс	–	Ор	та	лық	Ази	яның	сә	ні
ХVІІ ға сыр да орыс тың те рі са та тын сау да гер ле рі «Ир бис» 

сө зін Азия аң шы ла ры нан ес ті ген. Ту ва да бұл аң ды «ир биш», 
Же ті су да «иль берс», Қы тай мен шек те се тін Ал ма ты ның 
шы   ғыс жа ғын да «ир виз» деп атай ды. Ал қа зақ тар олар ды 
жай ғана «ба ры с» деп атай ды.

Барыс – әлі то лық зерт тел ме ген, сы ры жұм бақ аң. Ұзын, 
қа лың әрі үл піл дек жү ні ашық сұр түс ті, тіп ті ақ деу ге әб ден 
бо ла ды, оның үс ті не қа ра әрі ірі дақ тар ша шы раң қы ор на-
лас қан. Дөң ге лек бас ты, дө ңес маң дай, тік құ лақ, үл кен са ры 
көз ді, қа ра мұ рын ды, ақ-қа ра мұрт ты, жал пақ ерін ді. 

Барыс Ги ма лай, Па мир, Тянь-Шань, Ал тай, Үл кен Кав каз 
тау ла ры мен тау лы мас сив тер ді ме кен ете ді. Шат қал дар да, 
жо талар да, тау дың ең биі гін де жү ре тін ол адам ая ғы бас па ған 
жер лер де ға на ты ныш өмір сү ре ала ды. Ол 6000 метр би ік-
тік ке дей ін шы ға бе ре ді. Жаз мез гі лін де өз «ше ка ра сы нан» – 
шат қал ды, ағаш та ры мол жер  ден тө мен түс пей ді. Ал қыс  та 
тау ете гі не қа рай тү сіп, ор ман іші нде жор ту ыл жа сай ды.
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Барыс не ме се ир бис жал ғыз жүр ген ді ұна та ды. Өзі тұ -
йық, ды быс шы ғар май ды. Кей жағ дай да ға на жырт қыш қа 
тән ыры лын ес ту ге бо ла ды. Сон дай-ақ ба рыс тың кө ру жә не 
ес ту қа бі леті ерек ше да мы ған. Бар лық мы сықтұ қым дас тар 
се кіл ді түн де жортқанды жақ сы кө ре ді.

Барыс өте сақ. Кө бі не түн де, ымырт тү се бас та ған да қо ре-
 гін із деу ге шы ға ды. Ба рыс тар дың күн де лік ті қай тып ке ле тін 
тұ ра ғы жоқ. Тек ана лық та ры – тау тан дар кіш кен тай алан-
да рын аяқ қа тұр ғыз ған ша 1,5–2 ай ға дей ін уа қыт ша үң  гір-
лер ді ме кен дей ді. Не гіз гі қо ре гі – еш кі, ар қар, қа бан, ма рал, 
елік, қо ян, ке кі лік пен ұлар. Олар дың ер кін дік те қан ша өмір 
сү ре ті ні бел гі сіз. Ал зоо бақ тар да 18 жыл дай өмір сү ре ді екен. 
Олар дың бақ тала сы әрі жауы – қас қыр. 

Қа зір әлем бой ын ша барыстың азай ып ке ту қаупі бар. Олар 
Ха лы қа ра лық та би ғат ты қор ғау ода ғы ның «Қы зыл кі та бы на» 
жә не Қа зақ стан ның «Қы зыл кі та бы на» ен ді. Ба рыс тар ды 
ау лау ға не ме се ату ға тый ым са лын ған. Қа зақ стан да барыс 
Ал ма ты жә не Ақ су-Жа ба ғы лы қо ры ғын да бар. Мем ле ке ті-
міз дің сим во лы на ай нал ған ор таазия лық ба рыс тың тұ қы мы 
жыл сай ын ке міп ба ра ды.

«Қа зақ стан-2030» ұзақ мер зім ді да му ст ра те гия сы нда Ел  ба-
 сы ба ры сқа ай рық ша си пат бер ді. Ст ра те гия лық бағ дар ла ма да 
елі міз дің сим во лы ре тін де ба рыс тың не үшін таң дал ға нын Әбіш 
Ке кіл ба ев бы лай тү сін ді ре ді: «Пре зи дент ба рыс тың бей не сін 
кез дей соқ алып отыр ған жоқ… Ба рыс – дер бес, тә кап пар, мей-
лін ше сақ, бі рақ қор қақ емес, ба  рын  ша ба тыл, бі рақ өз ге лер ге 
қи янат жа сап, бі реу дің ме  ке  ні мен же мі не кө зін аларт пай тын, 
бас қа лар ға жоқ тан өз ге ге бо ла азу көр се тіп, тыр нақ ба ты ру ды 
біл мей тін, бі рақ өзі нің есе сін де еш кім ге жі бер мей тін, тө ңі ре гін-
де гі лер ге ақы рып-ба қыр май-ақ, ай рық ша ша лым ды лы ғы мен 
өзін сый ла та ала тын тек ті жа ну ар». 

(Дайындаған Айнұр Жалмағанбетова)

5. Көтерілген мәселелерді жан-жақты ой елегінен өткізіп, терең зер-
де леп, халқымыздың өткені мен бүгіні және болашағы туралы 
сұхбат құрыңдар. Көпшілік алдында шешен сөйлеп, тың дау шы-
лар ға ық пал ете білген сыныптастарыңды анықтаңдар.

6. Сөз дәлдігін сақтап, «Ал тын адам – Қа зақ стан ның ең құн ды жә ді-
ге рі» та қы ры бын да презентация дайындаң дар.
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§2. Жыл қы ға жү ген сал ған жер

1. Су рет ті көр ген де қан дай ойға келдіңдер? Жылқы малының хал қы-
мыздың тұрмысындағы рөлі қандай?

2. Мә тін ді оқып, сти лі мен жанрлық ерекшеліктерін талдаң дар.

Бо	тай	мә	де	ние	ті
Бо тай – ер те де гі Еура зия жыл қы өсі ру ші ле рі нің ға жай ып 

қо ны сы. Ес ке рт кіш 15 гек тар алаң ды алып жа тыр. Бұл мә де-
ниет тің өмір сү ру уа қыт ты б.з.б. V–IV ға сыр лар да өт ті. Зерт-
теу лер дің та ри хи ма ңы зы – жыл қы ны ал ғаш қол ға үй ре ту дің 
жер жү зін де ең бас ты ор та лы ғы Қа зақ стан бо лып са на лу ын да. 
Тас тан, ағаш тан жә не бал шық тан жа сал ған бо тай лық тар дың 
қо ны сы дөң ге лек пі шін де бол ған. Жо ға ры жағынан тү тін 
шы ға тын қа зақ тар дың ки із үй ле рі не ұқ сас. Ар хе оло гия лық 
Бо тай ес ке рт кі ші ЮНЕС КО қор ғауы на алын ды.

Мұн да 60 000 сүй ек пен тас тан жа сал ған бұй ым дар, тас-
тан жа сал ған бал талар мен пы шақ тар, же бе жә не най за 
ұш та ры, сүй ек тен жа сал ған ине лер, қыш тан жа сал ған 
ыдыс тар жә не т.б. та был ды. Ға лым дар ды та был ған ат сүй ек-
те рі нің көп ті гі таңғал дыр ған. Жұ мыс қа аң дар сүйе гін зерт-
тей тін ға лым-ос тео лог  тер ша қы рыл ды. Олар ау қым ды іс тер 
ат қар ды. 133 мың дай жыл қы сүй ек те рі зерт тел ді. Нә ти же-
сін де анық тал ға ны – Бо тай ат та ры бұ рын  бел гі лі жыл қы лар 
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тү рі не жат пай тын болып шық ты. Бо тай ат та ры ның сүйе гі 
өз ге де ежел гі ат тар сүйе гі нен ерек ше ле ніп тұр ды. Ға лым дар 
бі ра уыз дан «Бо тай ат та ры қол ға үй ре тіл ген» де ген пі кір ді 
ұс тан ды. Олар да ла да жүр ген жа байы жа ну ар емес ті гін ай та-
ды. Жыл қы лар үй ша руа сын да, аң ау лау да қол да ныл ған. 
Кү ні бү гін ге дей ін «жыл қы лар қол ға кеш үй ре тіл ген» де ген 
пі кір ай тыл ған еді. Ботай қо ныс ынан табылған ма те ри ал да р-
  ға әлем нің бар лық ға лы мы қы зы ға бас та ды.

Бо тай жыл қы сын зерт теп бі лу ге Сол түс тік Қа зақ стан об -
лы  сы на Но во сі бір, Мәс кеу, Анг лия, Гер ма ния ға лым да ры 
кел ді. Олар Бо тай қо ны сы Еура зия да ла сын дағы малша руа  -
шы лы ғының ор та лы ғы бол ған деген ор тақ пі кір ге келді. 
Ға лым дар Бо тай ды 28 жыл бойы зерт те ді. Алай да Бо тай же рі 
сақ та ған жұм бақ тар әлі де толық ашылған жоқ.

(«Қа зақ стан» ұлт тық эн цик ло пе дия сы, 2-том)

3. Ғылыми стильге тән тілдік құралдарды пайдаланып, «Ботай мә  де-
ни еті» мәтінінің тезисін жазыңдар.

4. Мә тін ді оқып, алдыңғы мәтінмен са лыс ты ра талдаң дар.

«Ботай мәдениеті» 
	мә тіні 

«Жылқыбұлақ басында» 
	мә тіні 

Тақырыбы

Автор көзқарасы

Көзделген аудиториясы

Құрылымы мен тілдік ерекшелігі

Жыл	қы	бұ	лақ	ба	сын	да
…Бір қы зы ғы, Нә сір ата Мар дан көк ті ау ыл да ғы топ 

жа рыс  қа қос тыр май ды. Көз ти іп қа ла ма деп қор қа ды. «Құс-
қа нат жүй рік ке көз ти се, қа на ты қай ыры лып, тұяғы мү жі-
ле ді», – де ген ді көп ай та ды. Қа тар ла са жа ры са тын еш кім бол-
ма ған дық тан, Мар дан көк тің ащы те рі алын ған ша ша ба мын. 
Жа рық тық оңай тер лей тін жа ну ар емес. Қа ра бас тауы на бір 
ба рып кел ген күн нің өзі не кө кі ре гі нен шым -шым ға на тер 
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шы ға ды. Ал Нә сір ата ның кө ңі лі нен шы ғу үшін ат тың үс ті 
мал ман дай су бо луы ке рек. «Бәй ге ні ала мын де сең, сүй ек те рі 
шық қан ша шап», – дей тін. Оның үс ті не ат тың те рін иі сі нен 
се зе тін ақ са қал дың кө ңі лі нен шы ғу тіп ті де қи ын…

Біз ау ыл жұр ты тү гел дей дер лік жи нал ған Нау рыз ала-
ңы ның дәл ор та сын да мыз. Биыл ме ре кеге ар нап ті гіл ген киіз 
үйлер дің қа ра сы тым көп. Ана бұ рыш та ау ыл дың үл кен де рі 
бі рін-бі рі жам бас қа алып, түйе па лу ан ды анық тай ал май 
жа тыр. Бұл ой ын дар дан кей ін  тай жа рыс, жор ға жа рыс, 
құ  нан бәй ге бар.

– Қа сым, ей, Қа сым, – деп, жа ны ма Нә сір ата да лақ тай 
жү  гі  ріп кел ді де: – Анау тұр ған Қа ра гер ді көр дің бе? – деп, 
қо лын со за топ та лып тұр ған жыл қы лар ды нұс қа ды.

– Қай сы сы, ата, анау тұр ған ай  қас қа ма?
– Со ның сол жа ғын да ғы. Тер лі гі жа сы лы.
– Бойы нет кен сұң ғақ…
– Аты – Қа ра құй ын. Се мей ден ке ліп отыр. Бұл бәй ге де 

Мар дан көк тің бас ты қар сы ла сы – сол. Со дан көз ді ал ма, – деп 
әжім ді маң дай ын қа сы ды.

Ау ыл хал қы бәй ге өте тін алаң ға жиыла бас та ды. Сол сәт те 
жа лау ұс та ған жал пақ мұ рын, ше   гір көз жі гіт аға сы қо лын 
тө мен сер ме ді. Мен те бі ніп үл гер  мес  тен, жа ным да ғы жыл қы 
біт кен то пы рақ ша ша ал ға ұм тыл ды.

Біз жа ры са шауып, қы зыл ке зең нің ба сы на шық тық. Ен ді 
ау ыл ға қа рай құл ди лай мыз. На ғыз бәй ге сон да бас тал мақ.

Мар дан көк ке қам шы са ла бас та дым. Ол бол са ыш қы ры на 
ал ға ұм тыл ды. Шап қан да қос ая ғы на көз ілес пей, ор ғы тып 
ке ле ді. Қа ра құй ын қа сым да. Мен үс ті-үс ті не қам шы бас-
тым. Ке нет ауа ға ша лын ды ма біл мей мін, Мар дан көк та қыр 
жер де ең кейе ке ле, со зы ла жы ғыл ды. Мен әупі рім жер ге ал ға 
ұш тым. Мен ор ным нан қар ғып тұ рып, қа ра жер де жам бас тай 
жат қан Мар дан көк ке қа рай бар ек пі нім мен ұм тыл дым. Бар 
ой ым – ая ғы сын са, жү ге нін сы пы рып алып, мә ре ге қа рай 
жү гі ру. Қа ра сам, ая ғы сап- сау.

– Мар дан көк, тұр, тұр, – деп жыл қы ның ба сы нан ұс тап, 
жы лап жі бер дім. Сөйт іп жүр ген де қа сым нан екі тұл пар 
қа  тар  ла са шау ып өте шық ты. Кө зім нің жа сы тоқ та май, ат 
үс тін де ең кіл деп ке ле мін. Мә ре ден төр тін ші бо лып кө рін дім…

(Те мір лан Қы лыш бек)
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	Әң	гі	ме	жә	не	дөң	ге	лек	үс	тел
Пі	кір	талас	түр	ле	рі	көп.	Бір	мүд	де	ні	көз	де	ген	жан	дар	әң	гі	ме	ле	сіп,	

пі	кір	ал	ма	са	ды,	бел	гі	лі	бір	та	қы	рып	ты	тал	дап,	тал	қы	лайтын	ақ	па	рат
тықна	си	хат	тық	си	па	тын	да	ғы	кез	де	сусұх	бат	тар	өт	кі	зі	ле	ді.

Пі	кір	талас	қа	бас	тай	тын	пі	кір	ле	су	дің	қа	ра	пай	ым	тү	рі	–	әң	гі	ме,	ал	
жос	пар	лы	түр	де	өт	кі	зі	ле	тін	жүй	елі	тү	рі	–	дөң	ге	лек	үс	тел.

Әң	гі	ме

	Мақ	са	ты	 	Бел	гі	лі	бір	та	қы	рып	тө	ңі	ре	гін	де		жи	нал	ған	көп	ші	лік	тің	
сұ	рақ	қой	ып	не		өз	пі	кі	рін	ай	туы	на	мүм	кін	дік	беру.	Мұн
да	қа	ты	су	шыға	өз	пі	кі	рін	біл	ді	руі	не	ер	кін	дік	бе	рі	ле	ді.

Ерек	ше	лі	гі	 Жос	пар	лы	түр	де	бол	ма	ған	дық	тан,	 күт	пе	ген	сұ	рақ	тар	
қо	йы	лып,	же	ке	бас	тың	мүд	де	сін	көз	дей	тін	пі	кір	лер	ай	ты
луы	орын	ала	ды.	Жүр	гі	зу	ші	пі	кір	талас	мәде	ние	ті	талап
та	рын	сақ	тай	оты	рып,	мә	се	ле	ні	ушық	тыр	май	ше	шуі	ти	іс.

Дөң	ге	лек	үс	тел

	Мақ	са	ты	 	Бел	гі	лен	ген	 та	қы	рып,	 тал	қы	ла	на	тын	жо	ба	 құ	жат	бо
йын	ша	ар	найы	ма	ман	ша	қы	ры	лып,	ал	дын	ала	ой	лас
ты	рыл	ған	жос	пар	бой	ын	ша	жүр	гі	зі	ле	ді.	Сұ	рақ	тар	да	
ал	дын	ала	бе	рі	луі	мүм	кін.

Ер	екше	лі	гі	 Дөң	ге	ле	не	отыр	ған	топ	тың	осы	мә	се	ле	ге	қы	зы	ғу	шы	лы
ғын,	өзін	тол	ған	ды	ра	тын	нәр	се	ту	ра	лы	то	лық	мә	лі	мет	
алу	мүм	кін	ді	гін	қам	та	ма	сыз	ету	қа	жет.	Ар	найы	ма	ман	
мен	тың	дар	ман	ның	қа	рымқа	ты	на	сы	пі	кір	талас	мә	де
ние	ті	не	сай	орын	алуы	ке	рек.

Жыл қы малының жасына қарай атау ла ры

Құлын (жас тө лі)
Жа ба ғы (6 ай лық)

Тай (1 жас тан ас қан)

Аталығы Аналығы

Құ нан ай ғыр (2 жас тан ас қан) Құ на жын байт ал (2 жас тан ас қан) 

Дө нен ай ғыр (3 жас тан ас қан) Дө не жін байт ал (3 жас тан ас қан) 

Сәу рік ай ғыр (3–4 жас та ғы, үй ір-
ге са лын ба ған) 

 Бес ті бие (4 жас тан ас қан) 

Са қа ай ғыр (10–11 жас та ғы) Қа са ба лы бие (7–8 жас тан ас қан) 

Кәр та мыс бие (10 жас тан ас қан) 
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5. Жылқының түсіне және т.б. белгілеріне қарай берілген атау  ла -
 рын біле сің дер ме? «Артық болмас білгенің» айдарымен беріл ген 
мә ліметті пайда ла нып, өзара пікірлесіп, әңгіме өткізіңдер.

6. Жыл қы ма лы на қа тыс ты ма қал-мә тел дер ді қа тыс ты рып, «Тұл пар 
же лі де та ны ла ды» та қы ры бын да шы ғар ма шы лық жұ мыстың бір 
түрін (өлең, әң гі ме, шы ғар ма) орындаң дар.

• Жүй рік ат қа  жел қам шы.
• Жүй рік ат – бір де ат, бір де қа нат.
• Сұ лу ат тың көр кі – жал.
• Тұл пар же лі де та ны ла ды.
• Жүй рік ке озу дан қа лу қи ын.
• Қа за нат қам шы сал дыр май ды.

7. Екі тапсырманың бірін орындаң дар.
1. Ха лық ау ыз әде бие тіндегі ба тырлардың тұл пар ла ры н сипат-

тап, эссе жазыңдар.
2. Райымбек батырдың батасын жаттап алыңдар. Өздерің де осы 

үл  гі мен шағын бата құрастырыңдар.

Жасы үлкенге айтарым: 
Адал болсын ұланың,
Асқақ  болсын ұраның!
Ұл-қызың тұрсын желкілдеп,
Туың тұрсын желпілдеп!
Берік болсын бірлігің,
Бірлігің – ол тірлігің!
Ұлдарыма айтарым: 
Атаң, анаң, ел-жұртың –
Бәрі сенің ардақтың,
Ардақтыңды аяла! 
Туған жердің топырағы –
Халқыңның қасиетті тұрағы.
Тұрағыңды тоздырма,
Жаттың қолын создырма!
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§3. Кө не та рих тың куәсі бол ған құн ды  
 жә ді гер – Қо жа Ах мет Ясауи ке се не сі

1. Су рет бой ын ша білетін ақпараттарыңмен бөлісіңдер. 

2. Мә тін ді оқып, стилін анықтаң дар. Құрылымын мен тілдік ерек-
шелігін талдаң дар.

Ки	із	үй,	ша	ңы	рақ	жә	не	қа	зан	ту	ра	лы
Қа зақ тұр мы сы на тән ки із үй, ша ңы рақ, ошақ, қа зан, та ба 

нан та ғы бас қа зат тар дың ежел ден те рең мә ні бар.
Әкем нің қыз ме ті не бай ла ныс ты ба ла ке зі міз де көп кө шіп-

қон дық. Әри не, қа зір ес ке ал ған да үй жы ғып, үй ті гу, кө шу, 
жа ңа қо ныс қа ор на ла су, әкем нің же ро шақ қа зып, анам ның 
қа зан ор на туы ки но да ғы дай бо лып кө рін ге ні мен, ол кез де 
ро ман ти ка сы нан гө рі қи ын дық та рының көп бол ға нын тү сі-
не мін. Үй ті гу, ке ре ге ке ру, ша ңы рақ кө те ру, уық шан шу, 
туыр лық жа бу, бел деу тар ту си яқ ты жұ мыс тар ға ша  ма  мыз 
кел ге нін ше қол ға быс жа сай тын быз. Сон да әжем, біз бі ліп 
жүр сін де ді ме екен, ша ңы рақ ты кө тер ген де ба қан ның екiншi 



169

ұшы ти ген жер ге, яғ ни үйдiң дәл ор та сы на ошақ ор на ла суы 
ке рек ті гін ай та тын.

Ке ле-ке ле үл кен үй дің қа сы на жап сар лас етіп кіш ке не 
үй ті гі ліп, ошақ сон да ор на лас ты ры ла тын бол ды. Бү гін гі нің 
ті лі мен айт сақ, қо нақбөл ме мен асбөл ме си яқ ты.

Ошақ тың бос тұр мауы ке рек ті гін де сол кез де ес ті ген едім. 
Анам да ошақ ты қой ған соң, бір ден қа зан ды ор на тып, іші не 
сүт құй ып, пі сі ре тін. Кей де су құя тын. Жал пы, ырым шыл 
ха лық бол ған дық тан, қа зан ның бос тұ руы жа ман ырым ға 
са на ла ты нын мен кей ін нен біл дім.

Қа зан – «құт» де ген түсiнiктi бе ре тін сим вол. Көш пен-
ді лер өмі рін де қа зан ның ор ны бө лек. Қа зан сыз от ба сы жоқ, 
ошақ та жоқ, үй де жоқ. Қа зақ тың қа зан ды қа тын-ба ла мен 
бiрге атай ты ны, Ма хам бет тің «қа ра қа зан, са ры ба ла қа мы 
үшін егеу лі най за қол ға ал ға ны» со ны көр се те ді. Қа зан қыз 
жа сауы ның мін дет ті бұй ымы бол ға ны да көп жай ды аң ғар-
та ды. Қай да көш се де қа за нын тас та май тын ғұ рып бүгiнге 
дейiн жал ға сып ке ледi.

Қа зақ хал қы үшін қа зан бір лік пен қо нақ жай лылық тың 
ны ша ны іс пет ті. Қа зан ды та ту лық тың белгiсi ретiнде та ны-
та тын аңыз дар дың бiрi «жау лас қан мың ба тыр дың най за-
сы ның ұшы ерiтiлiп, қа зан құй ыл ған екен» деп бас тала ды. 
Бұл – қа зан ның та ту лық тың, бе ре ке-бiрлiктiң сим во лы 
ретiнде та ны луы ның не гіз ді лі гін ор нық ты ра тү се ді.

Қа зан ның бiзге жет кен ке ре мет үлгiсi – Түр кіс тан да ғы 
Қо жа Ах мет Ясауи ке се не сін де тұр ған қа си ет ті Тай қа зан. 
Әмір Те мір за ма ны нан қал ған құн ды жә ді гер ұзақ жыл дар 
бойы Эр ми таж да тұ рып, жұрт шы лық тың тала бы бой ын ша 
ел ге қай та рыл ға ны бел гі лі.

Ғы лы ми де рек тер бой ын ша, бұл қа зан 1399 жы лы 25 мау-
сым да Түр кіс тан қа ла сы ның ба ты сын да 27 км жер де ор на-
лас қан Қар нақ ел ді ме ке нін де, си рек кез де се тін же ті түр лі 
асыл ме тал дың (мыс, мы рыш, ал тын, кү міс, қо ла, қор ға сын, 
те мір) қос па сы нан құй ыл ған. Қа зан ның сал ма ғы – 2 тон-
на, сый ым ды лы ғы – 3 мың литр, би ік ті гі – 1,60 метр, диа-
мет рі – 2,42 метр. Тұ ғы ры ның би ік ті гі – 0,54 метр, диа-
мет рі – 0,607 метр.
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Ке се не де гі Тай қа зан «сақ» тип те гі қа зан ға жа та ды. Алып 
қа зан жа сау кө не сақ, ғұн, үй сін дәу ір ле рі нен жал ға сып кел-
ген дәс түр еке нін де рек тер мен ай ғақ тар рас тай ды. Ел дік 
са на сы би ік, от ба сы лық құн ды лық тар ды жо ға ры ұс тан ған 
хал қы мыз үшін қа зан бе ре ке мен бір лік тің, мол шы лық тың, 
ел дік тің ны ша ны бол ған. Бұл күн де Тай қа зан өзі нің құт ты 
ор нын да, қа зақ хал қы ның, Қа зақ стан ат ты үл кен ша ңы-
рақ тың, қа ла бер ді күл лі түр кі жұр ты ның бе ре ке сі нің, 
ты ныш ты ғы мен бір лі гі нің ны ша ны қыз ме тін ат қа рып тұр.

(Ка мал Әл пейісо ваның «Үшкір бұрыштарға ұрынбай 
 өмір сүру философиясы» мақаласынан)

3. Үзін ді ні оқып, тақырыбын, мақсатты ауди то  риясын, құ   ры лы мын, 
тілдік ерек  шелігін ал дың  ғы мә тінмен салыстыра тал даңдар.

Оты	рар	қа	һар	ман	ды	ғы	не	ме	се	жеңiлген		
жеңiмпаз	ту	ра	лы	дас	тан

– Даң қың қай да төс ке өр ле ген? 
Екi жүз мың әс кер ме нен
Ал ты ай бойы кiп-кiшкен тай 
Оты рар ды ала ал мау, 
Ал ты ай бойы Оты рар дың осал тұ сын та ба ал мау – 
Ойы – дау ыл, сезiмi – ас пан, 
Тек жеңiспен көзiн аш қан
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Менiң ал ғыр ұр па ғым ның сүйегiне зор таң ба. 
На мы сы ма сы зат түстi мы на сенiң ар қаң да, –
Деп Шың ғыс хан Ша ға тай ға оқ ты көзiн қа да ды.
– Осы өкiнiш менi де өр теп ба ра ды. 
Оты рар дың ба қы ты на ор на ған
Бо лар, бәлкiм, 
Ал дыр май тұр зор қа мал. 
Бiрақ, әке, жүр генiм жоқ ая нып, 
Қан ша үмiтiм жел ге ұш ты, 
Қан ша әс керiм жер құш ты. 
Да ла жа тыр қы зыл қан ға боя лып, 
Егep бүк пей ба ян да сам шын дық ты, 
Ру хы – өр, 
Тәнi – бе кем, 
Бұл бip қай сар ха лық екен, 
Tipлiктен де ар тық қой ған бiрлiктi. 
Жү регiнде ыза та бы қал ма ған дай бip мыс қал:
– Ша ла лау сың, – деп жы ми ды Шың ғыс хан.
– Сақ тал мауы мүмкiн емес зер дең де, 
Сен то ғыз ға кел ген де, 
Ұлу жы лы, 
Үкiтай дың той ын да
Оқ өт пейт iн алып ба тыр жай ын да
Ер тек айт қам оңа ша лап өзiңе, 
Сол ер тектi не ге ал ма дың пай ым ға?
– Keшip, әке, ба ла лық па, 
Зерсiздiк пе, ша ла лық па? 
Тек но байы ға на қап ты ой ым да. 
– Жә, ен де ше, түcipeйiн eciңe. 
Жо март, аң қау сай ын да ла төсiнде 
Сан мың әс кер жең бе ген өр алып ты
Бip-ақ адам та ба ны на са лып ты. 
Әлгi алып тың кеу десiнде бар мақ тай
Оқ өтетiн осал жepi бо лып ты. 
Даңқ кiмнiң күлiп тұр са ба сын да, 
Сат қын дық та бұ ғып жүр мек қа сын да, 
Ай ла кер жан со ны жаз бай та нып ты. 
Қай кез де де ай ла кес кен на рық ты. 
Жа қын ба рып үңiлмес тен жауыңа, 
Шы ғам де ме, ұлым, жеңiс тауы на, 
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Адам аз ба күш ке сенiп адас қан? 
 Жауың мық ты, 
Бұ ған, cipә, талас пан. 
Әр мық ты ның осал жерi бол май ма? 
Бол са қай сы, 
Оған бас тар жол қай да?
Ал бұл сұ рақ бар кез сенiң жү ру ке рек ба сың да, 
Менiң күллi жеңiсiмнiң құ пия сы – осын да! 
Көңiлiнен күрт cepпiлiп на ла сы,
– Ұқ тым, әке, – деп жы ми ды ба ла сы.

(Мұх тар Ша ха нов)

4. Қазақстан тарихынан алған білімдеріңе сүйеніп, сұрақтарға жауап 
бе ріп, дөң гелек үстел өткізіңдер.

1. Александрия кітапханасы 391 жылы өртке оранған соң, 
он ғасырға жуық уақыт әлемдегі ең үлкен кітапхана қай 
қалада орналасты?

2. Бұл кітапханадан қазақтың қай ғұламасы білім алды?
3. Ондағы құнды жәдігерлер қай жылы кімнің шабуылы 

ке зін де жойылды?
4. Әлемдегі ең үлкен кітапхана ның Рим де емес, Парижде 

емес, қазақ даласында жұмыс жа сап, бі  лім нәрін сепкені 
сен дерде қандай сезім тудырды?

5. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында ұлттық жә ді-
гер  лерімізді сақтау, жойылып кеткендерін қалпына кел-
ті ру, оларды насихаттау мақсатында қандай іс-шаралар 
ат қа ры лып жатыр?

5. Ғылыми стильдің ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды қол-
да нып, алғашқы оқылым мәтініне аннотация, соңғы мәтінге те  зис-
 тік жос пар құ рың дар.
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	Ой	айқындылығы
Сөз	дәлдігімен	тікелей	байланысты	ұғымдардың	бірі	–	ойдың	ай	қын

дылығы.	Сөз	дәлдігі	жекелеген	сөздер	мен	тіркестердің	қолданы	сы	на	
бай	ланысты	болса,	ой	айқындылығы	тұтас	сөйлемнің	мағынасына	
қарай	ажыратылады	және	 сөйлеушінің	 әдеби	 тілінің	 байлығы	мен	
нормасын	жетік	 білуімен,	 грамматикалық	формаларды	 орынды	
қолдануымен	өлшенеді.	Сөйлеуші	сөздердің	табиғи	мүмкіндіктерін:	
тура	мағынасын,	көпмағыналылығын,	синонимдік,	антонимдік,	омо
ним	дік	қасиеттерін	кең	түрде	пайдаланумен	бірге,	сөздерді	ауыс	па	лы	
мағынада,	тұрақты	тіркестер	мен	мақалмәтелдерді	орынды	қолдана	
білмесе,	ой	айқындылығына	нұқсан	келеді.

Мысалы:	Қасымды айтып жіберші, тезірек үйге кірсін! Үйде бала
сын жалғыз тастап, «қой да тыныш» дейтін атаана бар.	Алғашқы	
сөйлемде	табыс	септігінің	ды	жалғауы	барыс	септігі	нің	ға жалғауы
ның	орнына	қол	да	ныл	ған	дықтан,	сөйлемнің	алғашқы	бөлігіндегі	ой	
айқын	емес.	Ал	екін	ші	сөйлемде	«Қой	да	тыныш,	қойшы	да	тыныш»	
мәтелін	түгел	қол	дан	бағандықтан,	ой	айқындылығына	нұқсан	кеп	тұр.	
Сол	сияқты	«Қор	(қаражат)	болмағанда	қор	болғандай	екен»	(газет
тегі	мақала	атауы)	сөйлемінде	омонимдерді	орынсыз	қабаттас	тыра	
қолдану	да	мағына	айқындығын	көмескілейді.

6. Сөз дәлдігін, ой айқындылығын және мәтін нормаларын сақтап,  
«Кө не та рих   тың куәсі бол ған құн ды жә ді гер лер» та қы ры бын да 
шы ғар ма дайындаң дар.

7. Тө мен де гі су рет тер ді пай да ла нып, Шы ғыс мон ша сы туралы хабар-
ла малық не сипат тамалық эссе жазыңдар.
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§4. «Қа зақ стан ның кие лі жер ле рі» 
 кар та сы

1. Мә тін дер ді 4 топқа бөлініп оқың дар. Тезисін жазу мақ са тында 
негізгі ақпаратты іріктеңдер. 

Та	раз	дың	ежел	гі	ес	ке	рт	кіш	те	рі
Ақыр тас – VIII–IX ғасырларда 

салынған қорған. Тараз қаласына 
40 км жерде, Ақшолақ теміржол 
бекетінен 6 км оңтүстікте ор на-
ласқан бұл кешен соңғы 130 жыл 
бойы зерттеліп келеді. Қазір де 
он да ар хе оло гия лық жұ мыс тар 
жүр гі зі лу де.

Кешеннің тастан жасалып, пі -
ші  мі мал ға шөп са ла  тын ақыр  ға ұқ сас бо лу ына бай ла ныс ты 
«Ақыр тас» деп атал ған. Ол алыс  тан кө рі ніп тұ руы үшін тау-
дың үс ті не төрт бұ рыш ты етіп са лын ған. Қа зір гі кез де қа быр-
ға  ла ры ның сақ тал ған сі лем  де рі 140 метр ша ма сын да. Ірі тас 
блок тар дан қа лан ған. Қор ған ның 4 қақ па сы бар, бі реуі – сол-
түс тік те, үшеуі – оң түс тік те. Тұр ғын үй лер ауланың ішіне 
топ тас ты ры ла са лын ған қыз мет көр се те тін жә не ша руа ға 
қа жет ті бөл ме лер ке ше ні нен тұ ра ды. Ау ла ның түп кі жа ғын да 
Ақыр тас ие сі нің жа тын бөлмесі мен қонақтарға ар нал ған 
бөлмелер ор на лас қан. Сол түс тік есік жақ та ғы үй  лер қыз-
мет ете тін адам дар мен кү зет ші лер ге, бір бө лігі ат қо ра ға 
ар нал ған. Су қой ма сы бар ор та лық ау ла, әскерлерге арналған 
алаң, жар лық тар жа рия ла на тын не ме се ді ни рә сім дер ат қа-
ры ла тын ар нау лы орындар бол ған.

Маң	ғыс	тау	да	ғы	Бе	кет	ата	ке	се	не	сі
Бе кет ата ес ке рт кіш ғи ма рат та ры – Маң ғыс тау , Үс тірт, 

Жем бой ын да ғы Бе кет ата есі мі мен бай ла ныс ты жерас ты 
ғи ма рат та ры ның ор тақ атауы. Олар ту ра лы ха лық жа дын да 
сан алу ан аңыз дар сақ тал ған. 

Бе кет ата Мыр за ғұл   ұлы (1750–1813) – әу лие, ха лық ба  ты -
ры, кө ре ген абыз, ағар ту шы, сәу лет ші. Туып, өс кен же  рі – Маң-
 ғыс  тау өңі рі. Бе кет ата ның бі лім дар лық, ба  тыр  лық, әділ дік, 
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ең бек сүй гіш  тік, кө ріп кел дік қа -
си ет   те рі өз дә уі  рін де ерек ше та -
ныл  ған. Ха лық оны ай рық ша 
қа дір  леп, әулие тұт қан. Адай лар 
өзі  нің ұра ны на ай  нал  дыр ған. 
Ха    лық Бе кет ата ның өмі рін, қы -
сыл  ған ға жар бол ған ерек ше қа  си е-
 тін, әулие лі гін ықы лас пен әң гі ме-
 леп, ұр пақ  тан ұр  пақ  қа ұлас тыр ған. 

Бе кет атаның бес ме ші ті бар. Оның бі рі – Оғы лан ды да , 
екін  ші сі – Бей неу де, үшін ші сі – Жем бой ын да, төр тін ші-
  сі – Арал жа ға сын да ғы Баялы да, бе сін ші сі – Маң ғыс тау ау -
да     нындағы То бық ты да. Бе кет ата бұл ме шіт-мед ре се лер де 
Құ дай ға құл   шы лық ет кен, ба ла оқыт қан.

(«Алаштың ардағы» ел та ным дық жә не  
тіл та ным дық жи нағынан)

Ал	тай	дың	қа	зы	на	лы	қой	науы	құ	пия	ға	то	лы
Ал тай дың құ пия ға то лы қой науы адам зат ба ла сын таң-

дан ды ру мен ке ле ді. Бұл жо лы да Қа ра қа ба жа зы ғын да қа зақ 
ар хе оло гия сы на тың жа ңа лық тар қо сыл ды. Ар хеолог, та рих 
ғы лым да ры ның док то ры Зей нол ла Са ма шев мыр за ның ай -
туын ша, биыл ғы қаз ба жұ мыс та ры ның ке зін де бұ ған дей ін 
та был ма ған, кез дес пе ген жа ңа ар хе оло гия лық ашы лу лар бол-
ды. Со ның бі рі – жас ба ла ның мүр де сі. «Бұл та был ған қо рым 
кө не түр кі дәу ірі не тән. Ша ма мен VІІ–VІІІ ға сыр лар ға ке ле ді. 
Жер леу рә сі мі бы лай ат қа рыл ған: ал ды мен, осын дай кө лем де 
шұң қыр қа зып, оған жыл қы ны қой ған. Бір жақ ше ті не ла қат 
жа са ған да, оған адам ның өзін жер ле ген. Оның үс ті жа бық 
тұ ра тын бол ған», – деп тү сін дір ді ар хеолог ға лым. Мүрденің 
ер бала екенін, құ ла ғын да екі сыр ға сы бол ға нын, ол сыр ға-
лар дың кү міс тен жа сал ға нын тіл ге тиек ет ті. Бұ ған дей ін гі 
қор ған дар ды қаз ған кез де үл кен, ег де кі сі лер дің та был ға нын 
ес кер сек, жас ба ла ны жер леу ғұр пы ал ғаш ре т кез де сіп отыр. 

(Заң ғар Кә рім хан)

Бес	ша	тыр	–	Же	ті	су	дың	кие	лі	же	рі
Бес ша тыр – Алматы облысындағы Іле өзені жағалауында, 

Желшағыр тауының бөктерінде орналасқан кө не қорымдар, 
сақ дәуірінің аса ірі ескерткіші. Бесшатырды 1957 және 
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1959–1961 жыл да ры Же ті  су ар -
хе оло гия лық экс пе ди ция сы (же   -
тек   ші сі К.Ақы шев) зерт те ді. 
Қо рым құ ра мын да үл кен ді-кі-
ші лі 31 оба бар. Олар ба тыс тан 
шы ғыс қа қа рай 1 км, сол түс-
тік тен оң түс тік ке қа рай 2 км 
бо ла тын ал қап ты алып жа  тыр. 
21-і тас пен, ал 10-ы қи ыр шық тас ара лас қан то пы рақ үй ін ді-
лер мен жа был ған. Қо рым шарт ты түр де екі бө лік ке (сол түс тік 
жә не оң түс тік) бө лі не ді. Сол түс тік топ қа Бес ша  тыр зи ра-
ты ның ең үл кен екін ші жә не үшін ші оба ла ры кі ре ді.

Зерт теу ба ры сын да 18 оба қа зыл ды. Олар дың үше  уі –  
үл  кен, қал ған да ры – ор та ша жә не кі ші оба лар. Алын ған 
ғы лы ми де рек тер ежел гі сақ тар дың әлеу мет тік топ тар ға жік-
те луі, ша ру ашы лы ғы, тұр мыс тық салт-дәс түр ле рі, ді ни на ным-
се ні мі, ар хи тек ту ра лық же тіс тік те рі, тұ тын ған қа ру-жа-
ра ғы мен құ рал-жаб дық та ры жай лы құн ды мә лі мет тер  
бе ре ді.

(«Қа зақ эн цик ло пе дия сы», 2-том)

2. Ғылыми стильге тән тілдік құралдарды қолданып, оқылым мәтін-
дерінің тезисін немесе аннотациясын жазың дар.

3. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Тақырыбын, автор көзқарасын, құры-
лы мын, тілдік ерекшелігін ал  дың  ғы оқылым мә тіндерімен салыс-
тыра талдаңдар.

То ми рис (Тұ мар) хан ша (б.з.б. 570–520) – күн гей түр кі 
сақтардың ел би ле ген атақ ты әй ел пат ша ла ры ның бі рі. Грек 
жаз ба ла рын да оның елін «мас са гет» деп атай ды. Тұ мар хан ша 
есі мі нің та рих қа еніп, әлем ге та ны луы Ахе мен әу ле ті нен 
шық қан, «төрт құ бы ла ның тұ тас би леу ші сі» атан ған пар-
сы ның әй гі лі пат ша сы Кир дің (б.з.б. 558–530) Ор та Азия ға 
бас қын шы лық жо рық пен кел ген, «же ңі лу ді біл мей ді» деп 
дә ріп тел ген әс ке рін ашық шай қас та тас-тал қа нын шы ға рып 
же ңуімен ті ке лей бай ла ныс ты. 

Мем ле ке ті нің ау ма ғын той ым сыз дық пен ке ңей те бе ру ді 
ой ла ған Кир пат ша ба тыс ел де рі не ат тан бас бұ рын әу елі 
шы  ғыс жа ғын қауіп сіз ден ді ру мақ са ты мен күн гей түр кі 
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сақ  тар  ды ба ғын ды рып алу  ды көз дей ді. Сөйт іп, сақ елі  не ел ші 
ат тан ды рып, олар дың хан  ша сы, сол кез де күй еуі өліп же сір 
отыр ған Тұ мар дың өзі не тұр мыс қа шы ғу ын сұ рай ды. Бұл – 
Кир дің сақ тар мен со ғы су ға із деген же леуі еді.

Тұ мар хан ша Кир дің ұсы ны сын қа был да май тас тай ды. 
Осы ны сылтау ет кен Кир өзі нің жау ын гер ле рін шы ғыс қа 
қа рай қап та та ды. Аракс да рия сы на же тіп, өзен үстінен қал-
қы ма көпір салуды әмір ете ді.

Өз де рін жау лап алу ға кел ген пар сы лар дың әр қа да мын 
алыс тан ба қы лап, бі ліп отыр ған Тұ мар хан ша олар дың 
да рия дан өту үшін кө пір сал ға лы жат қа нын ес тіп, Кир ге 
ар найы жау шы жі бе ре ді. «Ми дия лық тар дың пат ша сы! – дей ді 
жі бер ген жау шы сы ар қы лы Тұ мар хан ша Кир ге. – Ние тің нен 
қайт . Өн бес іс ті қу ма. Егер ал да-жал да со ғыс пай қой май мын 
де сең, он да кө пір са лып, уа қыт өт кі зіп, әу ре бол ма. Да рия ның 
біз жақ бе ті не шы ғып со ғы са мын де сең, біз үш күн ші лік 
жер ге ке тіп, жол ашай ық, ал да рия ның арғы жа ғын да со ғы-
са мын де сең, сен үш күн ші лік жер ге ше гін. Қа ла уы ңа қа рай 
өзің шеш».

Кир да рия ның сақ тар жа ғын да со ғы су ды ұй ға рып, ше шім-
де рін Тұ мар ға ха бар лай ды. Сақ тар уә де ле рін де тұ рып, үш 
күн ші лік жер ге ше гі ніп ке те ді. Олар дың кет ке ні не анық көз 
жет кіз ген нен кей ін Кир бү кіл әс ке рін да рия ның ар ғы бе ті не 
өт кі зіп, сақ тар дың ша бу ыл дау шы то бын ал дап қол ға тү сі ріп, 
тү гел қыр ғын ға ұшы ра та ды. Осы топ тың бас шы сы, Тұ мар 
хан ша ның ұлы Спар гап ты тұт қын ға ала ды. 

Сүй ік ті ұлы мен шеп бұ зар жау ын гер ле рі нің қай ғы лы 
ха ба рын ал ған Тұ мар Кир ге жау шы жі бе ріп, оған өзі нің соң ғы 
сө зін жет кі зе ді. «Қан құ мар Кир! Же ңіс ке же лік пе. Ай ла-
тә сіл мен бі раз жау ын ге рім ді опат ет ке нің ді қа на ғат тұ тып, 
ұлым ды өзі ме қай та р да, есен-сау ың да жө нің ді тап. Егер өйт-
пе сең, Тә ңі рдің аты мен ант етемін, қан ға қан ша ма той ым сыз 
бол саң да, адам қа нын шөлің қан ған ша іш кі зер мін!»

Бар аң са ры бі реу дің елін шау ып, ол жа ға ба тып, ата ғын 
шы ға ру ға ау ған Кир хан ша ақы лын тың да май, өзі нің шай қа-
са ты нын ай тып, Тұ мар дың жау шы сын ке рі қай та ра ды.

Тұт қын ға түс кен Тұ мар дың ұлы Кир ден аяқ-қо лын бо са-
ту ын өті не ді. Қол дан бұ ғау, аяқ тан кі сен алы ны сы мен, ол 
қа сын да тұр ған пар сы жау ын ге рі нің қа ру ын жұ лып алып, 
өзін-өзі өл ті ре ді. 
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Ке ле сі кү ні екі жақ тың ара сын да бұ рын-соң ды көз кө ріп, 
құ лақ ес ті ме ген сұ ра пыл қыр ғын со ғыс бас тала ды. Ақы-
рын да да ла лық ұрыс тә сі лін ти ім ді пай да лан ған сақ тар пар-
сы лар дың әс ке рін тү гел дер лік жу са тып са ла ды. Қор шау ға 
тү сіп, бас сау ға лар мүм кін ді гі нен ай ырыл ған Кир дің өзі де 
жау ын гер ле рі мен бір ге ай қас ала ңын да қа за та ба ды. Тұ мар 
хан ша шай қас аяқ тал ған соң, сар баз да ры на Кир дің де не сін 
тап ты рып алып, ба сын кес ті ріп, қан тол ты рыл ған мес ке 
са лып тұ рып: «Ті рі қал дым, се ні же ңіп шық тым де ме сем, жар 
де ген де гі жал ғыз ұлым ды аяр лық пен қол ға тү сі ріп, сен ме нің 
тү бі ме жет тің, жау ыз! Ен ді Тә ңір ге бер ген сер тім ді орын дап, 
ба сың ды қан ға бөк ті ріп, шөліңді қан дыр ған  нан бас қа ама-
лым жоқ», – дей ді. 

Осы лай ша күн гей сақ тар өз де рін жау лау ға жа са  нып кел-
ген бас қын шы лар ды жеңіп, елі нің тәу ел сіз ді гін сақ тап қа ла-
ды. Тұ мар хан ша ел ба сы лық ұлы тұл ға сы мен, қол бас шы лық 
ас қан ер лі гі мен та рих қа ене ді.

(«Қа зақ стан» ұлт тық эн цик ло пе дия сынан)

4. Ал дын ала жос пар құ рып, сұ рақ тар дай ын дап, «Қа зақ стан ның 
кие лі жер ле рі – ұлт тық мақ та ны шы мыз» та қы ры бын да дөң ге лек 
үс тел  өткізің дер.

5. Мәтін нормаларын (мәтін құрылымы, азатжол, мәтін бөліктері, 
тақырып) сақтап, «Тұмар хан ша – тарихи тұлға» та қы ры бын да 
аргументті эссе жа зың дар.

6. Ата-анаң ның ту ған же рін де гі та ри хи жә ді гер лер ту ра лы мә лі мет 
жинап, презентация немесе ойтұжырым дайындаң дар.
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§5. «Ұлы да ла ның же ті қы ры. 
 Ар хив-2025» бағ дар ла ма сы

1. Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы бойынша 
жасалған гра фи ктік ақ па рат пен танысып, ойларыңды ортаға 
салың дар.

Та ри хи са на ны жаң ғыр ту

1. Ар хив-2025

5. Да ла фоль кло ры мен му зы ка сы ның мың жы лы

3. Түр кі әле мі нің ге не зи сі

2. Ұлы да ла ның ұлы есім де рі

6. Та рих тың ки но өне рі мен те ле ви зия да ғы кө рі ні сі

4. Ұлы да ла ның ежел гі өнер жә не тех но ло гия лар му зейі

«Ар хив-2025» же ті жыл дық бағ дар ла ма сы

Та рих шы лар мен мә де ни ет та ну шы лар дан құ рыл ған 
ар найы топ тар дың отан дық жә не ше тел дік ірі ар хив тер-
мен өза ра ық пал дас тық та бо лып, із деу-зерт теу жұ мыс-

та рын жүр гі зуі

Қа лың жұрт шы лық қа қол же тім ді бо луы үшін ар хив  
де рек те рін бел сен ді түр де цифр лық фор мат қа кө ші ру

Мек теп тер мен өл ке та ну му зей ле рі нің жа ны нан  
та ри хи-ар хе оло гия лық қоз ға лыс тар құ ру
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2. Мә тін ді мұ қи ят оқың дар. Құрылымы мен тілдік ерекшелігін гра-
фиктік мәтінмен салыстыра талдаңдар.  

Ұлы	да	ла	ның	же	ті	қы	ры
Ел ба сы Нұр сұл тан На зар ба ев өзі нің «Ұлы да ла ның же ті 

қы ры» ат ты ма қа ла сын да ха лық ты та рих қа құр мет пен қа -
рау  ға жә не зер де леу ге, өт кен нен са бақ үй ре ну ге ша қы ра ды. 
Се бе бі әр ха лық тың ше жі ре сі қа һар ман дық қа, же ңіс тер мен 
тра  ге дия ға то лы, оны сол күй ін де қа был да ған аб зал. Ол үшін 
ғы лы ми тұр ғы да ғы көз қа рас қа жет. 

«Ұлы да ла ның же ті қы ры» ма қа ла сы екі бө лім нен тұ ра-
ды. Ал ғаш қы сы «Ұлт та ри хын да ғы ке ңіс тік пен уа қыт» деп 
атала ды. Ма қа ла ның аты ай тып тұр ған дай, не гіз гі бө лім Ұлы 
да ла ның же ті қы рын ай қын дап бе ре ді. Оның ішін де же ті 
қа зы на мыз дың бі рі – жыл қы ға ерек ше мән бе рі ліп отыр. Ұлы 
да ла хал қы ме талл өн ді рудің те рең та ри хы мен мақ та на ала-
ды. Сон дай-ақ Еуро па мен Ази яны жал ға ған Қа зақ стандағы 
Ұлы Жі бек жо лын жаң ғыр ту ды да көз деп отыр. Қа зақ да ла-
сы ның су лы, ну лы та би ға ты да елеу сіз қал ма ды.

Ал ма қа ла ның екін ші бө лі мі ал да ғы уа қыт қа ба ғыт-
бағ дар бе ре ді. Ел ба сы төл та ри хы мыз ды ба ға лап, жаң ғыр-
ту ға ар нал ған нақ ты 6 тап сыр ма жүк те ді. Оның ішін де 
«Ар  хив – 2025» же ті жыл дық бағ дар ла ма сын жа сау, Түр ко-
лог тер дің дү ние жү зі лік конг ре сін ұй ым дас ты ру, «Ұлы да ла» 
ат ты ежел  гі өнер жә не тех но ло гия лар му зей ін ашу сын ды 
мін дет  тер бар.

Осы дан бір жа рым жыл бұ рын Ел ба сы ның «Бо ла шақ қа 
бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты бағ дар ла ма лық ма қа ла сы 
жа рық қа шық ты. «Ұлы да ла ның же ті қы ры» ма қа ла сын да ғы 
жо ба лар ды «Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма сы ның жал ға сы 
ре тін де қа рас тыр ды. «Ру ха ни жаң ғы ру» жал пыұлт тық бағ-
дар ла ма сы ның жа ңа ком по не нт те рі ата-ба ба  мыз дың көп ға-
сыр лық мұ ра сы ның цифр лық өр ке ни ет жағ дай ын да тү сі нік ті 
әрі сұ ра ныс қа ие бо лу ын қам та ма сыз ете оты рып, оны жаң-
ғыр ту ға мүм кін дік бе ре ді. Төл та ри хын бі ле тін, ба ға лай тын 
жә не мақ тан ете тін ха лық тың бо ла ша ғы зор бо ла ды. Өт ке нін 
мақ тан тұ тып, бү гі нін нақ ты ба ға лай бі лу жә не бо ла шақ қа оң 
көз қа рас та ны ту – елі міз дің та быс ты бо луы ның ке пі лі.

(Ин ди ра Сү лей ме но ва)
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3. Екі топқа бөлініп, «Ұлы даланың жеті қыры» мәтінінің мазмұны 
бойынша әң гіме және дөңгелек үстел ұйымдастырыңдар.

1. «Ата-бабамыздың көпғасырлық мұрасының цифрлық 
өр ке ниет жағдайында түсінікті әрі сұранысқа ие болуын 
қамтамасыз ету» дегенді қалай түсінесіңдер?

2. Халықты тарихқа құрметпен қарауға және зерделеуге, 
өткеннен сабақ алуға ғылыми тұрғыдан бағыт беретін 
осындай құжаттар керек пе?

3. «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласының құндылығы неде?

4. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Екі мәтінді салыстыра талдаң дар. 

«Ұлы да ла ның же ті қы ры» 
	мә тіні 

«Қа си ет ті қам шы» 
	мә тіні 

Тақырыбы

Автор көзқарасы

Мақсатты аудиторияға сәйкес қызметі

Құрылымы мен тілдік ерекшелігі

Қа	си	ет	ті	қам	шы
За ма нын да ба тыр әрі аруақ ты адам бол ған Бай бақ ты 

ата ның бір қа сие  ті – ауы рып жат қан адам   ды алыс тан се зіп, 
аты на мі ніп, соған қарай шау ып ке те ді екен. Бір кү ні ки із 
үй ді қор шап, жы лап отыр ған бір топ адам ның үс ті нен тү се-
ді. Аң да са, ке лі ні әл үстінде жатқан үй бо лып шы ғып ты. Сол 
кез де Бай бақ ты ата он екі өрім дой ыр қам шы сы мен үй дің 
сыр ты нан ұрып, «Тас тап кет, әй, ит, тас тап кет!» деп ай қай-
лап ты. Ара да бі раз уа қыт өт кен нен кей ін ки із үй дің іші нен 
әл де бір дау ыс ес ті ле ді, ба рып қа ра са, екі дү ние нің ор та сын да 
жат қан ке лін шек ке жан кіріпті дей ді. 

– Ме нің өк пем ді бір қы зыл ит суы рып алып, үл кен көк 
су ға қа рай қаш ты. Көк су ға жа қын дап қал ған да, ат мін ген ақ 
 са қал ды бір ата мыз: «Тас тап кет, әй, ит, тас тап кет!» – де ді. 
Ма на ғы өк пе ні су ға сал ған да, мен өле тін едім. Қай та ай на лып 
ке ліп, өк пем ді ор ны на са лып кет ті, – деп ті. 
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Ал жо рық тар ға қам шы сын алып, жал ғыз шық қан да Бай-
бақ ты ата жау дың кө зі не мың адам бо лып кө рін ген де се ді. Ел 
ау зын да ғы аңыз дар да ата ның қам шы сы ту ра лы түр лі тыл-
сым жайт тар ай ты ла ды. Қа зір ол қам шы Аты рау об лыс тық 
та ри хи-өл ке та ну музейінде сақ тау лы… 

Ке зін де ең жақ сы қам шы ны сый ға ұсы ну дәс тү рі бол-
ған. «Қам шы ұс та ған нан жын-шай тан дар қа ша ды» де ген 
тү сі нік те бар. Бұл рет те қам шы ем ші лер дің ем дік қа руы на 
да ай нал ған. 

Бү гін де қам шы өру де ұмы ты лып ба ра ды. Ме нің атам Ере-
кен Қал мұ ха нов Жәң гір хан ның ұс та ған қам шы сын жа са ған 
ше бер адам еді. Ол кез де был ға ры илеу тех но ло гия сы ның 
өзі бас қа ша бо ла тын. Осы дәс түр ді қай та дан қол да ныс қа 
ен гіз сек, әр қа зақ тың тө рін де дом бы ра мен қам шы тұр са, 
ру ха ни жаң ғы ру де ген – осы. Қа зір об лыс тық музей қо рын да 
жи ыр ма ға жу ық қам шы бар. Со лар дың ара сын да талай 
аңыз ға ар қау бол ған Бай бақ ты ата ның то был ғы сап ты қам-
шы сы көз тар та ды.

(Ба қыт күл Бабаштың  
«Қасиетті қамшы» мақаласынан) 

5. Үш топ қа бө лі ніп, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Алғашқы оқылым мә тініне рецензия дайындаңдар.
2-топ. «Қасиетті қамшы» мәтінінің аннотациясын жазыңдар.
3-топ. Мәтін нормаларын (мәтін құрылымы, азатжол) сақтап, 
«Әр қа зақ  тың тө рін де дом бы ра мен қам шы тұр са, ру ха ни жаң ғы-
ру – осы» деген пікірді дамытып, өз ойларыңды «ПСМТ» фор  му ла-
сы ар қы лы білдіріңдер. 

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

дә лелдей ала мын: …».
4-сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын ды 

ше шім ге кел дім: …».

6. Өз өңірлеріңнен шыққан батырлар, ақын-жыраулар, шешендер 
мен көсемдер ту ра лы де рек тер мен аңыз-әң гі ме лер ді негізге алып, 
өлең шығарып көріңдер немесе ойтұжырым дайындаң дар.
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§6. Өл ке та ри хы нан сыр шер те тін 
 ес ке рт кіш тер

1. Мә тін ді оқып, та қы ры бы мен ав тор көз қа ра сын анық таң дар. Мә тін 
маз мұ ны бой ын ша проб ле ма лық сұ рақ тар дай ын дап, бір-бі рің  нің 
сұ рақ тар ыңа жау ап бе рің дер.

Бо рал дай қо ры мы көш пен ді ха лық тар дың өр ке ние ті 
ре тін  де еліміздің та ри хын да ай тар лық тай ма ңыз ға ие. Ежел  гі 
көш пен ді лер дің мә де ние ті, қай ма ғы бұ зыл ма ған салт-дәс тү-
рі нің та ри хы скиф-сақ дәу ірі нен бас тау ала ды. Олар дың өмір 
сүр ген ай ма ғы мен тұр ғы лық ты ме кен де рі, тұр мыс та қол-
дан ған зат та ры мен ша ру ашы лы ғы – бү гін де та рих. Ал сол 
та рих ты көз бен кө ріп, кө ңіл мен се зі ніп қай ту ға Ал ма ты тұр-
ғын да ры мен қо нақ та ры ның зор мүм кін ді гі бар. Ежел гі көш-
пен ді лер та ри хы нан сыр шер те тін ай мақ тың бі рі – Бо рал дай 
сақ қор ға ны та ри хи-мә де ни ау ма ғы.

Бо рал дай сақ қор ға ны ар хе оло гия лық саябағы – ежел гі 
көш пен ді ха лық тың бү гін ге жет кен бір ес ке рт кі ші, салынған 
уақыты б.з.б. VI ғасырмен сәйкес келеді. Ал ма ты қа ла сы ның 
сол түс тік ба тыс ай ма ғын да, Үл кен Ал ма ты өзе ні нің сол жақ 
жа ға ла уын да ор на лас қан. Сол түс ті гін де Бо рал дай ауы лы мен, 
оң түс ті гін де Үл кен Ал ма ты ка на лы мен шек те сіп, Бо рал дай 
үс тір ті нің бір бө лі гін алып жа тыр. Бұл қо рым ның ұзын ды ғы 



184

3 км бол са, ал ені 800 метр дей ау мақ ты алып жат ыр. Осы 
430 гектар ау мақ ты алып жат қан Бо рал дай сақ қор ған-
да ры ар хе оло гия лық саябағында 47 сақ жә не 200-ден ас там 
үй сін қор ғаны ор на лас қан. Аса үл кен қор ған дар дың би ік ті гі 
10–14 метр ге дей ін же те ді. Ал диа мет рі 80–150 метр ді алып 
жа тыр. Осы уа қыт қа дей ін та ри хи ес ке рт кіш те рі мен та би ғи 
ланд шаф ты сақ тал ған.

Сақ қор ған да рын тұр ғы зу үшін тас, то пы рақ, кір піш 
ке сек те рі си яқ ты құ ры лыс ма те ри ал да ры ның бір не ше мың 
тон на сы пай да ла ныл ған. Олар ды кө те ру үшін сол кездің 
өзінде-ақ құ ры лыс өне рі нің өзін дік тех но ло гия ла ры бол ды. 

Жо ба же тек ші сі, ар хеолог Рус лан Шер ба ев: «Бұл қор ған-
дар ға бір не ше мың жыл бол са да, осы күн ге дей ін еш бү лін бей 
сақ та лып кел ді. Олар ға тө не тін жал ғыз қау іп – жа қын ма ңай-
да ғы қа ла кө ле мі нің ке ңеюі. Бі рақ бұл қор ған дар ашық ас пан 
ас тын да әлі талай мың жыл тұ ра ала ды. Бо рал дай сақ қор ған-
да ры – Қа зақ стан ның қа си ет ті ме ке ні. Бұл сая бақ жа қын да 
ға на «Қа зақ стан ның қа си ет ті геог ра фия сы» жо ба сы ның 
ті зі мі не ілік ті. Со ны мен қа тар қор ған дар ды ЮНЕС КО-ның 
дү ниежү зі лік мұ ра ла ры қа та ры на қо су ұсы ны сы да жос пар-
ла нып отыр. Бұл ау мақ қа жер лен ген адам дар – тай па лық 
жә не ді ни кө сем дер, даңқ ты қол бас шы лар, сақ тай па ла ры ның 
бет ке ұс тар тұл ға ла ры. Осы де рек тер ді не гіз ге ала оты рып, 
бұл қо рым ды Қо жа Ах мет Ясауи ке се не сі мен са лыс ты ру ға 
әб ден бо ла ды», – де ді.

(ҚазАқпарат)

2. Мә тін ді оқып, таң ба лы тас тың 10 түр лі қа сие тін атаң дар.

«Өсе тін ел та ри хын тас пен жа за ды, өше тін ел та ри хын 
жас пен жа за ды» деп да на хал қы мыз айт пақ шы, Ал ма ты 
об  лы сы Жам был ау да нының Мә ті бұ лақ ауылдық ок ру гі ау -
ма  ғын да ор на лас қан ашық ас пан ас тын да ғы Таң ба лы Мем ле-
кет тік та ри хи-мә де ни жә не та би ғи қо рық-му зейі – қа зақ хал-
қы ның ға на мақ та ны шы емес, ЮНЕС КО-ның Бү кі л  әлем дік 
мә де ни мұ ра лар ті зі мі не ен ген аса құн ды жә ді гер ле рі міз, 
кие лі та ри хи ме кен.

Таң ба лы ар хе оло гия лық ке ше ні – жо ға лып кет кен 
да ла өр ке ние ті нің ерек ше куәге рі және қор ша ған ор та ға 
бей ім де лу дің, та би ғат пен үн де су жә не та би ғи ланд шаф ты 
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эко ло гия лық за лал сыз пай да ла нудың үл гі сі. Мұн да рес пуб-
ли ка лық ма ңы зы бар ес ке рт кіш тер са ны 100-ге жу ық. Атап 
айт сақ, ар хе оло гия лық қор ған дар, қо рым дар мен қо ныс тар . 
Ашық ас пан ас тын да ғы қо рық-му зей ін де гі ерек ше қор ға-
ла тын ор таң ғы ай мақ та 5000-ға жу ық жар тас су рет те рі (пет-
рог лиф тер) кез де се ді.

Таң ба лы қо рық-му зейі Ал ма ты қа ла сы нан сол түс тік-ба-
ты сқа қарай 170 км жер де, Қа ра бас тау ауы лы нан 4 км өңір де 
ор на лас қан. Бұл қо рық ау ма ғы ның жал пы ау да ны 3800 гек-
тар жер ді құ рай ды.

Елорданың сим во лы на ай нал ған мә уелі бәйтеректің суреті 
ең алғаш рет б.з.б. XII–X ға сыр  лар да ғы (қо ла дәу ірі) Таң ба-
лы да ғы жар тас қа са лын ған. Шат қал да ғы мәу елі бәй те рек 
су ре тінің сол кез дің өзін де-ақ құн ды лы ғы жо ға ры бол ған-
ды ғы анық.

«Азия дау ысы» фес ти ва лі нің эмб ле ма сы на ай нал ған Күн 
бас ты Құ дай дың су ре ті нің ор на лас қан же рі де Таң ба лы шат-
қа лы. Бұл ке шен – әлі де зерт теуді, қор ғауға алуды қажет 
ететін адам зат тың та ри хи-мә де ни мұ ра сы.

Таң ба лы қо ла дәу ірі нен түр кі дәу ірі не дей ін гі ба ба лар дың 
«Мәң гі лік Ел» ор на ту жо лы бей не лен ген рә міз дер жүй есі 
деу ге бо ла ды. Мы са лы, жар тас та ғы бө рі лі бай рақ кө тер ген, 
ту жел бі рет кен салт ат ты жау ын гер лер ел дік тің, ер лік тің, 
Отан үшін кү ре стің бейнесін жас ұр пақ қа паш етіп тұр ған дай. 
Не гіз і, музей тас қа қа шал ған 250 су рет тен құ ра ла ды. Қа зір гі 
кез де Таң ба лы да ғы жа ңа ту рис тік ба ғыт тың да муы, ашық 
ас пан ас тын да ғы та ри хи мұ ра лар құн ды лы ғы ның ал дың ғы 
орын да тұ руы – бү гін гі күн нің бас ты тала бы.

(Ерлік Әлімқұлов, Таңбалы Мемлекеттік  
табиғи қорық-музейінің директоры)
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3. Өлең ді мә нер леп оқып, ан но та ция жа зың дар.

Күл	те	гін	нің	көк	та	сы
Ұлы тау лар, те бі рен, жа та бер мей шал қа лап, 
Ұлы да ла ру хы на ба сын иді шар та рап. 
Тә ңі рі нің біз дер ге көк тен түс кен сый ын дай, 
Көк тас кө шіп ке ле ді та ри хым ды ар қа лап.

Аруа ғың нан ай нал дым, ба ба ла рым, хас ба тыр,
Көз жа сын дай мөл ді реп қа сие тің тас та тұр. 
Күн ас тын да кү ңі ре ніп құл пы та сың қал ма са,
Мың жыл дар дың үңі рей іп ар ғы жа ғы бос жа тыр.

Исі түр кі жұр ты ның тұ ма рын дай, Көк та сым, 
Бұ зып жет тің бү гін ге ға сыр лар дың қақ па сын. 
Тү мен-тү мен қол ер тіп, тік кө те ріп да ла ны, 
Тү зе ген дей Күл те гін Ас та на ма ат ба сын!

Еке ні міз шын бол са Ер тү рік тің ұр па ғы, 
Біз ге қым бат Көк тас тың ұшып түс кен ұн та ғы. 
Құ ді ре тін әз тұ тып Күл те гін дей кие нің, 
Ұл жа са сын ұл ты ның бо ла біл ген ұл та ны! 

Қуа ныш қа ке не ліп қа за ғым ның құ ша ғы,
Кө ңіл құ сы ша рық тап сан қи ыр ға ұша ды. 
Ел таң ба мен Көк бай рақ, Әнұ ран да ға на емес, 
Күл те гін нің та сын да Ел ді гім нің ны ша ны!

Ерік сіз ден ең кей тіп ен ді еш кім ге, Жа са ған, 
Иіл ме сін ба сы мыз тар бұ ғау дан бо са ған! 
Бо са ғам да бү гі лер тә кап пар дың ті зе сі, 
Төр де тұр са тек ті сөз ба бам тас қа қа ша ған!..

(Не сіп бек Айтұлы)

4. Аудиожазбадан (11. mp3) Жан дар бек Жұ ма ғұ лов тың «Қыз ғал-
дақ тар – өнер ту ын ды ла рын да» ат ты мә ті нін тың дап, терминдер 
мен ұғымдарды, өздеріңе әсер еткен үзінділерді кестеге жазыңдар.

Терминдер мен ұғымдар Маған әсер еткен үзінділер
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		Пікірталас	мәдениетіндегі	сөз	қолданыстар
Азамат	пікірінің	танылатын	орны	–	пікірталас	алаңы.	Ол	–	ой	дода

сы,	сөз	майданы.	Мұнда	сөз	ой	қазанында	қайнайды,	қалыпқа	түседі,	
өзіндік	келбетімен	сомдалып	танылады.	Пікір	айтылады,	айтылған	
пі	кір	ге	қарсы	ой	туады.	Пікір	айтқан	адам	өз	пікірін	дәлелдеуі	тиіс.

Сөз	қолданысына	байланысты	кейбір	қағидаларға	тоқталайық.
1.	 Пікірталаста	қолданылған	сөз	бәріне	түсінікті	болғаны	дұрыс.
2.	 Сөзді	мағынасына,	грамматикалық	тұлғаларды	мақсатқа	сай	қол

да	ну,	ойды	жеткізу	тәсілдерін	білу	қажет.
3.	 Мақұлдау	мәніндегі	сөздер	(иә,	дұрыс	айтасыз,	сізбен	келісуге	бо

ла	ды)	мен	теріске	шығару	немесе	мақұлдату	мәніндегі	сөздерді	
(бі	рақ,	дегенмен,	мына	мәселеге	назар	аударайық)	үйлестіре	білген	
жөн.

4.	 Қажет	кезде	сұраулы	сөйлемдерді,	қанатты	сөздерді	орынды	қол
да	на	білу	керек.

5.	 Сөздің	дұрыстығы,	тазалығы,	жатықтығы	–	ой	айқындығының	басты	
шарт	тары.

6.	 Сөздің	күші	қарсыласқа	әсер	ететіндей	болу	керек.
7.	 Берілген	 уақытты	 үнемді	 пайдаланып,	 тақырыптан	 ауытқымай,	

нақ	ты	пікір	айта	білу	–	қарсыласты	сыйлаудың	белгісі.
8.	 Тақырып	мазмұнын	ашуды	басты	назарда	ұстау	керек.

5. Өз өлкелеріңдегі тарихи ескерткіштер  туралы шы ғар ма шы лық 
жұ мыстың бір түрін (өлең, әң гі ме, ес те лік, шы ғар ма) орындаң дар.

6. Екі тапсырманың бірін орындаң дар.

1. Не сіп бек Айтұлы ның «Күл те гін нің көк та сы» өле ңін жат таң-
дар.

2. Тақырыпты «Мәңгілік Ел» стратегиясымен байланыс ты  рып, 
эссе жазыңдар. Эссе түрін өздерің таңдаңдар.
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§7. Мұхтар Әуезов – көркемсөздің  
 хас шебері

Қазіргі	шешендік	сөздердің	сипаты
Қазіргі	шешендік	сөздердің	де,	шаршы	топтың	да	сипаты	өзгерді:	

шешендер	білімғылым,	оқуағарту,	тәлімтәрбие,	мәдениетөнер	та
қы	рыптарын	қозғаған	көркемсөз	иелері,	яғни	ақындар	мен	жазушы	лар,	
ғалымдар,	журналистер	болса,	 тыңдаушы	топ	–	білімғылым,	 оқу
ағарту,	мәдениет	саласындағы	көпшілік.	Шешендік	өнердің	көрінетін	
орындары	–	жиналыс,	конференция,	съезд,	семинар,	диспуттар.	Ше
шен	дік	сөз	енді	өлеңмен	емес,	бірыңғай	қара	сөзбен	айтылатын	болды.

Еліміз	тәуелсіздік	алып,	дербес	мемлекет	болғаннан	бастап,	ше
шен	дік	өнердің	қажеттілігі	күн	санап	артып	келеді.	Елдің	тәуелсіз	дігі	
өзімен	бірге	ойлау	тәуелсіздігін,	санадағы,	танымдағы	тәуелсіз	дікті,	
тіл	 тәуелсіздігін	 қоса	алып	 келді.	 Қа	зақ	 тілі	мемлекеттік	 тіл	болып	
қабылдануына	байланысты	сот	істері	қазақ	тілінде	жүргізіле	баста
ды.	Республикадағы	телеарналар	мен	радиохабарлар	қазақ	тілінде	
жүргізілуде,	 қазақ	баспасөз	басылымдарының	 тілі	 өткірлене	 түсті.	
Осының	бәрі	қазақ	тілінде	шешен	сөйлеу	талабын	күшейтті.

1. Мәтінді оқып, ондағы негізгі 3 дерек, 2 көзқарас, 1 тұжырымды 
анықтаңдар. 

Әуезов	дәрістері	–	әсемдену,	өрлеу	сағаттары
Шешендік деген не? Шешендік – әшейін ширақ сөйлеу, 

құрғақ пысықтық жасау емес. Шешендік – шексіз білімнен, 
те рең ойдан, асқан парасаттан туатын нәрсе! Әуезов тің ше -
шен   дігі ғұлама ғалымдығында жатыр…

Әуезов – кәдімгі қазақтың «сегіз қырлы, бір сырлы» дей-
тін кі сі лікті Кісісі, Ұлы тұлғасы. Ол – ұстаз ғана емес, жа зу  шы  
әрі ғалым және осы үш мамандығының үшеуін де же те мең-
гер ген, үшеуінде де иненің жасуындай осалдық та ныт  па  ған, 
үше уін де де алып, күшті. Әуезов феноменінің ерек ше лігі 
осын да жатыр.

Ал осы үш түрлі қасиетінің де сарқып құяр сағасы бі реу, 
ол – әдебиет. Сөз өнері – Әуезовтің бірден-бір және ғұмыр-
 лық сти хиясы. Демек, Әуезовтің дәрісін тыңдау – шә кірт 
ат ау      лы ның бақы ты. Әуе зовтің әр лекциясы – бір-бір оқу лық, 
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бар лекциясы – ұлан- ға йыр ұлы мектеп. Әуезов мек тебіндегі 
Әуезов өткізген әр бір екі сағат сабақ – шәкірт ша бы тының 
шалқу, шарықтау ша ғы, пі су, жетілу сәттері.

Әуезовтен екі сағат лекция тыңдаған адам өзінің жа ңа-
 ғы – бұ дан екі сағат бұрынғы психологиялық қалпынан, 
ақыл- ой ма ғы насындағы хал-күйінен кәдімгідей өзгеріп, 
жаң ғы  рып, жа ңа рып шығады. Иман тұрғысынан біршама 
«пісе, же ті ле» түседі. Танымы көрер көзге байып шығады. 
Бұл – кере мет ме та морфоза! Осыны түсінген тыңдаушылар 
Әуе зов тің әдет те гі әр лекциясына Алматының әр түкпірінен 
әдейі келіп, рұқсат сұрайды. Әуезовті тың дау – олар үшін 
әсерлену, әсем дену, эмоциялық өрлеу сағат тары. Сон дық  тан 
олар Қазақ университе  ті  не ту ра Меккеге келгендей шұ бы-
рады.

(Зейнолла Қабдоловтың «Менің Әуезовім»  
роман-эссесінен)

2. Мәтінді оқың дар. Әуезовтің шешендік шеберлігінің сырын ашуға 
тырысыңдар.

Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы сөз қол да ныс үл  -
гі лері – игерілуге тиіс ұлан-ғайыр байлық. Оның ұлы лы ғы 
сол – қазақтың көркемсөз үлгісі нің бар лық қа дір-қасиетін, 
байлығын өз шығармала рын да жан дан ды рып қолдана білген 
және сол қазынаға жаңа сөз үл гі ле рін қосқан.

Алып суреткердің де Абай сияқ ты үш рухани бұлақтан: 
қазақтың шешендік өнерінен, шығыс пен батыс әде бие ті нен 
нәр алғанын атап өт ке ні міз жөн. Осы үш бұлақтан сусында ған 
қаламгер өзінің әлем ге әйгілі «Абай жолы» эпо пеясында 
ше шен  дік сөз үлгілерін, шығыс пен ба тыс жа зу шы ларына тән 
сөз ора лым дары мен балама лар ды өте шебер қолдана білген. 
Оның ке йіп керлерінің бәрі дер лік – тілге ше шен, ділмәр, 
озық ойлы жан дар. 

М.Әуезов «Абай жолы» арқылы Еуропа, орыс жазу шы-
ла ры на тән айшықты, анық бала ма ларды қазақ прозасында 
алғаш рет табиғи сіңістіріп, тілі міз дің өз заңдылығына 
ай нал дырып жіберді. Жазушы  ның тіл ора лы мы тосын, көзге 
қиындау көрі нетіні, көркем әде биет оқу ға дағ ды ланбаған 
адамға кей рет те ауыр лау тиетіні осын дай со ны лығына бай-
ла нысты.
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Қаламгер халық аузынан шығып, ауыз әдебиетінде жал-
ға сын тапқан даналық сөздерді «Абай жолы» эпо пея сында 
мейлінше кеңінен қолданды. Бұл кездейсоқ емес. Тегінде, 
халық өкілдерін сөйлетуге шебер Әуезов бұл шығармасында 
дра маларындағы шешендік дәстүрді асқан тапқырлықпен 
жал ғастырған.

Сөзді, сөйлеуді шешен құру шығармада түрліше тәсілдер 
арқылы жүзеге асады. Өмірдегіні өз күйінде көрсету, көрсе-
 тіп қана қоймай, оны басқа біреу байқай бермейтін қырынан 
сезіндіру – М.Әуезов тәсіліне тән құбылыс.

 Егер Әуезов өзінен бұрынғы әдебиетке місе тұтпай қара-
 ған болса, онда туған өнерін жаңа биікке көтерудің орнына 
өзі де құрдымға құлаған болар еді. Барды бағалай білетін 
ба йып тылық қана оны асқар таудың басына алып шықты…

(Рахманқұл Бердібай)

3. Мәтін нормаларын (мәтін құрылымы, азатжол, мәтін бөліктері, 
та қы рып) сақтап, тө мен де гі су рет тер бой ын ша ше шен дік сөз не 
әң гі ме құ растырың дар. 

4. Жұптарыңның жазған ше шен дік сөзі мен әң гі месіне ре цен зия 
дайындаң дар.

5. «Сыр тол ғау» әді сі ар қы лы өз де рі ңе ұна ған шешендік сөз бой ын ша 
кейіпкерге хат жа зың дар. 

6. Бі лім, өнер, дос тық, жол дас тық та қы ры бы на ше шен дік сөз, өлең 
құ растырың дар.



ТА БИ ҒАТ  
ЖӘ НЕ ЭКО ЛО ГИЯ

ШЕ ШЕН ДІК СӨЗ ДЕР

Бұл бө лім де сен дер:
•	 та	би	ғат	ты	ая	лау,	та	би	ғат	му	зей	ле	рі,	«Жа	сыл	ел»	бағ	дар	ла	ма	сы,	

эко		ло	гия	мә	се	ле	лері	ту	ра	лы	ақ	па	рат	тар	мен	та	ны	са		сың	дар;
•	 адам	мен	та	би	ғат	ара	сын	да	ғы	бай	ла	ныс,	тұр	мыс	тық	қал	дық	тар	

мә	се	ле	сі	ту	ра	лы	пі	кір	ал	ма	са	сың	дар;
•	 айт	ыс	пен	сы	ни	пі	кір	дің	өзін	дік	ерек	ше	лі	гі	ту	ра	лы	бі	ле	сің	дер;
•	 та	би	ғат	қа	бай	ла	ныс	ты	ше	шен	дік	сөз	дер	дің	идея	сын	анық	тап,	ма

ғы	на	сын	ажы	ра	та	сың	дар.
•	 көр	кем	де	гіш	құ	рал	дар	ды	пай	да	ла	нып,	та	би	ғат	та	қы	ры	бын	да	 

шы	ғар	ма	шы	лық	ба	ғыт	та	ғы	тап	сыр	ма	лар	мен	жұ	мыс	
жасайсыңдар.	

Біз та би ғат тың өзін қай та тү ле те тін ұр-
пақ пыз. Жер, су, ауа – адам ба ла сы на 
мұ ра бо лып ке ле жат қан мол қа зы на… 
Әр бір ағаш ты, әр бір бұ тақ ты, жал ғыз 
дән ді де ыж да ғат ты лық пен сақ тау, 
қам қор бо лу – бас ты мін дет тің бі рі.

Ыбы рай Жа қаев

VІІ БӨ ЛІМ
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§1. Та би ғат – тір ші лік кө зі

1. Су рет тер ге қа рап, та қы рып қа бол жам жа саң дар. 

2. Мә тін дегі негізгі ақ па рат ты анық таңдар. Мә тін де кө те ріл ген мә се-
ле ге сы ни тұр ғы  да ба ға бе рің дер.

Ақ шырақ! Жырлайын сенi жақсылап
Ал ма ты ға ал ғаш та ба ны мыз ти ген де, қа лың өс кен ағаш қа 

қай ран қа ла тын едік.
Бай зақов кө ше сі нен ен ді са лы нып жат қан Каз ГУ қа ла-

шы ғы на дей ін аққай ың ара сы мен жүр ген де, са на мыз ға 
өз-өзі нен өлең құй ыла тын… Сөз арасында айта кетсек, ақын 
өлеңдерiнiң iшiнде ұшырасатын «жапырақ жүрек жас 
қайыңға», «аршалар мен шыршаларға» қарағанда, бiз үшiн 
бозқараған анағұрлым биiкте тұратын…

Алматыға кел мей тұр ған да, осы қа ла да инс ти тут бі тір  ген 
Кла ра апа мыз дың сту де нт тік қош та су альбо мын қа рай тын-
 быз. Та бақ тай қос бет те гі қарт про фес сор лар мен дип лом 
ал ған жас тар дың бар мақ тай су рет те рі емес, ақ бас тау мен 
би ік те рек тер әс пет те ген Ал ма ты кел бе ті ын тық тыр ған. 

Иә, дәу лер жа зу жа за тын қа рын даш тай тым би ік те рек  тер 
ша һар ға кі ре бе ріс жолдың бой ын да өсе ді екен.
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Түп теп кел ген де, алып қа ла да ал ғаш қар сы ал ған көк 
те рек те, кө ше кез ген ақын дар дың жыр ла ры нан жиі ұшы-
ра   са тын аққай ың да емес, Ал ма ты да ғы ең жақ сы кө ре тін 
аға шы мыз басқа болып шықты. Қайсы? Пан фи лов шы лар 
пар кін де гі сая сын да сан сыз сыр сақ тал ған қарт емен дер ме? 

…Май дан гер ақын Жұ ма ға ли Саин ге тие сі лі шет кі кө -
ше   нің жол ара лы ғы на қа тар егі ліп, күз де бар мақ тай қы зыл 
же міс те рі до ма лап жа та тын до ла на ма?

Жел тоқ сан кө ше сі нен өр леп, Ти ми ря зев кө ше сі не бұ ры-
 лар тұс та ғы қа тар ласа өс кен қа лың мой ыл ма? Ба ла ке зі міз де 
мой ыл дың же міс те рі күз де уыл жып піс кен де, уыс тап асай тын 
едік. Көп же сең, ті сің ді қар мап қа ла тын қа сие ті бар…

Әл де Жел тоқ сан кө ше сі нің қар сы бе тін де гі жө ке ағаш   та-
  ры ма? Ол гүл шаш қан да үй ме лейтін қа лың ара ны айт   саң  шы! 
Гү лі нің күл те сін са лып іш кен шай дың дә мін айт саң шы! ..

(Қай нар Ол жай)

Сын ай ту – ой лау дың би ік шы ңы
Же	ке	сы	ни	көз	қа	рас	ты	қа	лып	тас	ты	ру	үшін	оқу	ке	рек,	 із	де	ну	ке

рек.	Бі	лім	алу,	та	ным	ды	ке	ңей	ту	ар	қы	лы	ға	на	сын	айта	ала	мыз.	Сын	
ай	туды	 қа	ра	пай	ым	пі	кір	біл	ді	ру	ден	бас	та	сақ	бо	ла	ды.	Пі	кір	біл	ді	ру	
ар	қы	лы	сы	ни	көз	қа	рас	қа	лып	та	са	ды.	

Ұлы	ғалым	Ахмет	Байтұрсынұлының	сынға	берген	анықтамасы
мен	танысайық.	«Сын	деп	адам	ісінен	шыққан	нәрсені	тексеріп,	баға	
бе	руді	айта	мыз.	Сынға	салынатын	нәрсе	көп	адам	күшімен,	ісі	мен	
жа	сал	ған	мемлекет	сияқты	ұлы	нәрсе	болуы	да	ықтимал.	Жал	ғыз	
адам	жа	са	ған	 ұсақ	 нәрсе	болуы	да	ықтимал.	Адамның	 қай	 ісі	нен	
шыққан	нәр	се	болса	да,	сынға	салудағы	мақсат	–	жақсыжаман	ды	ғын	
ашу,	мәнмағынасын	анық	таныту.	Ғылым	тарапынан	шыққан	нәр
се	болса	–	ғылым	жүйесіне	дұрыстерісін	көрсету.	Өнер	тарапы	нан	
шық	қан	нәрсе	болса	–	мақсатқа	сәйкес	келгенкелмегенін	көр	се	ту.	
Кә	сіп	тен	өнген	нәрсе	болса	–	тіршілікке	жайлыжайсыздығын	көр	се
ту.	Қо	ғам	шы	лық	пен	құралған	нәрсе	болса	–	адам	қалпына	қолай	лы	
келукел	ме	уін	көрсету.	Сөйтіп,	адам	ісінен	шыққан	нәрсенің	түр	лісі	
түрлі	мақ	сат	пен	сын	ға	түседі.

Әдебиет	адам	ісінің	бір	түрінен	шыққан	нәрсе	болғандықтан,	бұ	да	
сынға	түспек.	Шығармалардың	түсетін	сынының	жалпы	аты	«әдебиет	
сыны»	деп	айтылады»,	–	деп	көрсетеді	А.Байтұрсынұлы.
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3. Графиктік мәтіндегі (кесте) мәліметтерді тұ тас мәтін түрінде оқың-
 дар. Мәтін мазмұнына сәйкес 4 сұрақ құрастырыңдар.

То қыл дақ – орман санитары

Тоқылдақ
Дене тұрқы Түрлері Қорегі Пайдасы

Де не сі ша ғын.  
Сал ма ғы 360 грам -
нан ас пай ды. Үш -
кір тұм сы ғы өте 
мық ты. Сау сақ-
та ры қыс  қа. Тыр-
нақ та ры имек, 
өт кір. Құй рық 
қа уыр сын да ры 
қат ты. Ағаш қа 
жа бы сып тұр-
ған да, құй ры ғын 
тая ныш ете ді.

Дү ниежү зін де 
200-ден ас там, 
Қа зақ стан да 
8 тү рі кез де се ді. 
Ең көп кез де се-
ті н түрлері – қа-
ра то қыл дақ, 
шұ бар то қыл-
дақ жә не кі ші 
то қыл дақ.  

Өт кір тұм сы-
ғы   мен ағаш-
тың қа бы ғын 
те сіп, зи ян ды 
құрт- құ мы рс-
қа мен олар дың 
дер нә сіл де рін 
алып жей ді. 
Қыс та же міс 
ағаш та ры ның 
жаң ғақ та ры-
мен, дән де рі мен 
та мақ та на ды.

Ор ман ша руа-
шы лы ғы на көп 
пай да сын ти гі-
зе ді. Мы са лы, 
қа ра то қыл-
дақ бір күн-
де қо ңыз дың 
900 дер нә сі лін 
не ме се 1000 құ-
мы рс қа ны жеп 
қоя ды екен. 

(Ба қыт Бұ қар бек)

 4. Өздерің ізденіп, алғашқы оқылым мәтінінде аталған ағаштар 
туралы поэзия жинақтарынан өлең үзін ді ле рін жазып алып, 
жаттаңдар.
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5. Көр кем де гіш құ рал дар ды ұтым ды қол да нып, та би ғат та қы ры -
бын  да «әде мі» сө зімен өлең құ рас ты рың дар. Жұптарыңның өле-
ңіне сын ай  тып, өнер та ра пы нан шық қан нәр се нің мақ сат қа сәй кес 
кел  ген-кел ме ге нін көр се тің дер.

… әде мі,
… әде мі.

… әде мі,
… әде мі!

6. Графиктік мәтіндегі деректерді толықтырып, тұжырым жасаңдар. 
Мәтін нормаларын сақтап, мәтін құрастырың дар.

Сарқылатын ресурстар

Қалпына келетін:
1) топырақ
2) су

Қалпына келмейтін:
пайдалы  қазбалар

Сарқылмайтын ресурстар

Күн сәулесі

Жел энергиясы

Ауа массалары

Ғарыштық ресурстар

Табиғат ресурстары

7. Елбасының ой ын жал ғас ты рып, сипаттамалық не ар гу ментті эссе 
жа зың дар.

Бiздiң елiмiздiң, жерiмiздiң көркiн арт ты ру үшiн ор  ман 
егуiмiз ке рек. Жерiмiз көп, да ла мыз кең бол ға ны  мен, дү  ние -
дегi жал пы ау қы мы на шақ қан да, ор ма ны ең аз ел – бiз дің ел. 
Бас қа мем ле кет тер де бiр ағаш ты кес се, екi ағаш отыр ғы за ды. 
Қазiр заң бой ын ша, бiз оны қа был да дық. Ел ге ор ман ды көп 
егетiн бол сақ, ха лық тың ден сау лы ғы на, ауа ның та за лы ғы на, 
тек өз елiмiздiң ға на емес, күллi дү ниежүзiнiң эко ло гия сын 
жақ сар ту ға қос қан үлесiмiз бо лып са на ла ды.

(Нұрсұлтан Назарбаев)
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§2. Та би ғат ты ая лау – ха лық  
 да на лы ғын да

1. Мәтінді түсініп оқып, «SWOT-талдау» әдісі арқылы мәселенің 
жағым ды және жағымсыз жақтарына сараптама жасаңдар.

Күшті жақтары Әлсіз жақтары Мүмкіндіктер Қауіптер

Жер-Ана ту ра лы мы сал
Ер те де Жер кір шік сіз та за бол ған. Ол шек сіз мейі рім ді 

әрі жай да ры еді. Ол жа ну ар лар әле мі нің үй ір ле рі, та бын да ры 
мен отар ла ры на па на бол ды, олар ға азық бер ді, ал олар Жер-
дің көр кем ді гі мен та за лы ғын сақ тап, оған ұқып ты қа ра ды.

Күн дер дің бір кү нін де Тә ңірадам пай да бол ды. Ол құ ді-
рет ті, зор әрі сым бат ты бол ды. Ол күл ген де, оны мен бір ге 
Күн де кү ле тін, ол қа мық қан да оны мен бір ге Ай да қай ғы ға 
ба та тын, ол ән айт қан да, ас пан мен жел оған қо сы лып ән 
шыр қай тын, сон дық тан Жер оған ға шық бол ды. Ол да Жер ге 
ға шық бол ды, оның ұлы лы ғы мен кең ді гі не, мейі рім ді лі гі 
мен көр кем ді гі не, ас қақ ты ғы мен та за лы ғы на ға шық бол ды.

Уа қыт өте ке ле олар ба ла лы бол ды. Сә би лер өсіп, ай бат-
та нып, өз де рі нә рес те сүй ді, бі рақ әр бір жа ңа ұр пақ олар ға 
өмір сый ла ған ұлы ма хаб бат тан алыс тай бер ді.

Жер-Ана олар үшін өмір сү ру дің, бай лық тың қай нар 
кө зі не ай нал ды, олар оның кім еке нін де ұмыт ты, ал Тә ңір-
адам олар үшін бі рі се ніп, бі рі сен бей тін аңыз ға ай нал ды.

Олар өз де рі нің қа жет ті лік те рі үшін жер жыр тып, егін 
егіп, Жер дің бас тап қы та за лы ғын құр та тын көп мөл шер де гі 
қал дық тар тас та ды. Та мақ із деп, Жер дің мә пе леп өсір ген 
жа нуар ла рын аяу сыз қырды. Со дан соң ал тын жә не бас қа да 
қаз ба бай лық тар ды із деп, Жер-Ана ның де не сін ой ып, үл кен 
шұң қыр лар қа зып, шөл мен шө лейт тер ді қал дыр ды. Бі рақ 
бұл да аз бол ды, олар өз де рі си яқ ты лар дың көз ін құр ту үшін 
қу ат ты қа ру лар ды сы нақ тан өт кі зіп, жарылыстар жасады.

Ал Жер-Ана осы ның бә рі не шы да ды, ол адам дар бір кү ні 
ес те рін жияды деп, өзі нің олар ға өмір сый ла ға нын, олар ұлы 
ма хаб бат тың пер зент те рі еке нін ес ке тү сі ре ді деп, адам дар оған 
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сүй ік ті, та за бо лу ға құ қық бе ре ді деп сен ді, бір кез де өзін 
се ніп тап сыр ған Тә ңі ра дам ның лай ық ты ұл-қыз да ры бо ла ды 
деп үміт тен ді, күт ті. Еш нәтиже болмаған соң, ол өзін адам-
дар дың ес те рі не са ла мын деп ше шіп, бар лық тө зім нің ше гі 
ба рын ес кер тіп, өз кү шін көр сет ті. Бі рақ өза ра со ғыс тар ға бел-
ше сі нен бат қан, ал тын ның зы ңы лы нан ке рең бол ған, са раң-
дық тан көз де рін қа раң ғылық бас қан адам дар адам дық тың 
биігі нен тө мен деп, әрі қа рай өмір сү ре бер ді.

Сон да Жер-Ана бой ынан бар лық қа һа рын шы ға рып, үл кен 
тол қы ны мен өзін қор лық пен зә бір ден шай ып, адам бо лу ды 
қой ған дар дың өш пен ді лік те рі мен ыза ла ры нан та зарт ты, ал 
Тә ңі ра дам адам дар дан сырт ай на лып, жай Тә ңір бол ды.

Егер адам зат Жер ге қай ырым ды бо лып, на ғыз сүй іс пен-
ші лі гін көр се те ал ма са, Тә ңі ра дам ның адам ға де ген шы найы 
се ні мін қай та ра ал ма са, Жер-Ана мен Тә ңі ра дам ның ма хаб-
 бат да ста ны, адам зат өр ке ние ті нің пай да бо луы мен қа лып-
та су та ри хы осы лай ша өкі ніш ті аяқ та луы мүм кін.

(Тө ле ген Мұ ха мед жа нов)

2. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Мә тін де  кө те ріл ген мә се ле ге тал қы лау 
сұ рақ та рын құ рас ты рың дар, сы ни тұр ғы да ба ға бе рің дер.

Қар лы ғаш әу лие
Жоң ғар бас қын шы ла ры өрт тей қап тап, қа зақ же рін тап-

тап ке ле жа та ды. Қам сыз ма лын ба ғып отыр ған ел тым-ты-
ра қай бо сып, үде ре кө ше ді. Сон да жал ғыз-ақ бір үй тү ті нін 
тү те тіп оты ра бе ре ді.

Жоң ғар қон тай шы сы ба тыр ла рын жұм сап:
– Анау жал ғыз үй не ғып көш пей отыр, ба рып бі ліп 

ке лің дер! – дей ді.
Ол Төле бидің үйі екен… Жоңғар әскеріне Төле би:
– Ша ңы ра ғы ма қар лы ғаш ұя са лып еді. Сол құс қа шан 

са рыау ыз ба ла пан да рын қа нат тан ды рып, өр гі зіп кет кен ше, 
мен еш қай да көш пей мін. Қар лы ғаш – қа си ет ті құс, адам 
ба ла сы ның до сы. Сен дер бі ле сің дер ме? Ер те де дү ниежү зін 
то пан су қап та ған да Нұқ пай ғам бар дың ке ме сін су ға ба ту дан 
аман алып қал ған – осы қар лы ғаш. Адам ба ла сы на қас-
тан дық жа са мақ бол ған жы лан нан да қор ғап қал ған – осы 
қар лы ғаш. Жау кел ді деп, үйім ді жы ғып, оның ұя сын 
бұ зып, ба ла пан да рын шы рыл да тар жай ым жоқ! Сен дер дің де 
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ба ла-ша ға ла рың ды ула тып-шу л атып қы рып, қыр ғын-сүр гін 
қы лып жат са, жақ сы кө ре сің дер ме?! Хан да ры ңа осы сө зім ді 
ай тып ба рың дар! – дейді. 

Жоң ғар жі гіт те рі ба рып Тө ле би дің осы сө зін айт са, қон-
тай шы сы:

– Ол әулие адам екен, оған ти мең дер, оның тө ңі ре гін де гі 
елін де қоз ға маң дар! – деп ті. 

Со дан бы лай қа рай Тө ле би «Қар лы ғаш әу лие» ата нып 
ке тіп ті.

(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

3. «Қарлығаш әулие» шешендік сөзін құрылымына қарай талдаңдар. 

Шешендік сөз

Кіріспе
Негізгі бөлім
Қорытынды

4. Көр кем де гіш құ рал дар ды ұтым ды қол да нып, берілген тақы рып-
тар дың бірін таңдап, шы ғар ма шы лық жұ мыс (өлең, әң гі ме не 
шы ғар ма) жа зың дар.

1. Егер мен су рет ші бол сам…
2. Егер мен ақын бол сам…

Сыни пікірдің өзіндік ерекшелігі
Сыни	пікір	–	көркем	шығарма,	мақала,	ғы	лы	мизерттеу	жұмысы,	

монография,	эссе	және	т.б.	жазылған	сыни	шолу,	сарап	та	малық	пікір.
Сыни	пікірдің	құрылымы:

1.	 Еңбектің	авторы,	тақырыбы,	көлемі	т.б.	туралы	мәлімет.
2.	Жұмыстың	қысқаша	мазмұны,	өзектілігі.
3.	 Сыни	пікір	берушінің	жұмысты	оқығаннан	алған	әсері.
4.	 Сыни	талдау,	яғни	жұмыстың	құрылымын,	баяндау	стилін,	дәл	ді		гін,	

автор	шебер	лі	гін	т.б.	бағалау.
5.	Жұмыстың	артықшылықтары	мен	кемшіліктерін	көрсету.
6.	Жұмысты	бағалау,	ұсыну	т.б.
7.	 Сыни	пікір	берушінің	атыжөні,	лауазымы.
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5. Берілген үлгіні негізге алып, жұптарыңның жазған шығар ма-
шы лық жұмысына сыни пікір жазыңдар.

Алматы	қаласы	№17	мектептің	11сынып	оқушысы	Манапова	
Жұлдыздың	«Асыл	тас	атауларының	танымдық	сипаты»	мақаласына	

СЫНИ ПІКІР

Мақала	қазақ	тіліндегі	айрықша	лексикалық	топ	–	асыл	тас	атау
ла	рының	танымдық	сипатын	ашуға	арналған.	Мақалада	қазақ	хал	қы
	ның	эстетикалық	талғамы,	дүниетанымы,	біз	білетін	және	білмей	тін	
атаулардың	тілдік	табиғаты	туралы	қызық	мате	риал	дар	бар.

Жұмыс	 кіріспе,	 негізгі	 бөлім	 және	 қорытындыдан	 тұрады.	 Кі		ріс	
пе		де	 халқымыздың	 эстетикалық	 талғамы	 ту	ра	лы	 жазыл	ған	 шы		ғар
маларға,	 дереккөздерге	 шолу	 жасалады.	 Не	гіз	гі	 бөлімде	 көпте	ген	
асыл	 тас	 атауларының	 этимологиясына	 ба	йып	ты	 талдау	 жасал	ған,	
оны	дә	лел	дейтін	мақалмәтелдер	мен	фра	зео	ло	гизм	дер	сара	лан	ған.	
Қо		ры			тынды	да	асыл	тас	атаулары	халқымыз	дың	та	ри	хи	мәдени,	эсте
ти	ка	лық,	өркениеттік	 құн	ды	лық	тарынан	ақпа	рат	бе	ре	тін	тілдік	бірлік	
ре	тін	де	анықталды.	

Мақа	ланың	тілі	жатық,	мәсе	ле	ні	тал	дау	да	автор	дың	ғылымикөп
ші	лік	стильді	орынды	қолдан	ғаны	бай	қа	ла	ды.

Жұмыстың	артықшылығы:	асыл	тас	атауларына	байланысты	ата
лым	дарды,	фразеологизмдерді,	 антропонимдерді	жинақтап,	 топ	тас
тыр	ған,	өзіндік	пайымдаулар	жасаған.

Десе	де	мақалада	әшекей	бұйым	атаулары	мен	асыл	тас	атау
ла	ры	 араласып	 кеткен.	 Мысалы:	 шашбау,	 түйме,	 қын	 т.б.	 әше	кей	
бұ	йым	дарын	асыл	тас	атауларына	жатқызуға	болмас.	

Қорыта	 айтқанда,	 11сынып	 оқушысы	 Манапова	 Жұлдыздың	
«Асыл	тас	атауларының	танымдық	сипаты»	мақаласы	–	өзекті	мәсе
ле	ні	 көтерген,	 оқушының	 ізденушілік	 қабілетін	 танытатын	 жұмыс.	
Жо	ға	рыда	аталған	ескертулерді	жөндеп,	баспаға	ұсынуға	болады.

Сыни	пікір	беруші:																								№85	мектептің		педагогсарапшысы	
																																																		Н.Дүсіпова
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Табиғат құбылыстарына қатысты тыйым сөздер
• Ау ыл жа нын да ғы су да жүр ген құс ты ату ға, үр кі ту ге бол-

май ды. Ба ла пан шы ғар ған құс ты ат пай ды.
• Да ла да, жол да тұр ған жал ғыз ағаш ты кес пей ді. Ол қыс та 

бел гі, жаз да па на ре тін де сақ тал ған.
• Буаз және төл ерт кен аң дарды ат пай ды.
• Жа ңа өсіп ке ле жат қан көк ті жұл май ды. «Көк тей сол ғыр» 

де ген қар ғыс осын дай дан шық қан.
• Құ дық қа тү кір мей ді, ма ңай ын лас та май ды.
• Құ мы рс қа ның илеуін, құс тың ұя сын бұз бай ды.

6. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.
1. Берілген сөйлемдерді аяқтаңдар. Мәтін құрылымын сақ тай 

оты рып, тұтас мәтінге айналдырыңдар.

Дана халқымыз табиғатты сақтай білген … 
Та би ғат ты ла ста ну дан қор ғау үшін … ұсы на мын.
Ме нің та би ғат ты көр кей ту ге қо сар үле сім … 
Эко ло гия лық тәр бие ні қа лып тас ты ру дың жол да ры …
Та би ғат ты ая лай ық! Өйт ке ні …

2. Ма қал дарды жалғастырың дар. Мақалдарды және жоғарыда ғы 
ты йым сөздерді негізге алып, хабарламалық эссе жазыңдар.

• Ер – ел дің көр кі, ор ман-то ғай …
• Бір тал кес сең, …
• Дә рі …, да на көп тен шы ға ды.
• Қо ра да ма лың бол сын, кө ше де …
• Атаң нан мал қал ған ша, …
• Бұ лақ көр сең, …
• Су лы жер құ рақ сыз бол мас,  тау лы жер …
• Жы лап жү ріп арық қаз саң, …
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§3. «Жа сыл ел» бағ дар ла ма сы

1. Суреттер бойынша тақырыпқа болжам жасап, өз ойларыңмен 
бөлісіңдер.

Ê ÑÀ
ÒÇ

À

À

Í

Ê

2. Аудиожазбадан (12. mp3) «Жасыл ел – жастар тірегі» мә тінін мұ -
қи ят тың даң дар. Мә тін де кө те ріл ген мә се ле ге бай ла ныс ты тал қы-
 лау сұ рақ та рын құ рас ты рып, сы ни тұр ғы да ба ға бе рің дер.

3. Мә тін ді оқыңдар. Еліміздегі жер-су атауларына байла ныс ты қан-
дай аңыздарды білесіңдер? Берілген мәліметті толық ты рың дар.

Жұм бақ тас
Ес те жоқ ер те за ман да бір бай өмір сү ріп ті. Бай дың бір-

не ше ұлы мен жал ғыз қы зы бо лып ты. Қы зы ас қан сұ лу, 
мейі рім ді жә не ат құ ла ғын да ой най тын ша бан доз екен. Сұ лу 
қыз ға құ да тү су ге, не гі зі нен, бай лар мен би лер ға на ке ле тін. 
Өз ге ле рі бай мен құ да бо лу ға жас қа на тын.

Бір күн де рі көр ші ел дің ха ны қыз ға құ да түс пек ші бо ла-
ды. Олар жол да ке тіп ба ра жат қан да, жа бы ат мін ген бір жі гіт 
олар ды ба сып оза ды. Қа сын да ерт кен нө кер ле рі бар тә кап пар 
хан жал ғыз жі гіт ті кө зі не де іл мей ді. Ән шей ін жүр ген көп 
жо лау шы ның бі рі деп ой лай ды.

Жі гіт те сұ лу ды кө ру ге құш тар. Ханнан бұ ры ны рақ 
ба рып, қыз ды кө ру ге асы ғу лы бо ла тын. Жас жі гіт жар лы 
бол ға ны мен, кү міс кө мей ән ші әрі дом бы ра ның құ ла ғын да 
ой най тын дәу лес кер күй ші еді. Бай дың қы зы ке дей жі гіт ті 
бір көр ген нен ұна тып қа ла ды.



202

Қыз дың әке сі ке дей жі гіт тің өнер лі екен ді гін біл се де, 
оны мен сін бей ді. Тіп ті үй ма ңы на да жо лат пай ды. Бі рін-бі рі 
жү рек пен ұғыс қан екі жас қа шып ке ту ге уә де ле се ді. Сөйтіп, 
қыз дың ақы лы мен ең жүй рік екі тұл пар ды таң дап мі ніп, 
түн ішін де ау ыл дан қа шып шы ға ды. Олар таң ат қан ша жол 
жү ре ді. Кө гіл дір Көк ше тау же рі не же те ді. Бу ра бай кө  лі не 
тоқ та ған да, қыз дың аға ла ры екі жас ты тау ып ала ды. Бұл 
кез де ән ші жі гіт ға шы ғы мен бір ге көл бе тін де сей іл құ ру үшін 
қай ық жа сап бі тір ген бо ла тын. Олар қайық  пен көл ге түс кен 
кез де, бай дың қа ны пе зер ұл да ры екі жас ты са дақ пен көз деп 
ата бас тай ды. Зуыл дап ұш қан же бе нің бі реуі ке дей жі гіт тің 
жү ре гі не ке ліп қа да ла ды.

Қыз Ал ла ға жал ба ры нып, қай ық пен қо са жі гіт еке уі нің 
тас қа ай на лу ын сұ рай ды. Тә ңі рі қыз дың ті леуін қа был етіп, 
тас қа ай на лдыра ды. Осы лай ша Бу ра бай кө лін де Жұм бақ тас 
жар та сы пай да бо ла ды.

Жұм бақ тас жар та сы ту ра лы бұл аңыз – Көк ше тау ха  қын -
да ғы көптеген аңыз дың бі рі ға на, – де ді Елі май дың ата сы 
аңыз-әң гі ме сін аяқ тап.

– Ғиб ра ты мол оқи ға, – де ді кіш кен тай Елі май таң да ны-
 сын жа сыр май.

– Бұл ға жап өл ке ні «қа зақ тың Швей ца рия сы» деп атай  -
ды, – де ді ата сы та ғы бір әң гі ме нің ше тін шы ға рып. – Қа -
зақ   тың не бір дүл дүл ақын да ры мен атақ ты ком по зи тор ла ры 
Көк  ше тау жай лы өлең дер мен ән дер жаз ған.

(То лым бек Әб ді рай ым)

4. Гра фи ктік мә тін де гі мә лі мет тер ге сүй ене оты рып, де рек тер ді са -
лыс  ты  рың  дар. Ма ңыз ды тұс та рын тал дап жа зың дар.

1 тек ше метр Қа ра ғай 36 тон на шаң ұс тай ды
Емен 56 тон на шаң ұс тай ды
 Қат ты ағаш (бук) 63 тон на шаң ұс тай ды

Бак те рия лар Ор ман ды жер де 490 бак те рия бар 
Қа ла лы жер де 36000 бак те рия бо ла ды 

(«Қа зақ әде бие ті» га зе ті нен)
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Пі кір талас шыңы –	айтыс
Пі	кір	таластың	бір	түрі	–	айтыс.	Со	нау	кө	не	за	ман	дар	дан	бе	рі	қа

рай	жал	ға	сып	ке	ле	жат	қан	ай	тыс	–	ой	жа	ры	сы	ның,	сөз	до	да	сы	ның	
мей	лін	ше	көр	кем	де	күр	де	лі	тү	рі.	Пі	кір	талас	тың	бір	тү	рі	бол	ған	дық
тан,	оған	тән	жал	пы	заң	ды	лық	тар	ай	тыста	да	сақ	тала	ды.	Мы	са	лы,	
қар		сы	лас	тың	пікірін	жоққа	шығарып,	өз	пікірінің	дұрыстығына	көз	жет
кізу,	өзін	дік	көз	қа	рас	та	рын	қор	ғау,	қар	сы	ла	сын	сы	нау,	сөз	орам	да	рын	
қор	ға	ныс	құ	ра	лы	ре	тін	де	ти	ім	ді	пай	да	ла	ну,	ұт	қыр	ой	мен	өт	кір	тіл	ді	
қол	да	ну	ше	бер	лі	гі	не	ұм	ты	лу	т.б.	

Ай	тыс	кер	лер	 –	 тың	дау	шы	лар	дың,	 қа	лың	 қау	ым	ның	 кө	кей	ін	де	гі	
ой		ды	жет	кі	зу	ші	ел	өкіл	де	рі.	Олар	дың	ау	зы	мен	қо	ғам	да	қа	лып	тас	қан	
пі	кір		лер	ашық	ай	ты	ла	ды.	Негізгі	түйіні	–	өмір	шындығы.	

Бетпебет	келген	екі	ақын	жеңудің	сан	алуан	жолдарын,	амалтә	сіл
де	рін	қарастырады.	Суырыпсалма	өнерпаз	айтыста	сөз	тап	па	ған	нан	
емес,	аталы	сөз	бен	жүйелі	ойдан,	бұлтартпас	шындықтан	жеңі	ле	ді.	

Айтыстың	мақсаты	–	елдіктің,	бірліктің	қамын	жеу,	жақсылық	тар	
мен	қол	жеткен	табыстарды	паш	ету,	кемшіліктер	мен	олқылықтарды	
сынап,	ескерту	жасау.	Мұның	өзі	айтыстың	халық	қолына	қару	етіп	
ұстаған	жауынгер	жанр	екендігін	көрсетеді.

Айтыс	 сыртқы	 көлеміне,	 түр	 ерекшелігіне	 қарай	 екіге	 бөлінеді:	
1)	түре	айтыс;	2)	сүре	айтыс.	Түре	айтыс	–	бірбір	ауыз	өлеңмен	қысқа,	
шап	шаң	жауаптасып	отыратын,	жалпы	көпшілік	қолданатын	айтыс.	
Сү	ре	айтыс	–	өлеңге	әбден	 төселген,	ысылған	нағыз	ақындардың	
ұзақ	сөйлеп,	көп	жыр	төгіп,	көсіле	жырлайтын	түрі.

«Айтыс	–	еріккеннің	ермегі	 емес,	биік	 өнер.	Ол	сөз	бен	ойдың,	
тапқырлықтың	шыңы.	Сондықтан	да	айтыскерге	терең	бі	лім,	үлкен	
даярлық	 керек.	Ақын	 тарихты	 зерделейді.	 Қоғамдық	ой	 қа	лып	тас
ты	рады.	Ата	сөзін	жинайды.	Шежіре	ақтарады.	Қазіргі	ақындар	осы	
үрдісті	одан	әрі	дамытып,	халықтық	мәселелерді	көтеруді	айтыстың	
ажырамас	бөлігіне	айналдырды»	(Мырзатай	Жолдас	бе	ков).

5. Екі топ қа бө лі ніп, табиғат пен адамның ай ты сын (түре айтыс) 
ұй ым дас ты рың  дар. Қа зір гі ай тыс тар да эко ло гия мен та би ғат мәсе-
ле лері қоз ға ла ма? Ай тыс тан мы сал кел ті ре оты рып дә лел дең дер.
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6. Айтыс үзінділері мен авторларын сәйкестендіріңдер. 

Оразалы Қай заманда қазақтың қоймасына
Қазіргідей алтын мен күміс толды?
Қай заманда қазақтың қазанына
Қазіргідей құт бітіп, ырыс толды? 

Айнұр Құлмамбеттен қалған құлынмын,
Халықтың өзі баптаған.

Мұхамеджан Тәуелсіздік құрдасы мен боламын,
Басына қонып тұрған құсы құтты.

Дидар Төрде отыр қазақ тілін керек қылмай
Өзге тілдің қаламын ұштағандар.
Қысқартуға ең бірінші ілінсе екен
Қазақ тілге тілдері қысқа адамдар.

Жандарбек Жалқаулық жаратқанға ұнамайды,
Қамсыз қазақ қартайтқан ұлы Абайды.
Балақ түріп, қарекет қылғандардың 
Бақ келіп, есігінен сығалайды.

7. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.
1. «Қазақстанның Швейцариясы» тақырыбында си пат та ма лық 

эс  се жазыңдар.
2. «Қазіргі айтыс» жинағы нан (құрастырушылар: И.Нұрах мет-

ұлы, С.Дүй сен ға  зин. – Acтана: «Kүлтегін» баспасы, 2004) ақын  -
 дар дың Жер-Ана, туған жер, табиғат тақырыбын көтер  ген ай -
тыс  та  ры нан үзін ділер жа зың дар. Өздерің де ақындарша ой 
тол    ғап, экология туралы 3–4 шумақ өлең шығарыңдар немесе 
өз ой ларыңды 8–10 сөйлеммен қоры  тын ды лаң дар.
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§4. Эко ло гия жә не та би ғат ты қор ғау.  
 Қо қыс – ға сыр мә се ле сі

1. Сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып, ойларыңды ортаға салың дар.

1. Адам мен та би ғат тың өза ра қа рым-қа ты на сы қан дай?
2. Елімізде, өздерің тұратын аймақта қан дай эко ло гия лық 

мә се ле лер бар?
3. Адам ның тіршілік әрекеті қор ша ған ор та ға қауіп төн діре 

ме? Қоқыс мәселесін қалай шешуге болады деп ой лай-
сың дар?

4. «Пла не та да ғы тір ші лік ті қор ғау – бү кіл адам зат тың па ры-
зы» де ген пі кір ге қо сы ла сың дар ма?

2. Ма қа ла ны оқың дар. Мәтінде көтерілген мәселеге сыни тұрғыда 
баға беріп, пі кір ал ма сың дар. 

Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру
Қа ны мыз ға сің ген көп те ген дағ ды лар мен тап тау рын бол-

ған қа саң қа ғи да лар ды өз ге рт пей ін ше, біз дің то лық қан ды 
жаң ғы руымыз мүм кін емес.

Төл та ри хы мыз ға, ба ба ла ры мыз дың өмір сал ты на бір сәт 
үңі ліп көр сек, шы найы праг ма ти зм нің талай жар қын үл гі-
ле рін та бу ға бо ла ды.

Хал қы мыз ға сыр лар бойы ту ған жер дің та би ға тын көз дің 
қа ра шы ғын дай сақ тап, оның бай лы ғын үнем ді әрі орын ды 
жұм сай тын тең де сі жоқ эко ло гия лық өмір сал тын ұс та нып 
кел ді. Өт кен ға сыр дың ор та сын да, не бә рі бір не ше жыл ішін -
де, мил лион да ған гек тар да ла мыз аяу сыз жыр тыл ды. Бағ зы 
за ман дар дан бе рі ұр пақ тан ұр пақ қа жал ға сып кел ген ұлт тық 
праг ма тизм са нау лы жыл да адам та ны мас тай өз ге ріп, аста-  
төк ысы рап шыл дық қа ұлас ты. Со ның ке сі рі нен Жер-Ана 
жа ра тыл ған нан бе рі шө бі нің ба сы тұл пар лар дың тұяғы мен 
ға на тап тал ған да ла ның бар лық құ на ры құр дым ға кет ті. 
Тү гін тарт саң, майы шы ға тын мың да ған гек тар мия лы жер-
ле рі міз эко ло гия лық апат ай мақ та ры на, Арал те ңі зі қаң қа сы 
кеп кен қу ме диен шөл ге ай нал ды. Осы ның бә рі – жер ге аса 
нем құ рай ды қа рау дың ащы мы са лы.
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Біз жаң ғы ру жо лын да ба ба лар дан ми рас бо лып, қа ны-
мыз ға сің ген, бү гін де та мы ры мыз да бүл кіл деп жат қан із гі 
қа си ет тер ді қай та тү ле туі міз ке рек.

Праг ма тизм – өзің нің ұлт тық жә не же ке бай лы ғың ды 
нақ ты бі лу, оны үнем ді пай да ла нып, со ған сәй кес бо ла ша-
ғың ды жос пар лай алу, ысы рап шыл дық пен ас там шы лық қа, 
даң ғой лық пен кер дең дік ке жол бер меу де ген сөз. Қа зір гі 
қо ғам да шы найы мә де ни ет тің бел гі сі – орын сыз сән-сал та нат 
емес. Ке рі сін ше, ұс там ды лық, қа на ғат шыл дық пен қа ра па-
йым ды лық, үнем шіл дік пен орын ды пай да ла ну көр ген ді лік ті 
көр се те ді.

Нақ ты мақ сат қа же ту ге, бі лім алу ға, са ла мат ты өмір 
сал тын ұс та ну ға, кә сі би тұр ғы дан же ті лу ге ба сым дық бе ре 
оты рып, осы жол да әр нәр се ні ұтым ды пай да ла ну – мі нез-құ-
лық тың праг ма тиз мі де ген – осы.

(Нұрсұлтан На зар ба ев тың  
«Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни  

жаң ғы ру» ат ты ма қа ла сынан)

3. Берілген мә лі мет тер ге сү йе ніп, экологиялық мәсе ле лерді шешу 
жолдарын ұсынып, мәтін жазыңдар.

Ға лым дар өзен тү бін зерт те ген. Оның 5 км бөлігінің 
тү бін  де ондаған, тіпті жүздеген те мір, құ быр, ше лек пен шәй-
нек, та ба мен үтік, сын ған бө тел ке  мен қал быр т.б. қо қыстар 
бары анық тал ған.  Жүз жылда да  ші рі мей тін қоқыс Жер бетін 
басып қалса, не бол мақ? 

Ре ті Қал дық түр ле рі Ші ру мер зі мі 
1. Қа ғаз, картон 2–10 жыл 
2. Кон сер ві қал бы ры Ша ма мен 90 жыл 
3. По лиэти лен па кет Ша ма мен 200 жыл 
4. Пласт мас са Ша ма мен 500 жыл 
5. Әй нек Ша ма мен 1000 жыл 

4. Аудиожазбадан (13. mp3) Қал қа ман Са рин нің «Тер бе ліп тір ші лік-
 тің бесігі» өле ңін тыңдап, талқылау сұрақтарын құрастырыңдар, 
сыни тұрғыда баға беріңдер.
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5. Мә тін ді оқың дар. Диаграммадағы мәліметтерді салыстыра оты рып 
талдап, негізгі үрдістерді анықтаңдар.

Қатты тұрмыстық қалдықтарды игеру – Н.Назарбаев тың 
2013 жылы мәлімдеген «жасыл экономикаға» көшу тұ жы-
рым да масын дағы басты тармақтардың бірі.

Үкімет 2030 жылға дейін қатты тұр  мыс тық қалдықтарды 
қайта өңдеу үлесін 40%-ке жеткізбек. Осы са лада тәртіп ен гі-
зуге жауапты Энергетика министрлігі бұл міндетті уа қы  ты нан 
ертерек, яғни екі-үш жыл бұрын орын дай ты нын мә  лім деді.

Энергетика министрлігінің 2018 жылғы дерегі бойынша, 
3,5 мыңнан астам полигонның көбі сани тарлық-экологиялық 
нормаларға сай келмеген. Қоқыс орын дарының көбі құжат-
 пен заңдастырылмаған. Дегенмен де жағдайдың өзгеріп жат-
қа  нын, кейбір қалаларда тұрмыстық қал дықтарды сұ  рып   тап 
жинау жүйесінің енгізілгенін, ал 130-дан астам кәсіп  орын-
 ның қатты тұрмыстық қалдық тар ды сұ рып тап, қайта өң -
дейтінін айтады.

Қазақстанда 2017 жылы қоқыстың 10%-і ғана қайта өң -
дел ген. Өзге елдерде ше? Диаграммаға назар аударайық.

Қоқысты кәдеге жарату
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(Санат Орын Әлидің  
«Қазақстанда қоқысты кәдеге жарату 

 мәселесі неге шешілмей отыр?» мақаласынан)
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6. Суретке қарап, топ тық тап сыр ма лар ды орын даң дар. Өз ойларыңды 
10 сөйлеммен қорытындылаңдар.
1-топ. Адам әрекетінің салдарынан табиғат, табиғат ресурстары 
қан дай өзгеріске ұшырайтыны туралы пікір алмасыңдар.
2-топ. Экологиялық апат аймағындағы қоршаған ортаның лас та-
нуы ның тіршілікке зияны туралы өз ойларыңды айтыңдар.
3-топ. Қазіргі кезде адам баласының қоршаған ортаның жағдайына 
алаңдау себебі туралы ой бөлісіңдер.

7. «Егер та би ғат қа тіл біт се…» та қы ры бын да шы ғар ма шы лық 
жұ мыстың бі түрін (өлең, әң гі ме) орындаң дар.

8. Шоқан Уәли ха нов тың пі кі рін жал ғас ты рып, шы ғар ма жа зың дар.

Сұ лу лық ты, көр кем дік ті тү сі не бі лу дің өзі – үл кен эс те-
ти ка лық тәр бие кү ші. Ұш қан құс, жү гір ген аң, өзен-көл, 
тау-тас, өсім дік тер дү ние сі – бә рі де адам ға ләз зат бе ре ді. Ес 
біл ген нен бас тап ата-ана сы ның, үл кен дер дің өне бойы ай тып 
оты ра тын өси ет те рі мен тәр бие лен ген ұр пақ өзі де та би ғат қа 
нұқ сан кел тір мей ді жә не өз ге ге жол бер мей ді.

(Шоқан Уәли ха нов)
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§5. Ше шен дік – ақылмен билеу өнері

1. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Сы рым ның тап қыр лы ғы мен ше шен ді-
гі не «Қосжазба күн де лі гі» әді сі ар қы лы ба ға бе рің дер.

Мәтіндегі маған әсер
ет кен үзін ді

 Сол үзін ді туралы
өз пі кі рім

Сы рым ба тыр
Сы рым ба тыр ел ден сыр ғып, Хи-

уа хан ды ғын да жүр се, бір той үс тін де 
мақ тан ған Хи уа ха ны оған:

– Қа зақ та ас-мас, жі гіт-мі гіт, ат-
мат де ген жал ға ма сөз дер көп кө рі не ді, 
со лар дың мә ні сі не де? – деп сұ рай ды.

– Сұ ра ғы ңыз ға той дан кей ін жау ап 
бе рей ін, – дей ді Сы рым ба тыр.

Той да Сы рым ның аты бәй ге ден ке-
ле ді. Жол да сы ба лу ан кү ре сін де жы-
ғып, жүлде ала ды. Той  бі тіп, жұрт тар-
қар ал дын да Сы рым хан ның бағанағы 
сұ ра ғы на бы лай деп жау ап қай ыра ды:

– Біз де той жа са ған да жұрт қа қой сой ып, құй рық; жыл-
қы сой ып, қа зы тар та ды. Су сын ға қы мыз бе ре ді. Со ны «ас» 
дей ді. Ал мы на дай тас та бақ қа са лып тарт қан шөп-ша лам мен 
су сын ға бер ген шай ды «мас» дей ді. Сәй гү лік ті сы най тын жа-
рыс та озып кел ген жүй рік ті «ат» дей ді, ар тын да қал ған тұ-
ғыр ды «мат» дей ді. Ал қа топ тың ал дын да күресіп, алып ұр-
ған ер ді «жі гіт» дей ді, жер қау ып жы ғыл ған ер кек ті «мі гіт» 
дей ді. Қа зақ тың «ас-мас», «ат-мат», «жі гіт-мі гіт» дей тін сөз-
де рдің ма ғы на сы – осы, хан.

(«Сөз тап қан ға қол қа жоқ» кі та бы нан)
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2. Ше шен дік сөз ді тү сі ніп оқың дар. Не гіз гі идеяны анық таң дар. 

Бұ лақ көр сең, кө зін аш
Бәй ді бек би:
– Бұ лақ көр сең, кө зін аш, құ дық көр сең, ше ген де, оның 

ба сы на тал ек, – дей ді екен. Ма лын өр гі зіп жайы лым із де ген 
ау ыл дас та ры на:

– Қыс тау, қор ған са лың дар. Оны тас тап кет пең дер. Оған 
ай на лып со ғып, қыс қыс тап, жаз жай лап жү рің дер. Ат тың 
тұяғы жет кен жер бе кер қал ма сын. Тө бе ба сы на оба үй іп, қа да 
қа ғып, бел гі тас тап оты рың дар, – деп өси ет ай та тын бо лып ты. 
Бәй ді бек ба ба ның осы өсие ті бе кер емес екен.

Бір жо лы моңғол ма, жоң ғар ма, әй теу ір бір ел мен ше ка рада 
мал жай ылы мы на талас ту ып ты. Сон да екі ел дің ел ба сы, би ле рі 
ор тала ры нан кі сі шы ға рып, ше ка ра ны анық тау үшін жү ріп оты-
рып: «Мы нау бұ лақ кім ді кі, мы нау құ дық ты кім қаз ған, тал ды 
кім отыр ғыз ған?» – де се, Бәй ді бек ауы лы ның адам да ры ні кі 
бо лып шы ға бе ріп ті. «Мы нау оба ны кім үй ген, мы нау қа да ны 
кім қақ қан?» – де се де, Бәй ді бек адам да ры ие бо ла бе ріп ті.

Ай дан анық, тай ға таң ба бас қан дай бел гі-дә лел де рін кө -
ріп, дау кес ел дің ама лы құ рып ты. Көн бес ке ама лы қан ша, 
сол «Бәй ді бек қыс тауы», «Бәй ді бек ауы лы ның жай ла уы», 
«Бәй ді бек құ ды ғы», «Бәй ді бек бұ ла ғы», «Бәй ді бек та лы» 
де ген жер лер ден ше ка ра сы зы ғы тар ты лып, екі ел ше ка ра сы 
бел гі ле ніп, жер дауы ше ші мін тау ып ты де се ді ел.

«Ата ның ат тұяғы жет кен жер – ба ла ға ми рас» де ген –  осы.
(«Қазақтың би-шешендері» жинағынан)

3. Мә тін ді оқың дар. Өз пі кір ле рің ді кес те ге жа зың дар.

Ма ған ұна ған үзін ді Ме нің пі кі рім 
Өмір ден мы сал келтіру 

 ар қы лы дә лелдеу

Та би ғат-Ана
Та би ғат-Ана ның Жер, Су, Ағаш де ген үш ұлы бо лып ты. 

Олар өте ақыл ды, мейі рім ді екен. Та би ғат-Ана бір кү ні 
ұл да рын ша қы рып алып:

– Адам дар ға көп қыз мет ет кен ұлы ма үл кен сый тар-
та мын, – деп уә де бе ре ді.
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Сон да ұл да ры ана сы ның айт қа ны на қуа на ке лі сіп, адам-
дар ға жақ сы лық жа сау ға жол ға шы ғып ты. Үшеуі үш жақ қа 
ке тіп, адам дар ға көп игі лік ті іс тер жа сап ты. Күн дер дің 
кү нін де үшеуі елі не қай тып орал ған да, ана ла ры ның бұ рын-
ғы дан да бе тер кө рік те не түскенін көрген ұл да ры:

– Апа тай, сіз қан дай ке ре мет күй ге түс кен сіз, мұ ның сы ры 
не де? – деп сұрайды. Сонда Та би ғат-Ана:

– Аяу лы ұл да рым ме нің, бұ ның сы ры – сен дер дің адам-
зат қа жа са ған қай ырым ды лық та рың да, – деп жау ап бе ре ді. 
Со дан бе рі Жер, Су, Ағаш ана ла ры ның сұ лу лы ғын сақ тап 
қа лу үшін, адам дар ға адал қыз мет ету мен ке ле ді екен.

(А.Мырзағұлова)

4. Өздерің қалаған шешендік сөзге талдау жасаң дар.

Шешендік сөз

Тақырыбы  мен идеясы 

Жанрлық мазмұнына қарай қай түрі?

Құрылысына қарай қай түрі?

Құрылымы 

 Кіріспесі

 Негізгі бөлімі

 Қорытынды бөлімі

Тілдік ерекшелігі

5. Өзіндік тұжырым жасап, төмендегі тақырыптардың біріне ар гу-
мент ті эссе жазыңдар.

1. Атаның ат тұяғы жеткен жер – балаға мирас.
2. Таза болса табиғат, аман болар адамзат.
3. Шешендік – ақылмен билеу өнері.
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6. Жұптарыңның аргументті эссесіне сыни пікір жазыңдар.

1. Эссенің авторы, тақырыбы (1 сөйлем).
2. Жұмыстың қысқаша мазмұны, өзектілігі (2 сөйлем).
3. Жұмысты оқығаннан алған әсерің (1 сөйлем).
4. Жұмыстың құрылымы, баяндау стилі, дәлдігі, автор ше -

бер  лігі (2 сөйлем).
5. Артықшылықтары мен кемшіліктері (2 сөйлем).
6. Сыни пікір берушінің аты-жөні (1 сөйлем).

7. Дала философтары – қазақ жырауларының толғауларынан алын-
 ған үзін ділерді авторларымен сәй кес тен діріңдер. «Табиғат және 
эко логия» тақырыбымен байланысын анықтаңдар.

Қазтуған жырау Айналасын жер тұтқан
Айды батпас демеңіз.
Айнала ішсе, таусылмас
Көл суалмас демеңіз.

Бұқар жырау Еділдің бойын ен жайлап,
Шалғынына бие біз байлап,
Орындықтай қара сабадан
Бозбаламен күліп, ойнап,
Қымыз ішер күн қайда!? 

Шалкиіз жырау Тоғай, тоғай, тоғай су,
Тоғай қондым, өкінбен.
Толғамалы ала балта қолға алып,
Топ бастадым, өкінбен.

Доспамбет жырау Жапырағы жасыл жаутерек
Жайқалмағы желден-дүр.
Шалулығы белден-дүр,
Төренің кежігуі елден-дүр.

8. «Табиғат және экология» тақырыбын қорытындылаңдар. Өздеріңе 
ұна ған нақыл сөздерді қатыстырып, өлең, әңгіме немесе шығарма 
жа зың дар.



ЖА ҢА ӘЛЕМ ДЕ ГІ  
ТЕАТР МЕН  
КИ НЕ МА ТОГ РА ФИЯ

ШЕ ШЕН ДІК СӨЗ ДЕР
Бұл бө лім де сен дер:
•	 әлем	дік	театр	өне	рі,	қа	зақ	стан	дық	театр	лар	та	ри	хы	мен	ки	не	ма

тог	ра	фия	са	ла	сын	да	ғы	ту	ын	ды	лар	ту	ра	лы	ақпараттармен	таныс	
боласыңдар;

•	 көп	ші	лік	ал	дын	да	сөй	лейт	ін	сөз	дің	ерек	ше	лі	гі	мен	та	ны	сып,	 
шы	ғар	ма	шы	лық	ба	ғыт	та	ғы	тап	сыр	ма	лар	мен	жұ	мыс	іс	тей	сің	дер;	

•	 мә	тін	дер	ге	ло	ги	ка	лық	жә	не	стиль	дік	тү	зе	ту	лер	ен	гі	зіп,	ре	дак	ция
лай	сың	дар;

•	 қазіргі	шешендік	сөздердің	түрлерімен	және	шешендік	сөздердің	
тәрбиелік	мәнімен	танысасыңдар;

•	 да	ра	лау	шы,	ерек	ше	леу	ші,	ой	дың	ара	жі	гін	ажы	ра	та	тын	ты	ныс	
бел	гі	ле	рін	ере	же	ге	сай	қол	да	ну	ды	үй	ре	не	сің	дер.

Театр – адам ның сах на дан өзін кө ріп, 
өзін-өзі тү сі не тін орын.

Шә кен Айма нов

Ұлы фильм жа сау үшін үш нәр се ке рек: 
сце на рий, сце на рий жә не та ғы да сце-
на рий.

Альф ред Хич кок

VIII БӨ ЛІМ
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§1. Театр – мә де ни ет ор да сы

1. Театр туралы ой бөлісіңдер. Еліміздегі қандай кино және театр 
қайраткерлерін білесіңдер? Суреттерде қай өнер қайраткерлері 
бей не ленгенін анықтаңдар.

Ол – қа зақ өне рі нің шоқ ты ғы 
биік тұл ға сы, та ла нт ты ак те рі 
әрі ре жис се рі. Ұлт тық театр өне-
рі мен ки но са ла сы ның қа лып та-
суы, да муы үшін бү кіл ғұ мы рын 
ар на ды. Оның есі мі қа зақ ки но-
сы та ри хын да ұлт тық ки но ны 
ба рын ша би ік ке кө тер ген та лант 
ре тін де мәң гі лік сақ та ла ды. 
Қа зақ фильм ки но  сту дия сы осы 
өнер қай рат ке рі нің есі мі мен ата-
ла ды.

Ол – ән ші, ак тер, Қа зақ КСР-
нің Ха лық әр ті сі, Ш.Айт ма-
тов атын да ғы Ха лы қа ра лық 
сый лық тың лау реаты, КСРО 
Ки не ма тог ра фис тер Ода ғы ның 
мү ше сі, ре жис сер, дра ма тург, 
ау дар ма шы.
Ол  – ар қа лы әр тіс, ар дақ ты 
ән ші, ар да гер өнер ие сі. Ха лық 
ән де рі нің ба ғын ашып, кө рер-
мен құ ла ғы ның құ ры шын қан-
дыр ған атақ ты ба ри тон.

2. Мә тін ді оқың дар. Ғылыми стильдегі мақаланың жанр  лық ерек ше-
лік   терін талдаңдар.

Өнер түрлері
Театр (грек. «ой ын- сау ық ор ны») – өмір кө рі ніс те рін дра-

ма лық әре кет ар қы лы кө рер мен дер дің көз ал дын да ак тер лер 
кү ші мен бей не лей тін сах на лық өнер . Ол өз за ма ны ның озық 
идеяла рын бой ына сі ңі ре оты рып, із гі лік мұ рат та рын паш 
ет кен де және адам ның іш кі жан дү ние сін те рең де шы найы 
ашып бей не ле ген де ға на өзі нің жо ға ры көр кем дік са ты сы на 
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кө те рі леді. Театр дың да өнер дің өз ге са ла ла ры се кіл ді өзі не 
тән ерек ше лік те рі бар.

Театр – әде би ет, му зы ка, кес кін де ме, ар хи тек ту ра, ки не-
ма тог ра фия ның мә нер лі амал-тә сіл де рін бой ына жи нақ та ған 
син тез дік өнер. Мұ ның өзі сах на мен кө рер мен дер дің ой-се-
зімдерінің бір-бі рі мен өза ра ұш та суын, оған қо са спек такль ді 
жа сау шы лар мен көп ші лік қау ым ның ара сын да ғы жал пы 
мақ сат тың ор тақ бо лып, бір ар на дан шы ғу ын талап ете ді.

Әде би ет (араб. «асыл сөз») – сөз өне рі, әлеу мет тік мә ні бар 
шы ғар ма лар жи ын ты ғы.

Му зы ка (грек. «му за лар өне рі») – бел гі лі би ік тік те гі 
ды быс тар дан тұ ра тын, адам ға саз ды әуені мен әсер ете тін, 
ды быс тық көр кем бей не ге не гіз дел ген өнер тү рі.

Ки не ма тог ра фия (грек . «қоз ға лыс», «жа зып алу») – ки но-
фильм дер ді шы ға ру жә не оны көп ші лік ке көр се ту ісі мен 
шұ ғыл да на тын мә де ни ет пен эко но ми ка ның бір са ла сы, 
өнер дің ең бұ қа ра лық тү рі.

(«Қазақ мәдениеті» энциклопедиялық 
анықтамалығынан)

3. Мәтінді тұтас оқып шыққаннан кейін оны бөліктерге бөліп, тақы-
рыпша қойыңдар, негізгі ойды анықтаңдар.

…Өзім әкем ді көр ге нім жоқ. Мен 
ту ған соң же ті күн нен кей ін қай тыс 
бо лып ты. Үл кен ағам Қап та ғай Се мей де 
бір орыс кө пе сі нің қо лын да бо лып, төрт 
жыл дан кей ін орал ды. Өзі мен бір ге 
сол кө пес тің қы зын алып кел ді. Кө пес 
ағам ның бі лім алу ына кө мек тес ті. 
Содан соң Се мей ге қыз мет ке тұрып, 
біз ді елден кө ші ріп алып кел ді.

Се мей де мек теп ке ба рып, бі лім ал -
дым. Ал ғаш сах на да ғы қойы лым ды осы 
мек теп те көр дім. Оның ерек ше әсер ет -
ке   ні сон дай – өзім де сах на да ой нап жүр ген дей бол дым. Анам 
мар құм ның дау ысы ән сал ған да Кү ләш ті кі нен ай ны май   тын.

От ба сы мыз да ғы бар лық ау ырт па лық ты өз мой ны на алып, 
ағай ым біз ді Ал ма ты ға көшіріп әкелді. Өте пы сық едім. Мек-
теп те гі үй ір ме лер ден, би ден қал май тын мын…
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Бір кү ні ра диодан «хор ай ту ға қыз дар ды ала ды» де ген 
ха бар ды ес тіп, Би кеш дей тін жан құр бым екеу міз дауы сы-
мыз ды тың да ту ға бар дық. Му зы кант Б.Ер за ко вич біз ді хор ға 
қа был да ды. Бұл – 1932 жыл еді. Ашар шы лық жыл да рын да 
да бар лық дү ние ге үл ге ріп жү ре тін біз.

«Өнер» де ген кие лі дү ние ні осын да ұғы на бас та дым. Біз ге 
ән сал ғыз ды, өлең оқыт ты. Со дан біз ді Ле ни нг рад қа алып 
бар  ды. Ал ғаш қы са ба ғы мыз бас тал ған кү ні ұс та зы мыз ша -
қы  рып алып: «Әми на, біз се нің қа бі ле тің ді кө руі міз ке рек. 
Сол үшін са ған тап сыр ма. Се нің үйің өр те ніп жа тыр, ішін де 
кіш  кен тай інің қа лып қой ып ты. Сол кез де не іс тейтініңді 
көр  се туің ке рек», – деп, ме ні сырт қа шы ға рып жі бер ді. Не 
іс   те рім ді біл    мей, бі раз ой ла нып тұр дым. Апам ды қат ты са  -
ғын   ға ным бар, іш ке жа нұ шы ра ай ғай лап: «Апа, өрт! Апа-а-а, 
өрт!» – деп кі  р     іп, ана ны лақ ты рып, мы на ны құ  ла  тып, жы  лай 
бас та дым. Ен ті гім ді ба са ал май тұр ған ме ні ұс  та   зым жұ  ба-
 тып, ри за бол ды.

Қыз дар дың ішін де гі ең кіш кен тайы бол ған дық тан, ұс та-
зы мыз Ва си лий Мер курь ев ме ні үйі не ал ды. Үш қы зы бар еді, 
олар не іс тей ді, мен де со ны іс тей мін.

Бір кү ні ол кі сі ме ні театр ға жі бер ді. Театр есі гін ал ғаш 
ашуым. Му зы ка ой нау да, әр тіс тер би леп, не ше түр лі қи  мыл -
 дар жа сау да, бі рақ сөй ле мей ді. Сөйт сем, ба лет ке ба рып пын. 
Кел ген нен кей ін ұс та зым: «Қа лай екен, не бол ды?» – деп 
сұ  ра ды. Не ай та рым ды біл мей, са сып қал дым да: «Сөй ле-
мей ді», – де дім. Ішек-сі ле сі қа тып күл сін-ай кеп!

(Әми на Өмір зақо ва)

4. Ғ.Мү сі ре пов тің «Хас сұ лу дың көз жа сын дай мөл дір өнер – театр» 
де ген пі кі рін не гіз ге алып, аргументті эссе жазыңдар. Жұп та-
рың ның жұмысын азатжолдарға бөліп, ақпаратты дұ рыс жүйелеп, 
логикалық және стильдік түзетулер енгізіп, редак ция лаңдар.
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 Тыныс белгілері
Тыныс	белгілері	–	ойды	нақты,	дәл,	түсінікті	етіп	жеткізу	мақ	са		тын	да	

интонациялық,	мағыналық,	грамматикалық	ұстанымға	сай	қол	да	ны
ла	тын	шартты	белгілер.

Қолданылу	орнына	қарай	тыныс	белгілері	екіге	бөлінеді:
I. Сөйлем	соңында	қойылатын	тыныс	белгілері:	нүкте	(.),	сұрақ	бел

гі	сі	(?),	леп	белгісі	(!),	көп	нүкте	(...).	Негізгі	қызметі	–	даралаушы,	
бір	ша	ма	тиянақты	ойды	екіншісінен	даралап,	бөліп	тұрады.	Мыса
лы:	Жолдың бұл тұсы ылғи белес-белес болатын. Алыстан жолды 
ба ғып отыратын тұрғылары бар. (М.Әуезов).

II. Сөйлем	ішінде	келетін	тыныс	белгілері	қызметіне	қарай	екіге	бө
лі	неді:	бөлуші	және	ерекшелеуші.	

1. Бөлуші тыныс белгілері:	 үтір	 (,),	 нүктелі	 үтір	 (;),	 үтірлі	 сызық
ша	(,	–).	Олар	жай	сөйлемде	бір	ың			ғай	мүшелерді,	құрмалас	сөй
лем	де	оның	құрамына	кіретін	жай	сөйлемдерді	бөліп	көр	се	теді.	
Мысалы:	Бірақ қаладан, жа   быр қау медреседен жаңа құтылып, 
енді ауылына жетуге асық  қан шәкірт бала ол сөзді тыңдайын 
деп ойысқан жоқ. (М.Әуе зов). Әрі түртінектеді, бері түр ті нек-
те ді, – түк таппады. (Қ.Найманбаев).

2. Ерекшелеуші тыныс белгілері:	қос	нүкте	(:),	тырнақша	(«	»),	сы
зық	ша	(	–	),	жақша	().	Олар	қаратпа,	қыстырма,	одағай	сөздер	мен	
тір	кес	терді,	оңашаланған	мүшелерді	сөйлемнің	өзге	мүшелерінен	
айыру	 үшін,	 төл	 сөзді	 автор	 сөзінен	 ерекшелеп	 көрсету	 үшін	
қолданылады.	Мысалы:	Шеген:

 – Мен әшейін – «цирк», Бораш барып тұрған – «опера», – де ді.
(Ғ.Мү  сіре пов). Туған өлкеңді – Арқаны есіңе түсірші, Шығыс ұлы! 
(Б.Бұлқышев). 1900 жылы «Искра» («Ұшқын») газетінің бірінші 
нөмірі шық ты.

5. Ты ныс бел гі лер ін ере же ге сай қол да нып, мәтінді көшіріп жа зың  дар.

Кез кел ген ор та ның өз за ңы өз мә де ние ті бо ла ды 
Теа тр – на  ғ  ыз өнер дің ор да сы Ал мұн дай кие лі ор да да мә де-
ни  ет сақ та мау әбес тік Со ны мен сіз сақ тау ға ти іс 7 қа ғи да
1) қойы лым ға ке шік пей, уа қы ты нан бұ рын ке лі ңіз
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2) би лет те көр се тіл ген орын ға оты ры ңыз
3) қойы лым бас талар ал дын да ұялы те ле фо ны ңыз ды ды быс-

 сыз ре жим ге қой ыңыз не сөн ді ріп тас та ңыз
4) қойы лым бас та лы сы мен бас қа ша ру аның бә рін до ға ры  ңыз 

өйт ке ні сіз үшін кие лі сах на ның саң лақ та ры ба рын са лып 
өнер көр сет пек

5) қойы лым ба ры сын да ер сі қылық көрсеңіз сол үшін ай  қай-
лау дың күл кі лі кө рі ніс бол са да өте қат ты күл удің керегі 
жоқ

6) қойы лым кө ңі лі ңіз ден шық пай жат қан ның өзін де кө рер-
мен дер за лы нан шы ғып ке ту ге асық па ңыз со ңын кү ті ңіз 

7) қойы лым біт кен соң орныңыздан тұ рып, қо ше  мет көр се-
ті ңіз
Әр тіс тің қуа ны шы  хал қы ның қо ше ме ті не бө ле ну. Ен де ше 

сіз үшін саф та за өне рін паш ет кен сах на ер ке ле рін қо ше мет ке 
бө ле ңіз Егер жағ да йы  ңыз кө тер се өнер ие ле рі не гүл сый ла ңыз 
Сах на ның аса кие лі еке нін еш қа шан да ұмыт па ңыз.

(Дайындаған Ақер ке Әбіл хан) 

6. 5-тапсырмадағы тыныс белгілерін не себепті қойғандарыңды тү  сін-
ді ріп, оларды қолданылу орнына қарай бөліп (даралаушы, бөлу ші, 
ерек ше леу ші) көрсетіңдер.

Үлгі:

Мысал Тыныс белгі Түрі Қойылу себебі
Кез кел ген ор-
та ның өз за ңы, 
өз мә де ние ті 
бо ла ды. 

Үтір Бөлуші Бірыңғай мү ше-
лер ді бөліп тұр.

7. Әмина Өмірзақова туралы «Қазақ киносында ана бейнесімен та  -
ныл  ған талант иесі» тақырыбында хабарламалық эссе жазыңдар. 
Тыныс бел гі ле  рін қолданылу орнына қарай бөліп көрсетіңдер.
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§2. «Аста на Опе ра» мем ле кет тік  
 опе ра жә не ба лет теат ры

1. «Аста на Опе ра» мем ле кет тік опе ра жә не ба лет теат ры туралы не 
білесіңдер?

2. Мә тін ді оқып, театрға қатысты терминдер мен ұғымдарға түсінік 
беріңдер.

Терминдер мен ұғымдар Білдіретін мағынасы

«Аста на Опе ра» мем ле кет тік опе ра жә не ба лет теат ры 
Елбасы Нұр сұл тан На зар ба ев тың бас та ма сы мен 2013 жы лы 
ашыл ды. Әлем дік сәу лет өне рі нің ең үз дік клас си ка лық дәс-
түр ле рі ес ке рі ле са лын ған театр ар хи тек ту ра сын да ұлт тық 
на қыш ай қын бай қа ла ды. Оның тех ни ка лық жаб дық та луы 
әлем дік стан дарт тар ға сай ке ле ді.

2013 жыл дың 21 мау сы мын да театр өзі нің шы мыл ды  -
 ғын қа зақ му зы ка сы ның жау һа ры – М.Тө ле ба ев тың «Бір  -
жан – Са ра» опе ра сы мен ашты. Сол жыл дың кү зін де көрер-
мен ге Дж.Вер ди дің «Ат ти ла» опе ра сын ұсын ды.

Бү гін гі таң да «Аста на Опе ра» ре пер туа рын да А.Жұ -
ба нов пен Л.Ха ми ди дің «Абай», Е.Бру си ло вс кий дің «Қыз 
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Жі бек» опе ра ла ры, Ғ.Жұ ба но ва ның му зы ка сы на қой ыл ған 
«Қа ра гөз» ба ле ті сын ды ұл ты мыз дың атақ ты ком по зи тор ла-
ры ның шы ғар ма ла ры мен қа тар, әлем дік опе ра жә не ба лет 
клас си ка сы Дж.Вер ди дің «Аида», «Тра ви ата», Дж.Пуч чи-
ни дің «Бо ге ма», «Тос ка», «Ма дам Бат терф ляй», Ж.Би зе нің 
«Кар мен», П.Чай ковс кий дің «Ұй қы да ғы ару», «Ақ қу кө лі», 
«Щел кун чик», С.Про кофь ев тің «Ро мео мен Джуль ет та», 
А.Ха ча ту рян ның «Спар так», Б.Асафь ев тің «Бақ ша са рай бұр-
қа ғы», Л.Мин кус тың «Бая дер ка» жә не «Дон Ки хот», Б.Эйф-
ман ның «Ро ден» ба ле ті, Р.Пе ти дің «Па риж Құ дай Ана сы ның 
со бо ры» ба ле ті, К.Мак мил лан ның «Ма нон» жә не та ғы бас қа 
өнер ту ын ды ла ры бар.

«Аста на Опе ра» сах на сын да Би бі гүл Тө ле ге но ва, Ай ман 
Мұ са қо жаева, Жа ния Әубә кі ро ва, Нұр жа мал Үсен ба ева, Алан 
Бө рі ба ев, Май ра Мұ ха мед қы зы жә не та ғы бас қа әй гі лі қа зақ-
стан дық әр тіс тер мен бір ге әлем дік му зы ка өне рі нің жұл-
дыз да ры Пла си до До мин го, Зу бин Ме та, Еле на Об раз цо ва, 
Ва ле рий Гер гиев, Хо се Кар ре рас, Ан на Нет реб ко, Мар се ло 
Альва рес, Свет ла на За ха ро ва, Ва дим Ре пин, Де нис Ма цуев, 
Вла ди мир Спи ва ков, Иль дар Абд ра за ков өнер көр сет ті.

Бұл сах на да бел гі лі қа зақ стан дық әр тіс тер мен ұжым дар, 
со ны мен қа тар неапо ль дық «Сан-Кар ло», ге нуялық «Кар ло 
Фе ли че», Санкт-Пе тер бург те гі Ма ри ин теат ры, Но во сі бір 
опе ра жә не ба лет теат ры, Тби ли си мем ле кет тік опе ра жә не 
ба лет теат ры жә не та ғы бас қа ай тулы ұжым дар гаст роль дік 
са пар шең бе рін де өнер ле рін паш ет ті. ЭКСПО-2017 ая сын да 
көп те ген іс-ша ра  өт ті, оның ішін де Пла си до До мин го ның 
ХХV Ха лы қа ра лық «Опе ра лия» во ка лис тер бай қауы, 
ми лан дық Ла Ска ла теат ры ның гаст роль де рі ая сын да 
Дж.Вер ди дің «Фальс таф» опе ра сы жә не Бет хо вен нің №9 сим-
фо ния сы т.б. қой ыл ды.

«Аста на Опе ра» мем ле кет тік опе ра жә не ба лет теат ры 
тұр  ғын дар дың бар лық әлеу мет тік топ та ры ның, со ның ішін-
 де мүм кін ді гі шек теу лі адам дар дың ке луі не қо лай лы. Олар  
үшін театр да «ке дер гі сіз ор та» жа сал ған. Үл кен есік тер, 
қау іп сіз пан дус тар, ар найы лифт жә не спек такль дер мен 
кон церт тер ді ба рын ша жай лы әрі қау іп сіз та ма ша лау ға мүм-
кін дік бе ре тін өз ге де қа жет ті ат ри бут тар бар.

(khabar.kz)
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3. Мә тін ді оқып, өздеріңе әсер еткен үзінді жайлы пікірлеріңді «Қос-
жазба күнделігіне» жазыңдар.

Мә тін де гі маған әсер
ет кен үзін ді

 Сол үзін ді туралы
өз пі кі рім

Сахналық тартымдылық пен  
табиғи талғампаздық

Ба лау са қыз әке-ше ше сі нің қос тауы мен үйінің те ре зе-
ле рін ай қа ра ашып, ша ғын кон церт тер ұй ым дас ты ра тын. Сол 
сәт те көр ші лер жи на ла қа ла тын. Олар дың қол ша па лақтауы, 
«Уа, жа сай бер, Нұр жа мал!» де п жа мы рай ай тыл ған сөздері 
оны көк ке кө тер ген дей бо ла  тын. Ата-ана сы да, мек теп те гі 
ұс таз да ры да, көр ші-қо лаң да, құр бы ла ры да Нұр жа мал дың 
өнер дің тө рі не шы ға ты н ы на шек сіз се не тін. Осын дай ақ 
пей іл ден шық қан тілектер жас қызды қа нат тан дыр ды, өнер 
жолына ба тыл түсуі не се ні мін ны ғай та түс ті.

Н.Үсенбаева Құр ман ға зы атын да ғы Қа зақ ұлт тық кон сер-
ва то рия сын да Қа зақ стан ның Ха лық әр ті сі Бе кен Жы лыс-
ба ев тың кла сын да бі лім ала ды. Клас си ка лық опе ра лар дың 
әр түр лі ария ла рын орын дап, ше бер лі гін шың дай түс ті.

Өт кен кез дер ді есі не алып, ой ына тү сір ген Нұр жа мал: 
«Әлі бек Ді ні шев тің ән дер ді, ария лар ды орын дау ше бер лі гі 
ма ған өте ұнай тын. Ар ма ным оны мен бір ге ән са лу еді. Кон-
сер ва то рия ның бе сін ші кур сын да оқып жүргенімде, мұның 
сә ті түс ті. Еке уі міз Ев ге ний Бру си ло вс кий дің «Қыз Жі бек» 
опе ра сын да бас ты пар тия лар ды орын да дық», – деді…

Шы мыл дық ашыл ды, жа рық сөн ді рі ліп, зал да қа ра 
кө  лең  ке ор на ды. Қойы лым ның де ко ра ция сы көз тар тар-
лық тай… Қа ра күш тің, зұлым дық тың сал да ры нан Абай дың 
шә кір ті Ай дар дың қа за та буы, Ажар дың өш пес қай ғы сы, 
Ай дар мен Ажар тра ге дия сы нан ұлы Абай дың кө ңі лі нің күй-
реуі – бә рі ән мен су рет тел ген. Ажар пар тия сын Нұр жа мал 
Үсен ба ева орын да ды. Жар кей пін де гі Ажар-Нұр жа мал ақ 
пе ріш те дей та за, нә зік.

Қа зақ опе ра жә не ба лет теат ры ның со ло-ән ші сі Нұр  жа  -
 мал Үсенбаеваның 1984 жыл дан бас тап осы театр сах   на сын да  
орын да ған аса елеу лі пар тия ла ры қа та рын да Е.Бру   си  ло в  -
ский дің «Қыз Жі бек» пен «Ер Тар ғын» опера  ла рын дағы Қыз  
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Жі бек пен Да на, А.Жұ ба нов пен Л.Ха ми ди дің Абай» опе ра-
сын дағы Ажар, М.Тө ле ба евтың «Бір жан – Са ра» опе ра сын-
дағы Са ра, Б.Жұ ма ниязовтың «Ма хам бет» опе ра сын дағы 
Зы ли ха, И.Шт раустың «Жар қа нат» опе ра  сындағы Ро за-
лин  да т.б. бар.

Би ік дең гей де гі кә сі би ше бер лік пен шы найы лық, бау рап 
алар сах на лық тар тым ды лық пен та би ғи тал ғам паз  дық – 
Нұр  жа  мал Үсен ба ева ның ән ші лік өне рі не тән қа си ет.

(Бо хай Қо жы рұлы)

Қазіргі шешендік сөздердің түрлері
Қазіргі	шешендік	сөздердің	көтерген	тақырыбы,	мазмұны	мен	ай

тылу	орнына	қарай	мынадай	түрлері	бар:
1)	білімғылымдық	мазмұнды;
2)	әлеуметтіксаяси	мазмұнды;
3)	әлеуметтіктұрмыстық	мазмұнды;
4)	діни	мазмұнды;
5)	сотта	қолданылатын	сөздер.

Барлық	шешендік	сөздердің	түрлеріне	ортақ	мақсат:	ақылойды	
қозғау,	 ұғымтүсінігін	 кеңейту,	 білім	 беру,	 сезімге	 әсер	 ету.	Ше
шен	 сөйлеудің	 ең	 негізгі	шарттары:	 сөз	 дұрыстығы,	 қысқалығы,	
эмоционалдылығы,	байлығы,	түсініктілігі	мен	дәлдігі.

4. Ғылыми стильге тән тілдік құралдарды қолданып, оқылым мәтін-
де рі нің біріне рецензия жазыңдар.

5. Тыныс белгілерін дұрыс қойып, көшіріп жа зың дар. Тыныс белгі 
түрлерін, қойылу себебін көрсетіңдер.

Үлгі:

Мысал
Тыныс 

белгі
Түрі Қойылу себебі

2002 жы лы ма ған біз дің 
Сырт қы іс тер ми ни ст рлі-
гі нен ха бар ла сып, «Гранд 
Опе ра» теат ры ның ша қы-
рып жат қан ды ғын айт ты.  

Үтір Бөлуші Құрмалас сөй лем құ-
ра  мын да ғы жай сөй -
лем  дер ді бөліп тұр.
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2002 жы лы ма ған біз дің Сырт қы іс тер ми ни ст рлі гі нен ха-
бар ла сып «Гранд Опе ра» теат ры ның ша қы рып жат қан ды ғын 
айт ты Фран ция ға ұшып ба рып Гранд-опе ра теат рын да ал ғаш-
қы кон цер тім ді қой дым Вер ди дің «Тра ви ата» опе ра сы мен 
фран цуз Гу но ның «Ро мео мен Джуль ет та» опе ра сы нан ария-
лар орын да дым Осы кон церт тен кей ін театр дың ди рек то ры 
ар найы жо лы ғып Гранд Опе ра да екі мау сым да өнер көр се-
туім ді сұ ра ды Сөйт іп Фран ция сах на сы на жол тарт тым  дей ді 
Май ра Мұ ха мед қы зы 

Май ра фран цуз ті лін үй ре ну ге тым көп уа қыт жұм са ма-
ған ды ғын ай та ды. Ал ғаш қы үш ай ар найы оқы ту шы жал дап 
оқы ға нын кей ін өз бе ті мен дай ын дал ға нын жет кіз ді Бас-ая ғы 
6 ай дың ішін де фран цуз ша үй ре ніп ал дым де ген Май ра фран-
цуз дар дың ұлт тық ру хы ның би ік екен ді гін сөз ет ті

Нанси Бордо Лон дон Вашингтон қалаларының ұлттық 
опе ра театрларында тағы басқа да әлем сах на ла рында өз өне-
рім ді көрсеттім Мүмкіндік бар жер де қа зақ тың ән дері шыр-
қал ды қазақтың ұлттық киімі мен шық тым Сон да еуро па-
лық тар там са на қол соқты Әри не қазақтың әнін бүкіл әлем-
ге танытсам де ген мұ ра тым бар дей ді әнші Майра Мұха мед-
қызы

(Есен гүл Кәп қы зы)

6. Мә тін дер де гі тер мин сөз дер ді пай да ла нып, «Ме н көр ген қойы -
лы м» тақырыбында сипаттамалық эссе жа зың дар. Жұптарыңның 
жұмысына ло ги ка  лық және стильдік түзетулер енгізіп, редак ция-
лаңдар.

7. Екі тапсырманың бірін орындаң дар.
1. Қазақ опера әншілерінің бірі туралы ізденіп, хабарламалық не 

си  пат  тамалық эс се жа зыңдар.
2. «Ба лет өне рі» та қы рыбында ғылыми стильде мәтін жазыңдар. 

Мәтіннің қазіргі шешендік сөздердің қай түріне жататынын 
анықтаңдар.
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§3. Қа зақ бұл бұ лы – «Кү ләш» 
 те ле хи кая сын да

1. Мә тін ді мұқият оқып, ки но, ки не ма тог ра фия ның адам зат қа қа -
жет ті лі гі ту ра лы пі кір ле рің ді дә лел дең дер.

Ки но – өнер дің бір са ла сы, ки не ма тог ра фия  ның тех ни-
ка лық не гі зін де қа лып тас қан көр кем шы ғар ма шы  лық тү рі. 
Ки не ма тог ра фия (грек. kinematos – «қоз ға лыс», grapha – «жа-
зу») – ки но фильм дер ді шы ға ру жә не оны көп ші лік ке көр се ту 
ісі мен шұ ғыл да на тын мә де ни ет пен эко но ми ка ның бір са ла-
сы, өнер дің ең бұ қа ра лық тү рі. Филь мді жа сау ға әр алу ан 
ма ман дық та ғы шы ғар ма шы лық қыз мет кер лер: ки но дра ма-
тург, ре жис сер, ак тер, опе ра тор, су рет ші, ком по зи тор, про-
дю сер, кас ка дер, эко но мист, ме нед жер т.б. қа ты са ды. Фильм 
жа сау да ки но ре жис сер же тек ші рөл ат қа ра ды.

Ки но, не гі зі нен, 4 са ла ға бө лі не ді: көр кем фильм, де рек ті 
фильм, муль типли ка ция лық фильм, ғы лы ми-көп ші лік ки но.

Көр кем фильм – ки но өне рі нің не гіз гі жә не кең та ра ған 
тү рі. Ол әде би шы ғар ма же лі сі не ме се ар найы жа зыл ған сце-
на рий бой ын ша ак тер лер дің қа ты суы мен жа са ла ды.

Де рек ті ки но ға та рих та, өмір де бол ған мә ні зор оқи ға-
лар ды ба ян дай тын фильм дер мен ки но жур нал дар жа та ды.

Муль типли ка ция лық ки но су рет тер мен қу ыр шақ тар ға 
қи мыл бе ре оты рып жа са ла ды.

Ғы лы ми-көп ші лік ки но – жұрт шы лық қа жа ра ты лыс пен 
әлеу мет тік құ бы лыс тар ды ұғын ды ра тын, өнер сыр ла ры мен 
та ныс ты ра тын фильм дер жи ын ты ғы.

(«Балалар энциклопедиясынан»)

2. Мә тін ді оқың дар. Құрылымы мен рәсімделуін, жанрлық ерек ше-
лік терін талдаң дар.

Фильмнің аты: «Кү ләш»
Шық қан жы лы: 2013
Жанр: Өмір ба ян
Рөл дер де: Әйге рім Уал жа но ва, Мед ғат Өмі рә лиев
Су рет те ме: қа зақ стандық про дю се р Ба ян Есен таева ға  тие-

сі лі «Shine Production» ком па ния сы кө рер мен дер на за ры на 
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қа зақ тың опе ра ән ші сі Кү ләш Бәй-
сейіто ва ның өмі рі не ар нал ған се ри ал 
ұсы н ды. Не гіз гі тү сі рі лім дер Орал мен 
Мәс кеу қа ла ла рын да өт ті.

Кү ләш Жа сын қы зы Бәй сейіто ва 
(1912–1957) – қа зақ тың әй гі лі ән ші сі 
(ли ри ка-ко ло ра ту ра лық соп ра но), қа  зақ 
опе ра өне рі нің не гі зін са лу шы лар дың 
бі рі, қо ғам қай рат ке рі, КСРО Ха лық 
әр ті сі (1936), КСРО Мем ле кет тік сый-
лы ғы ның лау реаты (1948–1949).

3. Аудиожазбадан (14. mp3) «Кү ләш» фильмі – көрермендер наза-
рында» мәтінін тың даң дар. Мақсатты аудиторияға арналған тілдік 
оралымдарды, мәтін үзінділерін талдаңдар. Өз де рің бі ле тін ақ па-
рат тар мен то лық ты ра оты рып, «Ға сыр бұл бұ лы» ат ты та қы рып та 
ой ла рың ды ық шам түр де ай  тың  дар.

Білім-ғылымдық мазмұндағы шешендік сөздер
Білімғылымдық	мазмұндағы	(академиялық)	шешендік	сөздердің	

қол	да	ны	ла	тын	орындары	мен	түрлері:	
1)	жоғары	оқу	орындарындағы	дәрістер;	
2)	 ғылыми	конференциялар,	симпозиумдардағы	баяндамалар;	
3)	 ғылыми	жоба	 қорғау	және	диссертациялық	 ғылыми	 кеңестерде		

сөйленетін	сөздер.
Бұл	сөздердің	басты	ерекшелігі	–	ғылыми	терминдердің	молдығы,	

бір	ша	ма	қатаң	стильге	негізделуі.	Осы	белгілеріне	қарап	дәрістер	мен	
баян	дамалардың	шешендік	сипатының	болуы	міндетті	емес	болып	
көрін	уі	мүмкін.	Шындығында,	 білімғылымдық	мазмұндағы	 сөздер	
нақ	ты,	тілі	барынша	түсінікті,	тыңдаушысына	қызықты	болуы	шарт.	
Ал	бұлар	–	шешендік	сөздің	басты	талаптары.

4. Тыныс белгілерін дұрыс қойып, үзіндіні көшіріп жа зың дар.

Атқа қонса қаны қызатын қазақпыз
Ат құлағында ойнау асау тұлпарды ауыздықтау тек 

азия лықтарға немесе қа зақтарға ға на тән өнер емес АҚШ-та 
Ла тын Америкасында мұ ны спорт тың бір түрі ретінде 
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қарас  тырады Бірақ халықтың мен талитеті мінез-құлқы тұл  -
парларды тізгіндеудің так тикалық тәсілдердерінен бай қа-
ла тыны даусыз. Мысалы Еуропа АҚШ немесе Үн діс тан дағы 
кас ка дерлер тек ережеге бағынады Белгілі бір қалып тың 
шең бе рінен шықпай тын өнерден ләззат ала алмайсың Атқа 
мін геніңде сен оған ер кіндік беруің керек Сенің ше берлі гің 
хас тұлпардың еркіндігін өзіңнің ерік-жігеріңе бағын дыра 
бі луің де

Елде жүргенде маған кино өнімнің бюджеті маңызды емес 
Кино алаңы мен үшін тә жі  рибемді шеберлігімді арт  ты ра тын 
алаң Өз фильм деріміздің бірінде менің ко ман  дамдағы дуб-
лер дің бірі жіп-жіңішке сымға байланып 9-қабаттан жер ге 
құлады Трост кез келген сәтте үзіліп кетсе не боларын көз 
ал дыңа елестетудің өзі қиын ғой Шетелдік әріптесте рім мұ ны 
көріп Ақымақсыңдар азғантай ақыға бола мұндай жан кеш-
тілікке барудың қажеті жоқ дейді

Шетелдік киноларда мұндай қауіпті тәсілдерімді қым -
бат қа ба ға лаймын ал туған жерімде ақша маңызды емес Біз 
тек өз жұ мы сымызды жақсы істегіміз келеді Қазақ каскадер-
ла рын дәл осындай отаншылдық сезімі мен жаратылысы нан 
да  ры ған жанкештілігі ғана дараландырып тұрады.

(«Nomad Stunts» каскадерлер тобының жетекшісі 
Жайдарбек Күнғожиновпен сұхбаттан үзінді. 

Әңгімелескен Гүлбаршын Сабаева)

5. Ки но өне рі нің тер мин сөз де рін пай да ла нып, білім-ғылымдық 
маз    мұн  да ғы шешендік сөз құ раң дар. Құ ра ған мә тін де рің ді жұп та-
рың мен ал мас ты рып, ло ги ка лық жә не стиль дік тү зе ту лер ен гі зіп, 
ре дак  ция лаң дар.

6. Үш топ қа бөлініп, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Қазіргі қазақ киносына көңілдерің тола ма? Пікірталас 
ұйым   дас ты рыңдар. Пікірталас түйінін 10 сөйлеммен жазыңдар.
2-топ. Әлемге әйгілі каскадерден алатын интервьюге 10 сұрақ әзір-
леңдер.
3-топ. Өздеріңе ұнайтын кино не театр актері туралы диалог құрың-
дар. Пікірлеріңді жинақтап, 10 сөйлем жазыңдар.

7. «Кү ләш Бәй сейіто ва – қа зақ тың әй гі лі опера ән ші сі» тақыры бын да 
аргументті не хабарламалық эссе жазыңдар.  
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§4. Ал ма ты да ғы «Ала тау» дәс түр лі 
 өнер теат ры

1. Суретте бейнеленген ғимарат туралы не білесіңдер?

2. Мә тін ді оқып, бө лік тер ге бө лің дер. Әр бө лік тің қан дай мә се ле ні 
қоз ғап тұр ға нын ай тып бе рің дер. Тер мин сөз дер ді те ріп жа зың дар.

Ал ма ты қа ла сы ның 1000 жыл ды ғы на, Тәу ел сіз дік тің 
25 жыл ды ғы на орай 1040 орын дық кон церт за лы, қо сым ша 
2 ки но те ат ры бар «Ала тау» дәс түр лі өнер теат ры ашыл ды.

– «Хал қы мыз да «Өмір – қыс қа, өнер – мәң гі» дей тін қа -
нат   ты сөз бар. Ха лық өзі нің қуа ны шы мен қай ғы сын әсем 
ән ге, тәт  ті күй ге ай нал ды рып, ұр пақ тан ұр пақ қа қалды рып 
отыр  ған. Жү рек тен шық қан сұ лу саз ға на жү рек ті қоз-
ғай ды, адам ды түр лі күй ге бө лей ді. Мың жыл бұ рын ғұ мыр 
кеш кен Қор  қыт күй ле рі, ал ты ға сыр ас са да ес кір мей тін 
Асанқай ғы тол ғауы мен ке ше гі Құр ман ға зы күй ле рі, Ақан, 
Бір жан дар дың ән де рі әлі де ха лық пен бір ге жа сап ке ле ді. 
Өнер ді «мәң гі» дей ті ні міз де сон дық тан. Елі міз дің Тәу ел сіз-
 дік алуы шы ғар ма шы лық бас та ма лар дың да муы на, ұлт тық 
са на- сезім нің өр кен деуі не даң ғыл жол аш ты. Осы дан 25 жыл 
бұ рын біз өрі сі кең әлем дік өр ке ни ет ке дер бес ел ре тін де 
қо лы мыз ды соз дық. Осы орай да біз әлем жұрт шы лы ғы на өз 
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үні міз бен сый лы, өзін дік мә де ние ті міз бен құн ды, төл өне рі-
міз бен құр мет ті еке ні міз ді се зі не бас та дық. 

Қа зақ мә де ние ті қай рат кер ле рі нің бір не ше буы ны осы әсем 
қа ла мыз да өмір сү ріп, өз де рі нің өл мес ту ын ды ла рын өмір ге 
әкел ді. Мі не, осын дай мә де ни ет пен өнер дің кие лі ор та лы ғын да 
дәс түр лі өнердің қа си ет ті ша ңы ра ғы, оңа ша отауы бо луы ти іс 
еді. Исі қа зақ үшін, оның мә де ние ті үшін, аса ма ңыз ды ән-жыр, 
тер ме, күй, ай тыс, ұлт тық ки но си яқ ты бес ай тулы ба ғыт та 
қыз мет ете тін, осы са ла май тал ман да ры ның ба сын құ рай тын 
ша ңы рақ бо ла ды де ген үміт те міз… Бұ дан бы лай осы театр да 
ха лы қа ра лық дең гей де гі фес ти валь дар, ұлт тық салт-дәс түр ді, 
өнер ді на си хат тай тын ша ра лар жүйе лі өт кі зі ліп, жас тар ды тәр-
бие лей тін үй ір ме лер тұ рақ ты жұ мыс жа сай ды. Осы ба ғыт та ғы 
өнер ұжым да ры ның ба сы бір ор та лық та то ғы сып, бо ла шақ та 
«Ала тау» теат ры қа зақ мә де ние ті нің қа ра ша ңы рақ та ры ның 
бі рі не ай нал сын! – де ді өз сө зін де Бау ыр жан Бай бек.

Ша ра әрі қа рай ай тыс ақын да ры Мұх тар Ния зов пен 
Ас пан бек Шұ ға таев тың сөз қа ғы сы мен жал ғас ты. Одан кей ін 
«Саз ген са зы» ан са мб лі, Сәу ле Жан пейісо ва, Ра ма зан Стам-
ға зиев, Тал ғат Мұ қы шов, Нұр жан Жан пейі сов, Ұл жан Бай-
бо сы но ва, Шол пан Дәр жа но ва, Ай гүл Қо са но ва, Ба тыр жан 
Мық ты ба ев, Әйге рім Қар сақ ба ева, Жан қо жа Ая пов сын ды 
ән ші-күй ші лер, түр лі ұлт тық ас пап та орын дау шы лар өз 
өнер ле рін ор таға сал ды. 

(Қан шай ым Бай дәу леттің «Алатау» дәстүрлі өнер  
театры бес бағытта қызмет көрсетеді» мақаласынан)

3. Ғылыми стильге тән тілдік құралдарды қол да нып, оқылым мәті-
ніне рецензия жа зың дар.

Әлеуметтік-саяси мазмұнды шешендік сөздер
Әлеуметтіксаяси	мазмұнды	шешендік	сөздерге	саяси	шолушылар

дың,	радио	және	теледидар	шолушыларының	сөздері,	саяси	та	қы	рып
тағы	баяндамалар,	митингіде	сөйленетін	сөздер,	әскерипат	риот	тық	
сөз	дер	жатады.	Әскерипатриоттық	тақырыптағы	шешендік	сөздер	
Отан	қорғауда	сарбаздардың	рухын	көтерген.	Ұлы	Отан	соғысы	жыл
дарында	Б.Момышұлы	сияқты	қолбасшылардың	шешен	дік	сөздері	
жауынгерлерді	жеңіске	жігерлендіріп,	Отан	 үшін	 аянбай	 соғысуға	
үндеген.	
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4. Мәтіннің әлеуметтік-саяси мазмұнды шешендік сөзге жататынын 
дәлелдеңдер.

Қай халықтың болсын өзге жұртқа ұқсамайтын бөлек бол-
мыс-бітімін даралап, өзіндік тағдырын айқындайтын бас    ты 
белгісі – мәдениеті. Мәдениет – ұлттың бет-бейнесі, ру  ха  ни 
бол   мы сы, жаны, ақыл-ойы, парасаты. Өркениетті ұлт, ең 
ал  дымен, тарихымен, мәдениетімен, ұлтын ұлықтаған ұлы 
тұл ға ла рымен, әлемдік мәдениеттің алтын қорына қосқан 
үл кен ді-кішілі үлесімен мақтанады. Сөйтіп, тек өзінің ұлт-
тық төл мәдениеті арқылы ғана басқаға танылады. Осы орай да 
«Мә де ни мұра» бағдарламасы мәдениетке деген мемлекет тік 
көзқарастың соны стратегиялық ұстанымын айқында ған 
ма ңыз ды жоба болды. Ол жаңадан қалыптасып жатқан қазақ-
стан дық қауымдастықтың әлеуеті мен гуманистік бағыт- бағ-
да рын танытты. 

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының идеясы 
ұзақ мерзімдік үлкен жоба ретінде көзделгендіктен, алда 
ат қа рылар шаруалар шаш етектен екенін өздеріңіз де біле-
сіз дер. Бағдарлама – ел тарихында, ұлттық тағдырымызда 
ай рық ша орын алатын әлеуметтік жоба. Бұл бастаманың ел 
рухының көтеріліп, ұлт жадының жаңғыруына септігін ти гі-
зе тін құбылыстарының біріне айналғаны ақиқат.

(Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамдық кеңестің  
кеңейтілген мәжілісінде сөйлеген сөзі)

5. Мә тін ді оқың дар. Жыр алы бы Жам былдың жан-жақ ты қа бі лет і, 
ақындық мұ ра сы ту ра лы мы сал кел ті ре оты рып, мәтінді жал ғас ты-
рың дар. Көпшілік алдында ком му ни кативтік жағдаятқа сай дұрыс 
және тыңдаушыларға ықпал ете сөй леңдер.

«Ала тау» дәс түр лі өнер теат рын да өлең сөз дің дүл дү лі, 
жыр алы бы Жам был ба ба мыз ға ар нал ған «Жыр-жол ба рыс» 
му зы ка лық спек так лі қой ыл ды.

Театр шы мыл ды ғы зал то лы кө рер мен нің қо ше ме ті мен 
ашыл ды. Бір ден жыр дың аты ра бы на қа рай же те леп ке те тін 
дом бы ра үні қойы лым та қы ры бы нан ха бар бер ген дей жүз 
жа са ған Жам был дың ба ла лық ша ғы на қа рай бас та ды. Сах-
на да ғы сан-са ла лы кө рі ніс тер құн дақ тау лы сә би дің өмі рі тек 
жыр мен, да ла жы ры мен бай ла ныс ты екен ді гін на қыш тап 
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тұр ған дай еді. Ша ғын ау ыл дың қуа ныш ты әрі мұң ды сәт-
те рін би мен өр нек те ген әр түр лі қи мыл дар, сон дай-ақ да ла 
тө сін дү бір лет кен жыл қы об ра зы ерек ше бір үй ле сім де Жам-
был өмі рі мен ас та сып жат ты.

(Эльви ра Се рік қы зының «Алатау» өнер театрында  
«Жыр-жолбарыс» спектаклі қойылды» мақаласынан)

 Көпшілік алдында сөйленетін сөздің ерекшелігі
Әдеби	тілдің	нормасына,	тіліміздің	грамматикалық	нормасына	сай	

келмейтін,	күнделікті	өмірде	қате	қолданылып	жүрген	кейбір	сөз	қол
да	ныс	тарға	тоқталайық:
1.	Жасы	үлкен	адамға	қатысты	«жасар»	деген	форма	қолданыл	май

ды.	Әдетте	бұл	сөз	кішкентай	балаларға	қатысты	айтылады.	Мы
салы:	«екі	жасар	бала»,	«сегіз	жасар	бала».	Ал	жасы	үлкен	кісілер	
тура	лы	«сексен	екі	жасқа	толған»,	«жасы	сексен	екіге	келген»	деп	
айтылады.

2.	 «Мен	бару	керекпін»,	«біз	бару	керекпіз»	деп	қолдану	дұрыс	емес.	
«Ме	нің	баруым	керек»,	«біздің	баруымыз	керек»	деп	қолданған	жөн.

3.	 Көшпенді	ме,	көшпелі	ме?	«Көшпенді	халық»,	«көшпенді	мәдениет»	
де	ген	дұрыс,	ал	«көшпелі»	сөзін	«көшпелі	вагондар»	деген	сияқты	
қол	даныстарға	қоюға	болады.	

4.	 «Америкалық»,	«италиялық»	деген	дұрыс.	Ал	арасына	«н»	ды	бысы	
қосылып	кеткен	«американдық»,	«итальяндық»	деген	қолданыс
тар	–	орыс	тіліндегі	сөзді	тура	аудару.	

5.	 Көптік	мағынадағы	сөзбен	тіркескен	заттық	мағынадағы	сөзге	көптік	
жал	ғауы	жалғанбайды.	«Бесалты	оқушы»	(«бесалты	оқушылар»	
емес),	«он	шақты	қойешкісі	бар»	(«он	шақты	қойешкілері»	емес),	
«көп	теген	ұлт»	(«көптеген	ұлттар»	емес),	«барлық		адам»	(«барлық	
адам	дар	емес)	деп	қолданылады.

6.	 «Саламат»	па,	«салауат»	па?	Біз	«саламатсыз	ба»	деп	амандаса
мыз,	оның	жіңішке	формасы	«сәлеметсіз	бе»	нормаға	айналды.	Біз	
«салауатсыз	ба»	деп	амандаспаймыз	ғой.	Олай	болса,	«салауатты	
өмір	салты»	–	қате	қолданыс.	«Саламатты	өмір	салты»	болу	керек.	Ал	
«салауат»	деген	сөз	«рақым»,	«кешірім»	деген	ұғымға	жақын	ке	леді.

7.	 «Отбасы»	деген	сөз	орыс	тіліндегі	«семья»	деген	сөздің	ұғымын	
береді.	Ал	қазіргі	кезде	жиі	қолданылып	жүрген	«жанұя»	сөзі	–	жа
сан		ды,	біздің	мәдениетімізге	жат	сөз.	(Анар Фазылжан).
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6. 10-сыныпта өткен пунктуация ережелерін еске түсіріңдер. Берілген 
мәтіндерден бірнеше мысал алып, тыныс белгілері нің қо йы лу 
се беп терін жазыңдар.

Үлгі:

Мысалдар Тыныс белгі лері Қойылу себебі
Ш.Айтматов, 
Қ.Мұхамеджанов

Нүкте Бас әріптерінен шартты 
түр де қысқартылып алын-
ған адам есімінің қыс қар-
тыл ған әрпінен соң нүкте 
қойылады.

7. Б.Момышұлының әлеуметтік-саяси тақырыптағы нақыл сөздерін 
оқып, кестені толтырыңдар.

Бауыржан Момышұлы – шешен

Б.Момышұлының  
шешен дігіне 3 дәлел

3 дәлелге  
3 дерек

Бауыржан Момышұлының нақыл сөздері 
• Ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жүгініп қызмет ет!
• Отан үшін отқа түс – күймейсің.
• Опасызда Отан жоқ.
• Әділдікті мойындау – адал кісінің ісі.
• Намысты нанға сатпа! 
• Қарабет болып қашқанша, қайрат көрсетіп өлген артық.
• Өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу – сатқындық.
• Ерлік – елдің қасиеті, жүректілік – жігіттің қасиеті.
• Тәртіпсіз ел болмайды,
 Тәртіпке бас иген ел құл болмайды.
• Қайрат етер кезіңде жүк көтерер нардай бол,
 Ақыл айтар кезіңде жүз жасаған шалдай бол!
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§5. «Жаужү рек мың ба ла» – 
 азат тық тың ай на сы

1. Су рет терді көр ген де қан дай ой да бол дыңдар? Ак тер лер ту ра лы 
қан дай ақ па рат ай тар едіңдер? 

2. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Құрылымы мен жанрлық ерек ше  лік терін 
талдаң дар.

«Жаужү рек мың ба ла» – Ақан Са таев тың көр кем дра-
ма  лық филь мі. Фильм нің тұ сауы Қа зақ стан да 2012 жы лы 
3 ма мыр да ке сіл ді. Фильм нің ұра ны – «Ту ған ел, сүй ген жар, 
на мыс үшін от кеш кен дер».

Фильм қа зақ хал қы  жоң ғар шап қын шы лы ғы на  қар сы 
ер лік пен кү рес кен XVIII ға сыр дың бі рін ші жар ты сын бей-
не лейді. Сол кез де қа зақ жа сақ та ры бі рі гіп, бас қын шы лар ға 
той та рыс бе ріп, май дан да ше шу ші же ңіс тер ге жет кен еді.

Фильм сюжетінің негізіне жоңғарларға қарсы күресте 
кең-байтақ жері мен елін қорғауға бел буған өжет те жас 
мың жауынгер туралы аңыз желісі алынған. Осы соғыста ел 
үшін күрескен жауынгер ер-азаматтар қатарында жаужүрек 
Сар тай батыр да ту көтеріп, өзіндей өрімдей жас, жеткіншек 
сар баз дарды жорыққа бастап шығады.  Мың ба ла  атан ған Сар-
тай дың аз ға на жа са ғы әл де қай да көп жау ға қар сы ша   уып, 
жеңіске жетеді. 

Кей іп кер ле рі: Сар тай ба тыр (Асыл хан Тө ле пов), Тай мас 
(Аян Тө леп бер ген), Зе ре (Әлия Әну ар бек), Қор лан (Құ ра лай 
Анар бе ко ва), Әбіл қай ыр хан (Бе рік Айт жа нов) және т.б.

(kazakhfilmstudios.kz)
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3. Аудиожазбадан (15. mp.3) «Қай тыс бол ған кас ка дер ту ра лы не 
бі ле міз?» ат ты та қы рып та ғы мә тін ді мұ қи ят тың даң дар. Қа зақ-
стан дық кас ка дер лар дың әлем дік дә ре же де өнер көр се те ал тын-
ды ғы на кө ңіл бө лің дер. Мақсатты аудиторияға арналған тілдік 
оралымдарды талдаңдар.

4. Мә тін ді оқып, негізгі ойды анықтаңдар. «Жерұйық» фильмі 
ту ра лы ой ларыңды ортаға салыңдар.

«Жерұйық»
Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ режиссер 

Сламбек Тәуекелдің «Жерұйық» атты көркем фильмін жур-
на лис тер қауымына көрсетті. Фильм Таяу Шығыстан, Кав-
каз дан, Волга бойынан қазақ жеріне күштеп жер аударылған 
ұлт тардың қиын-қыстау кезеңін бейнелейді, сценарий ав -
то ры Лав рентий Сонның балалық шағынан сыр шертеді. Ұлы 
Абай дың «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» деген сөзі 
фильм ге эпиграф етіп алынған. Басты кейіпкері Орынбайдың 
(актер Болат Әбділманов) прототипі – Л.Сон тұрған колхоздың 
төрағасы.

Лаврентий Сон: «Бұл – адамгершілігі үшін өмірде көп азап 
шек кен адам. Бірақ дәл осындай өзгенің қайғысына бей-жай 
қарамайтын жүрегі кең адамдардың арқасында Қазақстанға 
көшіп келген көптеген ұлт өкілі ажалдан аман қалды. Олар-
 дың қазақ халқының бір бөлігіне айналуына осындай адам-
дар дың көп септігі тиді», – деп, журналистер қауымымен ой 
бөлісті.

Тілшілер фильмнен жақсы әсер алғандарын қуана баян-
да ды. Киносыншы, «Известия Казахстана» газетінің тілшісі 
Галина Леонова фильмді мектеп бағдарламасына қосу керек-
ті  гін сөз етті. «Балаларға осындай достық, мейірімділік 
сын ды мәң гілік тақырыптарды тілге тиек ете отырып, 
шы на йы та  рих ты бейнелейтін фильмдер қажет-ақ», – деді 
Г.Лео нова.

Кино мамандары фильмді түсіру барысында жинақталған 
ма териалдарды екі сағаттық фильмге сыйдыру мүмкін емес 
бол ған дық тан, болашақта 12 сериялы телехикая түсіруді 
жос  пар  лап отыр.

(kazakhfilmstudios.kz)
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Әлеуметтік-тұрмыстық мазмұнды шешендік сөздер
Әлеуметтіктұрмыстық	мазмұнды	шешендік	сөздерге	көрнекті	қо	ғам	

қайраткерлерінің,	жазушылардың,	 өнер	адамдарының,	 ғалымдар
дың,	басқа	да	айтулы	тұлғалардың	мерейтойларында,	салтанатты	
жи	ындарда,	қаралы	жиындар	мен	астарда,	елшіліктер	қабылдауын	да	
айтылатын	сөздер	жатады.	Бұл	сөздер	тыңдаушыларға	әсер	ететін	
түрде:	 не	 көтеріңкі	 кө	ңіл	 күймен,	 не	мұңды	өкінішпен	 ұсынылады.		
Кейінгі	кезде	әлеумет	тіктұрмыстық	мазмұнды	сөздер	жиі	қолданы
лып	жүр.

5. Мәтіннің әлеуметтік-тұрмыстық мазмұнды шешендік сөзге жата-
ты нын дәлелдеңдер.

Қазақтың кәсіби ән өнері дегенде біздің есімізге түсетін 
са нау лы есімдердің бірі – бүгінгі той иесі Бибігүл Төлегенова. 
Өзінің тума таланты мен тынымсыз еңбегінің арқасында 
өнер дің шыңына шыққан, халқының шынайы махаббатына 
бө лен  ген Бибігүл апамызды мерейтойымен құттықтап, ол 
кі   сі  ге деген халқының ыстық ықыласын жеткізу – мен үшін 
үл кен мәртебе.

Бибігүл Ахметқызы 70 жылдан аса киелі сахнада жүр. Осы 
жылдар ішінде отандық және әлемдік опералардың ариялары 
Бибігүл Төлегенованың орындауында өнерсүйер қауымның 
жү ре гін де ұмытылмастай болып сақталды. Ол кісінің орын-
да уындағы  халық әндеріне, ұлттық опера өнеріндегі Қыз 
Жібек, Гүлбаршын, Еңлік бейнелеріне, әлемдік опера жау-
һар ларындағы Ақшақар, Джильда образдарына әлем ел де-
рі нің көрермендері тәнті болып, қол соқты. 

Бибігүл Ахметқызы кино саласында да көпшіліктің көз-
айы  мына айналды. Шәкен Аймановтың «Тақиялы пе ріш те», 
Рүстем Әбдіраштың «Балалық шағымның аспаны» филь м де-
рін дегі бейнелері көрермен жадында сақталды.

Сонымен бірге Бибігүл Ахметқызы – талай таланттарды 
тәрбиелеп, танымал еткен ұлағатты ұстаз, қазақ вокалдық 
өнерінің мэтрі. Оның шәкірттері бүгінде әлемдік сахналарда 
жасындай жарқылдап, ел мәртебесін, ұстаз өнегесін асқақ-
та тып жүр. 
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Құрметті Бибігүл Ахметқызы! Халық сізді мейірбан ана, 
ұлағатты ұстаз, жас өнерпаздар мен хас таланттардың жа -
на  шыры ретінде де ерекше қадірлейді. Сізге дүниенің бар 
жақсылығын тілеймін. Денсаулығыңыз мықты болып, ең бе-
гің із дің жемісін ұзағынан көре беріңіз. Өзіңізді ерекше қас-
тер лей тін халқыңыздың ыстық ықыласы мен махаббатына 
бөлене беріңіз!

(Бақытжан Сағынтаев)

6. Кестедегі мәліметтер бой ын ша ой ла рың ды дұ рыс жүй елеп, мә тін 
норма ларын (құ ры лымы, азатжол, мәтін бөліктері, та қы рып) 
сақтап, мәтін жа зың дар. Тыныс белгілерін ережеге сай қол да-
ның дар.

Ки но өне рі нің бір са ла сы – муль типли ка ция лық фильм
Атауы: «Ер Төстік және айдаһар»

Жыл: 2013

Ел: Қа зақ стан

Ре жис серлері: Жә кен Дә не нов, Рус там Тұ ра лиев

Бас ты рөл дер де: Ду лы ға Ақ мол да, Ди маш Ақы мов,  Күн сұ лу Шаях-
ме то ва , Ме рей Әжі бе ков, Ли дия Кә ден, Нү ке тай Мыш ба ева, Қа-
дыр бек Де ме сі нов, Ақ кен же Әлім жан,  Бау ыр жан Қап та ғай , Ел дар 
Отар ба ев,  Бей біт Мү сі лі мов

Сце на рий авторлары: Жә кен Да не нов, Рус там Тұ ра лиев, Ми ха ил Ал-
да шин

Про дю серлер: Рус там Тұ ра лиев, Еділ Құ сай ынов 

Жанр: мульт фильм

Қа зақ ки но та ри хын да ғы тұң ғыш то лық мет раж ды ани ма ция лық 
филь м сюжетіне ар қау бол ған – ха лық ер те гі сі «Ер Төс тік» 

Бұл – әлем де гі соң ғы ани ма ция лық 2D жә не 3D үл гі де гі тех но ло гия-
лар қол да ныл ған жо ба

Осы ған дей ін ше тел дік ани ма ция лық фильм дер мен тәр бие ле ніп 
кел ген жас ұр пақ атал мыш фильм ар қы лы қа зақ ер те гі ле рі нің кө не 
кей іп кер ле рі мен қау ышып, хал қы мыз дың ру ха ни әле мі нен нәр ала 
бас тай ты ны на үміт зор
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7. Мә тін де гі ой ды жал ғас ты рың дар. Қа зақ ани ма ция сын да мы ту үшін 
қан дай жұ мыс ат қа рар едің дер? Пі кір талас ұй ым дас ты рың дар. 

«Ер Төс тік жә не ай да һар»
Со нау 1967 жыл да ры «Қар лы ғаш тың құй ры ғы не ге 

ай ыр?» мульт филь мі мен Әмен Қай да ров қа зақ ани ма ция-
сы ның шы мыл ды ғын аш са, ен ді сол аға мыз дың ізін жал ғап 
ке ле жат қан шә кі рт те рі нің бі рі, ре жис сер-ани ма тор Жә кен 
Дә не нов тә жі ри бе сі мо лай ып, қа ры мы кү шей ген ша ғын да 
ұс та зы ның жо лы мен қа зақ тың ал ғаш қы то лықмет раж ды 
анимациялық филь мі нің ав то ры ата нып отыр.

Жал пы, «Ер Төс тік жә не ай да һар» мультфильмі 3D фор-
ма ты мен «motion capture» за ма науи тех но ло гия сы ар қы лы 
жа са лған. Сондай-ақ қа зір гі кө рер мен нің талап-ті ле гі не сай 
жа ңа ке йіп кер лер мен әлем нің бар лық жа ңа лы ғын сол сә тін-
де-ақ жет кі зіп оты ра тын, ға лам то ры бар Ipad си яқ ты на нотех-
но ло гия лар ды фильм сю же ті не кі ріс ті ріп, бү гін гі өмі рі міз ге 
жа қын дат қан… 

(Ақ мон шақ Ах мет)

8. Қазақ киносы мен театрының айтулы тұлғасының мерейтойына 
байланысты өтетін салтанатты жиында айтылатын әлеуметтік-
тұрмыстық мазмұнды шешендік сөздің мәтінін жазыңдар.
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§6. «Ба лу ан Шо лақ» филь мі не ме се 
 «қа зақ тың бұл шық еті» ту ра лы  
 ту ын ды

1. Суреттер қай фильмдерден алынған? Фильмдерді қой ған режис-
серлер мен оларда ойнаған ак тер лер туралы не білесіңдер? Тағы 
қандай отандық фильмдерді білесіңдер?

2. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. «Ба ба лар өт кен ке мең гер» та қы ры бын да 
ер кін пі кір ай тың дар. Тың дау шы ға ық пал ете тін дей ше шен сөй-
леу ге ты ры сың дар.

«Се гіз қыр лы, бір сыр лы»
Ба лу ан Шо лақ (шын аты – Нұр ма-

ғанбет) Бай мыр заұлы дарынды ком    -
по   зи  тор, ғажайып ән ші, ат құ  ла  ғын    да 
ой най тын шабандоз бол  ған. 35 жа  сын  да 
51 пұт (816 кг) кір дің та сын кө   те   ріп, 
жұрт ты қай ран қал дыр ған. Ара ға 
14 жыл са лып, яғ ни 49 жа сын да 1 тон  на 
70 ке лі тар та тын тас ты кө те ріп, әу   дем 
жер   ге апа рып қой ған екен. 

Сә бит Мұ қа нов тың «Ба лу ан Шо  лақ» 
повесінде ба лу ан ның тұл ға сы ай рық ша 
су рет те ле ді. Он да: «Жұрт тың ай ту ын ша, Ба лу ан Шо лақ атан 
өгіз ді бұ зау дай ар қа лап әке те ді, еті не те мір қыс қаш бат-
пай ды, бі лек тей те мір лер ді сым дай бұ рай ды, асау ат ты жал-
ғыз ұс тап үй ре тіп мі не ді. Ат тың үс тін де зәу лім қор ған дар дан 
мы сық тай қар ғи ды, ағаш үй дің қа быр ға сын ба сы ман сү зіп 
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құ ла та ды, да рия көл дер ден үй рек тей жү зіп ете ді, жү гір ген де 
жө бі шен ді ат қа жет кіз бей ді, бір жеуі не бір тай дың еті жұқ 
бол май ды, ки ім ді сал дар ша ма лы нып ки іне ді, ер-тұр ма ны – 
жар қы ра ған ал тын мен кү міс. Сөй ле се кет се, ал дыр май тын 
ше шен, қа са рыс қан ада мы на мейі рім сіз, до сы на қоң етін 
ке сіп бер се, қыңқ де мей тін шы дам ды. Дау ыс біт кен нің ән ші-
сі, сау сақ біт кен нің дом бы ра шы сы жә не сыр най шы сы, жүр-
ген же рі – ой ын- сау ық…» – деп кел ті ре ді.

Мі не, осын дай жан-жақты өнер ие сі бол ған Балуан Шолақ 
ту ра лы фильм тү сі ріл ді. «Қа зақ фильм» бас шы лы ғы бұл 
жо ба дан жақ сы ту ын ды шы ға ты ны на се нім біл ді ріп отыр. 
Олай дей ті ні міз, фильм нің сце на рийін ки но да ой ып алар ор ны 
бар жа зу шы, дра ма тург Ду лат Иса бе ков өзінің «Жаужү рек» 
пьеса сы не гі зін  де жа з ған. 

«Ба лу ан Шо лақ» филь мі нің ре жис се рі Н.Са ды ғұ лов: 
«Мен Ба лу ан Шо лақ тұл ға сы на Өнер ака де мия сын да оқып 
жүр ге нім де қат ты қы зық тым. Ба лу ан Шо лақ тың бой ын дағы 
ақын дық, се рі лік, ән ші лік, оның Отан ға де ген ма хаб ба ты 
әр қай сы мыз ға үл гі бо лар лық. Ме нің ше, бү гін гі нің жас та ры 
Ба лу ан Шо лақ тай ер ді бі лу ге ти іс», – дейді.

Ба лу ан Шо лақ бей не сін эк ран ға алып ке лу – үл кен жауап-
кер ші лік ті талап ете тін жұ мыс. Тү сі рі лім то бы ба лу ан ның 
тұл ға лық қа сие тін тү сі ріп ал май, би ік дә ре же де көр се ту ді 
мақ сат тұт қан. Сол се беп ті тү сі рі лім то бы ба лу ан ның ұр пақ-
та ры мен тіл де сіп, оның тағ ды рын зерт теп, мол ақ па рат жи-
на ды…

Ре жис сер фильм нің бас кей іп ке рі – Ба лу ан Шо лақ рө лі не 
ак тер ді көп із де ген. Кас тинг ке кә сі би ак тер лер мен қа тар 
спорт шы лар да қа тыс қан. Бі рі нің де не пі ші ні сәй кес кел ме се, 
екін шісі нің об раз жа сау да ше бер лі гі жет пе ген. Көп сы нақ тан 
соң Ба лу ан Шо лақ тың рө лі не ак тер Ер ке бұ лан Дайыров бе кі-
тіл ді. Ба лу ан ның об ра зы на сәй кес ке луі үшін ак тер кү рес тен 
дә ріс алып, он ке лі сал мақ қо сып ты. Е.Да йыров: «Ұл т мақ-
та ны шы на ай нал ған Ба лу ан Шо лақ об ра зын жа сау – әр кім ге 
бұй ыра бер мей тін бақ. Бұл рөл фи зи ка лық жә не пси хо ло-
гия лық тұр ғы дан қи ын ға соға ты нын жа сыр май мын. Алай да 
об раз ды алып шы ғатыныма се не мін» – де ді. 

(Ай нұр Исаеваның «Балуан Шолақ» фильмі немесе 
«қазақтың бұлшық еті» туралы туынды» мақаласынан)
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 Аңызға айналған Асанәлі 
…Бүгінде алты алаш тың қа дір тұ   тар 

тұл ға сы на ай нал ған Асан әлі Әші мов тің 
ха  лық сү йіс пен ші лі гі не бөле нуі нің 
бір сыры ел мен жердің киесін терең 
се зі ніп, туған топы рақ  тан тамыр үз  бей, 
ұлтының ұлық қасие тін бо йы на сі ңі-
руінде болса керек.

Асанәлі – соғыс дәуірінің ұрпағы. 
Жеңіске 20 күн қалғанда қаза тап-
қан әкесі Әшімнің аялы алақаны-
ның жы луын көрмесе де, үлкен әке-
сі Ыс  қақ тың аталық мейіріне қанып 
өсті. Әші мовтің әртістік өнерінің алғашқы ұш қыны ба-
ла кезінде-ақ білінген екен. Ауылға сирек келетін әр-
тістер ге елік тейтін әдет тапқан бозбала Асан әлі келістіріп  
ән де айтқан. Бойындағы бұла талант оны Құрманғазы атын-
дағы Қазақ ұлттық консерваториясы ның театр факультетіне 
алып келеді. Оқуын аяқтай салысы мен, яғни 1961 жылы «Қа-
зақ фильм» киностудиясына актер бо лып қабылданады…

А.Әшімов орындаған «Қыз Жі бек» фильміндегі Бе ке жа н 
рөлі әлем киносы тари хын   да ғы үз дік рөлдердің бірі бо лып 
саналады…

(Дина Имамбаеваның «Аңызға айналған   
Асанәлі» мақаласынан)

Діни мазмұнды шешендік сөздер
Діни	мазмұнды	шешендікке	 діни	 уағыздар,	 діни	мейрамдарда	

халыққа	айтылатын	сөздер	жатады.
Діни	шешендіктің	моральмен,	жалпыадамзаттық	құндылықтармен	

байланысты	болуы	оның	тағылымдық,	ізгілік	сипаттарын	танытады.		
Басты	мақсаты	–	тыңдаушыларды	иландыру,	олардың	ішкі	сезімдеріне	
қозғау	салып,	өз	пікірлеріне	сендіру.	Қазіргі	діни	шешендікте	жалаң	
уағыздан	гөрі	саламатты	танымдық	көзқарас	басым.	Діни	мазмұнды	
шешендікте	діни	сауаттылықтың	маңызы	зор.	Діни	шешендік	халықты	
иландыру,	үгіттеу	сипатында	айтылатындықтан,	оған	ауызекі	сөйлеу	
стилінің	белгілері	тән.	Онда	дінге	қатысты	терминдер,	имандылыққа	
шақыратын,	ізгілікке	үндейтін	сөздер	мол	кездеседі.	
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3. Үлкен кісілердің көмегімен «Қадыр түні» туралы мәлімет жи нақ-
 тап, онда орындалатын шарттарды жазыңдар. Жұптарыңмен алмас-
тырып, түзетулер енгізіп, редакциялаңдар.

4. Елбасы пі кі рін жал ғас ты рып, өз пі кір ле рің ді «ПСМТ фор му ла сы» 
әді сі ар қы лы білдіріңдер.

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

дә лелдей ала мын: …».
4-сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын ды 

ше шім ге кел дім: …».

Біз ХХІ ға сыр дың жа һан дық кар та сын да еш кім ге ұқ са-
май тын, дер бес ор ны бар ұлт бо ла мыз де сек, «Жа һан да ғы 
за ма науи қа зақ стан дық мә де ни ет» жо ба сын іс ке асы ру ымыз 
керек. Әлем біз ді қа ра ал тын мен не ме се сырт қы сая сат та ғы 
ірі бас та ма ла ры мыз бен ға на емес, мә де ни же тіс тік те рі міз бен 
де та нуы ке рек. 

(Нұрсұлтан Назарбаев)

5. Топ тық тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. Оқылым мәтініндегі тырнақшаның қо йы лу себебін түсін-
діріңдер.
2-топ. Оқылым мәтінінің үшінші және төртінші азат жолындағы 
үтірдің қо йы лу себебін түсіндіріңдер.
3-топ. Оқылым және «Артық болмас білгенің» мәтіндеріндегі 
сызықшаның қо йы лу себебін түсіндіріңдер.

Үлгі:

Мысалдар Тыныс белгі лері Қойылу себебі
«Қыз Жібек», «Ата -
ман ның ақыры», 
«Транс сібір экспресі» 

Тырнақша Газет, журнал, кітап, 
шы ғар ма, қаулы, кино 
ат та ры тырнақшаға 
алынады.

6. «Артық болмас білгенің» мәтінін жалғастырып, Аса нә лі Әшімовтің 
қазақ киносына қосқан үлесі туралы хабарламалық эссе жазыңдар.
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§7. Қа зақ ки но сы – қа зақ та ри хы

1. Қа зақ ки но сы ның та ри хын бі ле сің дер ме? Қай отан дық фильм дер ді 
(қазіргі әлде кеңестік) сүйіп тамашалайсыңдар?

2. Ғы лы ми стиль де гі ма қа ла ның құ ры лы мы мен тіл дік ерек ше лік-
те рін тал даң дар.

Қа зақ ки но сы ның та ри хы
Ұлы Қа зан кө те рі лі сі нен кей ін гі ке зең де қо ғам да ғы ала са-

пы ран өз ге ріс тер ұлт өмі рі не әсер ет пей қой ма ды. Сон дық тан 
ұлт тық ки но ның да му та ри хын «көпұлт ты ке ңес ки но сы» 
де ген ұғым мен ты ғыз бай ла ныс та қа рас тыр мас қа бол май ды. 

Елі міз дің ки но өн ді рі сі жи ыр ма сын шы жыл дар со ңын да 
жол ға қой ыла бас та ды. Қа зақ ки но сы ның та ри хын бір не ше 
ке зең ге бө ліп қа рас ты ру ға бо ла ды. 

Ал ғаш қы ке зең –1910–1927 жыл дар ара лы ғы – Қа зақ стан 
ау ма ғын ки но фи ка ция лау ке зе ңі. Бұл кез де қа зақ кө рер ме ні 
ал ғаш рет эк ран дық шы ғар ма мен та ныс ты, ки но ның құ ді ре тін 
көр ді, оған аса қы зық ты. Ки не ма тог раф ұш қы ны 1910 жы лы 
Вер ный (қа зір гі Ал ма ты) қа ла сын да ашыл ған тұң ғыш ки но-
те атр қыз ме ті нен бас тал ға ны та ри хи де рек тер ден бел гі лі. 

Екін ші ке зең – 1928–1938 жыл дар ара лы ғы – қа зақ же рін-
де ал ғаш қы хро ни ка лық сю жет ті ки но өн ді рі сі нің пай да бо ла 
бас та ған тұ сы. Бұл кезде бүкіл әлем дік ки но өне рі нде  ды быс-
сыз ке зең өтіп, ки но ға «тіл біт ті», мон таж тео рия сы жүйе лен-
ді. Ке ңес ки но сы да құ ла шын кең жай ып, Қа зақ стан да «Вос-
ток ки но» тре сі нің бір бө лі мі ашыл ды. Тех ни ка лық мүм кін-
дік тің шек теу лі бол ға ны на қа ра мас тан, ел өмі рі нен хро ни ка-
лық сю жет тер көп теп тү сі рі ле бас та ды. 

Үшін ші ке   зең – 1938–1944 жылдар ара лы ғы – ұлт тық 
ки но өне рі міз дің қа лып та суы на ал ғы шарт тар ту дыр ған 
ке зең. Ал ма ты ки нос ту дия сы құ рыл ды, ки нос це на рий лер 
кон кур сы ұй ым дас ты рыл ды, ки но са ла сы на жа зу шы лар бет 
бұ ра бас та ды. Қа зақ ки но сы ның ал ғаш қы то лық мет раж ды 
көр кем филь мі – «Аман гел ді» (реж. Марк Ле вин) тү сі ріл ді. 
Со ғыс жыл да ры Ал ма ты да шо ғыр лан ған «Мос фильм», «Лен-
фильм» си яқ ты ірі ки нос ту дия лар дың қыз ме ті ұлт тық ки но-
өне рі міз дің қа лып та суы на ті ке лей әсе рін ти гі зе ді. 
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Ұлт тық ки но өне рі міз дің өр кен дей бас та ған тұ сы – төр-
тін ші ке зең – 1945–1960 жыл дар ара лы ғы. Осы жыл да ры 
Ал ма ты ки нос ту дия сы ның көр кем су рет ті филь мде рі өн ді-
ріс ке жі бе ріл ді. Ұлт тық ре жис су ра мек те бі өріс ала ды. Шә кен 
Айма нов, Мә жит Бе га лин, Аб дол ла Қар сақ ба ев, Сұл тан 
Қо жы қов тар дың ки не ма тог ра фия лық, шы ғар ма шы лық жол-
да ры қа лып та са бас та ды. Ки но са ла сын да кә сі би дең гей де 
ма ман дар да яр лау мүм кін ді гі ай қын дал ды.

Бе сін ші ке зең, 1960–1970 жыл дар ара сы, ұлт тық ки но-
мыз дың өр леу жыл да ры бо лып есеп те ле ді. Бұл ке зең де өмір 
шын ды ғы, кей іп кер пси хо ло гия сы си яқ ты те рең маз мұн ды 
құ  бы лыс тар эк ран дық көр кем шы ғар ма та қы ры бы на ай нал ды. 
Ки но  өне рі мен ұлт тық әде би ет ара сын да ғы бай ла ныс кү шейе 
түс ті, нә ти же сін де «Қи лы ке зең», «Ата ме кен», «Қыз Жі бек», 
«Ме нің атым Қо жа», «Тұл пар дың ізі», «Та қия лы пе ріш те», 
«Ал дар кө се» си яқ ты ки но ту ын ды лар эк ран ға шық ты. 

Ал тын шы ке зең, 70–80-жыл да ры, әде би шы ғар ма ны 
эк ран дау дың жа ңа са ты сы ки но ға театр ре жис сер ле рі нің 
ке луі не ұла са ды. Бұл жыл да ры клас си ка лық әде би шы ғар-
ма лар же лі сі мен көп те ген фильм дер эк ран ға шы ға ды. Атап 
айт сақ: Мұх тар Әуе зов тің «Көк се рек» (1973 ж., реж. Т.Өкеев), 
Ду лат Иса бе ков тің «Гау һар тас» (1975 ж., реж. Ш.Бей сем-
ба ев), Әб ді жә міл Нұр пейі сов тің «Қан мен тер» (1978 ж., реж. 
Ә.Мәм бе тов), Әну ар Әлім жа нов тың «Жау шы» (1980 ж., реж. 
Ә.Мәм бе тов) шы ғар ма ла ры кө рер мен ге жол тарт ты.

Қа зақ ки но сы ның та ри хын да ғы же тін ші ке зең – «жа ңа 
тол қын» ке зе ңі. Шы ғар ма шы лық із де ніс тер қа зақ ки но сын 
та ғы бір дең гей ге кө тер ді, жас ре жис сер ле рі міз ді әлем та ни 
бас та ды. Соң ғы жыл да ры тү сі ріл ген филь мде рі міз ха лы қ-
ара лық ки но фес ти валь дар да жо ға ры ба ға ла нып жүр. Бұл, 
сөз сіз, ұлт тық ки но өне рі нің зор же тіс ті гі бо лып есеп тел еді. 

(«Қа зақ ки но сы ның та ри хы» оқу лы ғы нан)

3. Сұрақтар бойынша сұхбат құрыңдар. Шешен сөйлеген сынып тас-
та рыңды анықтаңдар.

1. Қа зір гі отан дық фильм дер ту ра лы пі кір ле рің қан дай?
2. Ки но дан қан дай тә лім-тәр бие алу ға бо ла ды?
3. Са ған отан дық ки но ұнай ма, әл де ше тел дік ки но ұнай ма?
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4. «Ең әсер лі қа зақ ки но сы» та қы ры бын да ма қа ла жа зып, жаз ған 
ма қа ла ла рың ды жұптарыңмен ал мас ты рып, тү зе ту лер енгізіп, 
редакциялаңдар.

Сотта қолданылатын шешендік сөздер
Сотта	 қолданылатын	шешендік	 сөздерді	 екіге	 бөліп	 қарастыру	

керек:	қазақтың	ескі	әдетғұрып	заңы	бойынша	жүргізілген	дауларда	
орын	алған	шешендік	сөздер	және	біздің	дәуіріміздегі	сот	жұмысында	
айтылатын	айыптаушылар	мен	қорғаушылардың	сөздері.

Бұрынғы	билікте	айыптаушының	да,	қорғаушының	да	сөздерінде	
дәстүрлі	модельдер:	мақалмәтелдер,	фразеологизмдер,	салыс	ты
рулар	т.б.	басты	рөл	атқаратын	болса,	қазіргі	сотта	айтылмақ	ойдың	
дәлдігі,	пікірдің	айқындылығы	басты	орынға	шықты.

Соттағы	шешендік	қарсыластармен	бетпебет	өтетіндіктен,	ерекше	
жинақылықты,	кез	келген	сұраққа	тез	жауап	беру	үшін	қарсы	жақтың	
осал	жағын	да,	мықты	жағын	да	нақты	тани	білуді,	байқағыштықты	
қа	жет	етеді.	Соттағы	шешендікте	тек	барды	баяндау	емес,	даулы,	
кере	ғар	сауалдар	туындатуға	қарсыласының	пікірін	жоққа	шығаруға	
мән	беріледі.	Соттағы	шешендікке	қойылатын	талаптар:
•	 сөздің	айқындылығы;
•	 ойдың	жинақылығы;
•	 логикалық	қисынның	күштілігі.

5. «Абай институты» хабаршысында жарияланған заңгер-ғалым 
Са лық Зимановтың «Абай – ұлы билердің соңғысы және оның бі -
тім-би лік тері ту ралы» мақаласын оқып, «Практикалық талқылау» 
әді сі мен тал даң дар.

Талқылаушы Мәтіннің тақырыбы мен идеясын анықтайды.
Белгілеуші Мәтін мазмұнын ашатын мақал-мәтелдер 

айтады.
Байланыстырушы Мәтін мазмұнын өмірмен байланыстырады.
Топ шешені Абайдың шешендігіне мәтіннен мысалдар 

келтіреді.
Қорытындылаушы Мәтіннің құндылығын айтып, баға береді.

6. «Ең үз дік қа зақ ак те рі» та қы ры бын да сипаттамалық эс се жа зың-
 дар.
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§8. Ше шен дік сөздердің тәрбиелік  
 мәні

1. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. «Үш жақ ты күн де лік» әді сі ар қы лы ой ла-
рың ды жа зың дар.

Мә тін дегі ең ма ңыз ды 
үзін ді 

Сол үзін ді ге ме нің  
пі кі рім

Со ған лай ық ты  
ма қал

 

Би-шешендердің сөздері – тәлім-тәрбие құра лы. Отба сы-
лық ортадан бастап, ауыл-ай мақ пен, ағайын мен, көпшілік-
пен қарым-қаты нас жа сау мәдениеті нің адам гер шілік асыл 
қа сиет тер аясында қа лып  та суында би-ше шен дер сөз дері нің 
ықпалы зор болды. Ата- ана, аға-іні, ту ған-туыс, бү кіл адам-
зат ты құрметтеу мәселесі би-шешендер сөздерінде кең қам-
тыл ған…

Бөлтірік Әлменұлы (1771–1854) – қазақ тарихын да-
ғы осын дай мемлекеттік тұғырдағы қайраткер тұлға. Оның 
сөздері халықтық тәлім-тәрбиені құрайтын бар лық мә се -
лелерді (достық, жолдастық, жомарттық, қайырымды лық, 
кішпейілділік т.б.) кешенді түрде қамтығанды ғы мен ерек -
шеленеді. Ол жақ сы лық пен жамандық қасиеттерді са лыс-
тыра бағалайды. Толғауларында адам дар қарым-қатынасы-
ның күр делі қай шы лық тары, қақ ты ғыс тары шындық құ бы-
лыс та р мен нақты дә лел дене, дә йек теле түсіндіріледі. 

Бөлтірік айтқан ұлағатты сөздердің ешқашан мә нін жой-
май  тыны анық. Мысалы: «Сөзден тәтті нәрсе жоқ. Сөзден 
ащы нәр се тағы жоқ. Сөзден жеңіл нәрсе жоқ. Сөзден ауыр 
нәрсе де жоқ. Сөзіңді тіліңе билетпе, ақылыңа билет. Ақыл-
ды сөзің ді ақылсызға қор етпе, ақылдыға айт. Не сөйлейті-
ніңді біл. Кім ге сөйлейтініңді біл. Қай жерде сөйлейтініңді 
біл. Қай кезде сөйлейтініңді біл. Қалай сөйлейтініңді біл. 
Оны білме сең, са ра сөзің шала болады, арты жала болады, 
әкең қапа бо лады».

Бөлтірік сөздерінің біразы адамдарды жолдастыққа, дос-
тық қарым-қатынасқа тәрбиелеу болып келеді: «Саңыла уы 
жоқ пен сабақтас болма. Байлауы жоқпен санаттас бол ма. Ті-
ле гі жаманмен қапаға түспе. Тегі жаманмен ортаға түспе».
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Бөлтірік шешен сөздеріндегі тәлім-тәрбиелік мағына лы 
ойлар жақсылық пен жамандық ұғымдарын танып-білу ұла-
ға тын саралауға арналған. Мысалы, «Жаның жеті жаман нан 
аман болсын», «Өнерің мен өнегең азбасын», «Жеті жақ сы», 
«Балаға ақыл», «Бес жаман», «Ақыл» т.б. нақыл сөз де рі жас 
ұрпақтың адамгершілік ұлағатымен қалыптасып өсуі не бағ-
дар береді. 

Бөлтірік Әлменұлы сөздерінің барлығында да тәрбиелік 
мән бар. Адамгершілік қасиеттерді бағалау тұрғысында сан 
ал уан оқиғаларға (жер дауы, жесір дауы, барымта т.б.) бай ла-
ныс ты туындаған сөздері халықтың жадында жатталған.

Қорыта айтқанда, қазақ тарихындағы көрнекті би-ше-
шен, батыр Бөлтірік Әлменұлының шығармашылығы мен 
қай рат керлігі тұтасқан қызметінің өнегесі біздің ұлттық жә-
не жалпыадамзаттық мұраттарды игерген озық өркениеттік 
бол мы сы мызды анықтай түседі. Қазақ өркениетінің осын дай 
гу ма нистік тағылымы ұрпақтарды адамгершілік ұлағаты мен 
мәң гілік болашақта да тәрбиелей береді.

(Темірхан Тебегеновтің «Бөлтірік шешен  
сөздерінің тәрбиелік мәні» мақаласынан)

2. Мә тін ді тү сі ніп оқып, ше шен дік сөз дің ерек ше эмо ция лы тұс та рын 
бел гі лең дер. 

Өмір бай ше шен
Жам был об лы сы ның Са ры су ау да нын да Бор бас де ген жа-

сы келген кі сі бол ған. Қо ны сы шал ғай бол ға ны мен, Сыр бо-
й ын да ғы ағай ын-ту ыс тар мен жүз де сіп-кө рі су ді аң сап, ал ты-
же ті адам мен ағай ын ға ди дар ла сып қай ту ға бар ған екен. Көп  -
тен са ғы ны сып кө ріс кен ту ыс та ры ның бі рі не қо нып, бі рі не 
түс те ніп, сей іл-се ру ен құ ра ды. Бір не ше күн ар қа-жар қа боп 
сағынышын бас қан соң, ақ пей іл мен құр мет ет кен ту ыс тар -
дың ықы лас- ние ті не ри за боп, рақ ме тін ай тып, ел ге қай ту  ға 
рұқ сат сұ рай ды. Ке те рін де жақ сы ме нен жай саң дар ды ал  да-
ғы жы лы күз де өз ауы лы на се ру ен деп қай ту ға ша қы ра ды.

Ме же лі мер зім жет кен де бір-бі рі мен ха бар ла сып, ел адам-
да ры Бор бас тың ауы лы на ат та на ды. Үл кен дер ге іле сіп он үш 
жа сар Өмір бай да ба ра ды. Бор бас тың Жан тас, Бек тас, Ал ты-
бас де ген ұлдары бол ған. Сол кез де Ал ты бастың оқу бі ті ріп, 
бі лік ті аза мат атан ған ке зі екен.
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Он үш жа сар қар ша дай ба ла ның қи ян да ғы ел ден ере сек-
тер ге еріп кел ге ні не Ал ты бас таң да нып:

– Тү рі ңе қа ра сам, ой ын ба ла сы сың, ақ са қал дар ға еріп 
кел ге нің нің мә ні сі не? – дей ді. 

Сон да Өмір бай ба ла:
– Ер ба ла он екі жа сын да ба ли ғат қа же те ді. Әке лер мен 

кө ке лер ге ер ген нен нем ке те ді? Ес ті бо лып еш кім де іш тен 
ту май ды. Игі жақ сы лар дың әң гі ме ле рі нен бір са бақ жіп 
іл сем, ма ған сол же те ді! – деп ті таң дайы та қыл дап.

– Жа рай ды, ба лам, – дей ді әке сі Ал ты бас қа, – қо нақ тың 
үл кен-кі ші сі жоқ, ма за лай бер мең дер ен ді.

Сон да Өмір бай іле-ша ла:
– Дұ рыс қой, кө ке, ма ған сұ рақ бер ге ні. Мү сір кеу тү бі – 

азап, азап тың тү бі – то зақ, аға ла рым ның ма ған сұ рақ қой-
ға ны – ме ні еле ге ні. Мен үшін бұл – ға жап! – дей ді.

Екі ел дің ақ са қал-қа ра са қал да ры шұр қы ра са та бы сып, 
ел-жұрт тың аман дық- сау лы ғын сұ рай, мә ре-сә ре бо лып жат-
қан да, отау үй дің бел деуін де бай лау лы тұр ған түй енің бауы-
ры на көр ші үй дің бір қо зы сы ой нақ тап кіріп, түйе тар пып, 
қо зы ны өл ті ріп қоя ды. Бор бас тұ рым тай дай ба ла ның әл гін-
де гі сө зі не ерік сіз на зар ау дар ған еді. «Бұл ба ла, сө зі не қа ра-
ған да, те гі, бо лай ын деп тұр ған нау ша-ау!»– деп түй ін түй ген. 
Осы ой мен әдейі Өмір бай ды ша қыр тып алып:

– Ал, нау шам, түйем тар пып, көр ші нің қо зы сын өл тір ді. 
Осы қо зы ның ке сі мін айт шы! – дей ді.

– Жақ сы, кө ке! Тар пы ған ая ғын кес сем – түйе ңіз шол тақ 
бо ла ды, өр ке шін кес сем – мол тақ бо ла ды, қо зы сы нан ай ы-
рыл ған адам осы түй енің қы рық қан жү ні не ор тақ бо ла ды! – 
дей ді жү зі бал бұл жа нып.

Бор бас бал ғын жас тың өжет-өр лік пен сөз та ба сөй леуі не 
сүй сі ніп:

– Тала бы ңа ақы лың се рік бол ған дай нау шам екен сің! 
Ғұ мы рың ұзақ бол ғай, қа ражү рек ті лер ге тұ зақ бол ғай, 
ел-жұр ты ңа шы рақ бол  ғай! Жү зің жар қын, ашық бол сын, 
ле бі зі ңе хал қың ға шық бол сын! Ен ші  деп емес, бір жор ға 
құ нан тұ сауке сер жо рал ғы бол сын! – деп маң дай ынан сүй ген 
екен.

(«Қа зақ тың би-ше шен дері» кі та бынан)
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3. «Өмірбай шешен» мәтіні бойынша тест сұ рақ та ры н құрасты -
рың дар.

Үлгі:
Әң гі ме де гі іс-әре кет тің ре ті:

1. Борбастың ауылына үлкендермен Өмірбайдың да келуі

2. Борбастың Сыр бойына қонаққа келуі

3. Өмірбайдың дауды шешуі

4. Жас балаға Алтыбастың таңданысы

А) 3, 2, 1, 4

В) 4, 1, 3, 2

C) 2, 1, 4, 3

D) 3, 1, 4, 2

Е) 2, 3, 1, 4

4. Ғылыми стильге тән тіл дік құ рал дар ды қол да нып, алғашқы оқы-
лым мәтініне ре цен зия жа  зың  дар. 

5.  Сызбадағы мәліметтерді негізге алып, «Шешендік – ақылмен билеу 
өнері» тақырыбында аргументті эссе жазыңдар. Жұптарыңмен 
алмастырып, түзетулер енгізіп, редакциялаңдар.

«Шешендік» 
дегеніміз не?

Ақылмен билеу өнері

Тіл өнері мен 
сөйлеу мә де ние-
ті нің ең жо ғар ғы 

са тысы

Дидарласушыны 
не нәр се ге болса да 
сен  ді ру, илан   дыру 

үшін бізге  
берілген сый

Біліктілік пен бі-
лім нен, түйсік пен 
сезімнен, ұшқыр 

қиял дан туындай-
тын сөз өнері

Ғылым-білімді, рухани 
мәдениетті, халықтың 

тұрмыс-тіршілігін терең 
меңгерумен сипатталады

Тыңдаушысын 
нақыл, ғибрат 

сөз дерінің әдемі-
лі гімен баурайтын 

өнер

Өзгеше қарым-
қабілет, тума 

қасиет

Үлгілі жан дар дың, 
ұлағатты туын ды-
лар дың тағылым-
тәрбиесі, рухани 
шапағат, парасат

(Абат Қыдыршаев)
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6. Екі топқа бөлініп, оқылым мәтіндеріндегі тыныс белгілері нің қо -
йы  лу се беп терін кестеге жазыңдар.

Тілдік бағдар Мысалдар Сұрақтар Жауаптар
Төл сөздің 
тыныс 
белгісі.
Қаратпа сөз-
дің ты ныс 
белгісі. 
Құрмалас 
сөйлемнің 
тыныс бел гісі

– Жа рай ды, 
ба лам, – дей-
ді Ал ты бас қа 
әке сі, – қо нақ-
тың үл  кен-
кі ші сі жоқ, 
ма за лай бер-
мең дер ен ді.

Сызықша 
мен үтір 
не себепті 
қойылған?

Автор сөзі төл сөзді екіге 
бөліп тұрса, екі жағынан 
үтір мен сызықша қойы-
ла ды. 
«Балам» – қаратпа сөз, 
алдынан үтір қойылады.
Төл сөздің екінші бө лі-
гі – құрмалас сөй лем, 
сон  дықтан жай сөй лем-
де рі нің арасына үтір қо-
йы лады.

7. Бе ріл ген ше шен дік сөз ді жат тап алың дар. Тыныс белгілерінің 
қо йы лу себебін түсіндіріңдер.

Жол дас тың мы ңын ал ма, бі рін ал!
Жә ні бек ба тыр жас уа ғын да бі лім ала мын деп Қа ра ке   рей 

Со қыр Абыз ды із деп бар ған екен. Бар са, Абыз жүз жи ыр  ма 
ал ты жас қа ке ліп отыр екен. «Осы жақ та бір ата мыз бар де  ген-
  ді естіп, бір-екі ау ыз ақыл-бі лім алай ын деп кел дім», – дей ді 
Жә ні бек. Сон да Со қыр Абыз аз ой ла нып оты рып:

А, ба лам, бол саң бо лар сың!
Қол бас тап, жау алай ын де ген ұл екен сің,
Ал ды ңа кел се, әділ ді гің ді ая ма,
Ай ма ғың кет пес ал дың нан.
Ол жа түс се, ол жаң ды ая ма,
Жол да сың кет пес жа ның нан.
Жол дас тың мы ңын ал ма, бі рін ал,
Мың кі сі ге бір кі сі ол жа са ла ды.
Жас кү нің де қа лың бер де, қа тын ал,
Жі гіт тің хан бо ла тын ке зі,
Қыз дың ха ным бо ла тын ке зі сол бо ла ды.
Қа ру жи саң, мыл тық жи:
 Жаяу жүр сең тая ғың,
Қар ның аш са, та ма ғың, – деп ті. 

Жә ні бек осы лай Абыз дың ба та сын алып қайт қан екен.
(Бал та бай Адам ба ев)



ЕҢ БЕК НА РЫ ҒЫ  
ЖӘ НЕ СҰ РА НЫС

ШЕ ШЕН ДІК СӨЗ ДЕР

Бұл бө лім де сен дер:
•	 ең	бек	на	ры	ғы	жә	не	оның	әлеу	мет	тік	мә	се	ле	ле	рі,	жұ	мыс	кү	ші,	

сұ	ра	ныс	фак	тор	ла	ры,	жұ	мыс	сыз	дық	пен	инф	ля	ция,	кә	сіп	кер	лік	
жә	не	та	быс	ты	адам	дар	ту	ра	лы	ақ	па	рат	тар	мен	та	ны	са	сың	дар;

•	 гра	фик	тік	мә	тін	де	гі	мә	лі	мет	тер	ді	са	лыс	ты	рып,	пі	кір	ал	ма	са	сың
дар;

•	 жос	пар	түрлерін	(күрделі,	тезистік,	тірексызба)	құ	ра	сың	дар;
•	 шешендік	сөздерді	қорытындылап,	атқаратын	рөлі	мен	маңызы	

туралы	ой	бөлісесіңдер;
•	 ты	ныс	бел	гі	ле	рін	дұ	рыс	қол	да	ну	ды	мең	ге	ре	сің	дер.

Егін сал не сау да қыл, ма лың ды бақ,
Бі лім біл ген әр іс те ше бер бол мақ.
Қо лө нер ден пай да қыл үй ре ніп ап,
Кет пес дәу лет осы ғой, әм бе ге хақ.

Шә кә рім Құ дай бер діұлы

IX БӨ ЛІМ
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§1. Ең бек – адам ның тір ші лік 
 әре ке ті нің не гі зі

1. Мә тін ді оқып, 2–3 сөйлеммен қорытындылаңдар, та қы рып қой ың-
 дар. Мә тін бой ын ша 3 түрлі жос пар құ рың дар.

 Жай жос пар  Күр де лі жос пар Те зис тік жос пар
Мә тін де гі ма ңыз-
ды бө лім дер дің 
атауы

Мә тін де гі ма ңыз ды бө-
лімдер (кі ріс пе, не гіз гі 
бө лім, қо ры тын ды) 
атау ла ры, ма ғы на лық 
ком по не нт те рі 

Мә тін бө лім де рі нің 
та қы рып ша ла ры мен 
азат жол дар дың не гіз-
гі маз мұ ны на қа тыс ты 
атау лар

Адам ды мақ сат пен ба қыт қа жет кі зе тін қа си ет – ең бек-
қор лық. «Ең бек ер атан ды ра ды» де йді ха лық да на лы ғы. 

Күн де лік ті тір ші лік те көз ге кө рін бей тін ең бек әре ке ті нің 
адам ның бү кіл ғұ мы ры на қа ты сы бар. Адам ең бе гі – тір ші-
лік тің ал тын дің ге гі. Адам ба ла сы ның ең бе гі нә ти же сін де 
қо ғам да мып, өр ке ни ет өріс тей ді. Сон дық тан да ең бек тәр-
бие сі ұр пақ тәр бие сін де ма ңыз ды орын ала ды.

Ұлы ой шыл әл-Фа ра би тәр бие сіз бе ріл ген бі лім нің қо ғам ға 
зи яны ту ра лы айт са, ибн Сина ең бек ке мән бе ріп, оны қо ғам 
да муы мен адам гер ші лік не гі зі ре тін де та ну қа жет ті гін 
тіл ге тиек ет кен. Ұлы ақын Әлі шер Науаи ең бек ті қо ғам дық 
да му дың же мі сі ре тін де қа рас ты ра ды.

Адам ның ең бек ету дағ ды сын қа лып тас ты  руы оның 
ең бек ті ба ға лап, қа жет ті лі гін се зі нуі нен бас тала ды. Ең бек ете 
бі лу – өнер, шы ғар ма шы лық пен ше бер лік өне рі.

(«Тәр бие құ ра лы» кі та бынан)

2. Ин тер вьюді оқып, не гіз гі ой ды анық таң дар. Мә тін де кө те ріл ген 
мә   се    ле ге қатысты тал қы лау сұ рақ та рын ұй ым дас ты рың дар, сы ни 
тұр ғы да ба ға бе рің дер.

Мен үшін мүм кін емес нәр се жоқ!
Есімі «Қазақстанның 100 жа ңа есімі» жобасына енген, 

мү ге дек тер ге ар  нал ған елі міз де гі ең ал ғаш қы спорт тық оңал -
 ту ор та лы ғы ның ашы лу ына бас та ма шы бол ған, 19 жа сын да 
кө лік апа ты нан мой ын омырт қа ла рын за қым дап, ар ба ға 
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та ңы л ған тал ды қор ған дық Ел дос Бая лыш ба ев ты Qazir ер кін 
әң гі ме ге ша қыр ды.

Qazir: Ел дос, хал-жағ дай жақ  сы ма? «Қа зақ стан ның 
100 жа   ңа есі мі» жо ба сы нан се нің же тіс   тік те рің ді кө ріп, қуа-
нып жүр мін. Өзің жай лы, өз ге лер дің көз қа рас та ры мен пі кір-
ле рі ту ра лы, жо ба ла рың жай лы оқыр ман да ры мыз ға ба сы   нан 
бас тап ба ян дап бер ші.

Ел дос: Сә лем, Жан нат, не гі зі, мен прог рам малаушымын 
ғой, бі рақ өмі рім нің «прог рам ма сы» өз ге ше, ерек ше. Қол-
ая ғы қи мыл сыз жат қан кім ге ұна сын? От ба сы ма да оңай бол-
ған жоқ. Қайт сем де қол-ая ғым ды жиып, ба сым ды кө тер  мек  ке  
бел бу дым. Со дан үз дік сіз жат ты ғу лар мен ай на лыс тым. 
Құ дай ым қош кө ріп, қол-аяқ қа жар ты лай бол са да жан бі тіп, 
бе тім бе рі қа рай бас та ды. Ата-анам мен ағам ның да қол дауы 
ұшан-те ңіз бол ды. Өзімнің тағ дыр лас та рым ның осындай тау-
қы мет те жүр ге ні күн-түні көкейімде тұрды. Со ны мен, аз ды-
көп ті кө мек бо лар де ген ой мен 2014 жы лы оңал ту ор та лы  ғын 
аш тық. Ондағы ойым өзім сияқтылардың құ ла зы ған кө ңіл  де-
рі не се нім нің бір ұш қы нын бол са да се бу еді.

Мен си яқ ты мүм кін ді гі шек теу лі жандарға шы ны ғу 
ар қы лы талай бе лес ті ба ғын ды ру ға бо ла ты нын жет кі зуім 
ке рек екенін түсіндім. Өз де рі не өз де рі қыз мет қы ла ала тын 
күй ге же те леуім ке рек. Олар дың ой ла рын оңал тып, жан-
шыл ған жі гер ле рін не ге шың да мас қа? «Асар» осын дай ас тан-
кес тен бол ған бү кіл ар ма ным ды қай та ай шық тап, қай та дан 
қаз бас қан ке зім де ту ды.

Qazir: «Асар» спорт тық оңал ту ор та лы ғы на Қа зақ стан  -
 ның түкпір-түкпі рі нен ке ле тін дер ді бы лай қой ған да, алыс-
жа  қын ше тел дік тер де ел ке зіп та ба ал ма ған емін із деп ке ліп 
жа тыр екен. Қа рап отыр сам, қы ру ар жұ мыс ат қа рыл ған, 
со лар жай лы бі раз мә лі мет бе ре ке тейік, Ел дос.

Ел дос: Бі ле сіз бе, бұл жер ге тән дауа сы нан бұ рын жан 
дауа сын із де ген дер де не ні шы нық ты ру дан гөрі ерік-жі гер ді 
шы нық ты ру үшін ке ле ді. 2014 жы лы Тал ды қор ған қа ла сы 
әкім ді гінің қол дауымен ашыл ған бұл ор та лық тың биыл 
қыз мет етіп ке ле жат қа ны на төрт жыл бол ды. Өзі ңе, өз ге ге, 
же тіс тік ке се нім бол ма са, се нің оңа ла ты ны ңа се не тін жұрт та 
ша ма лы. Құл шы ныс құз ба сы на бі р-ақ кө те ре ді, сон дық тан 
көп ші лік ерік-жі гер ле рін жа нып, өзін-өзі жек пе-жек ке 
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ша қыр ған дай бо лып ке ле ді. Бұл – бас ты же  тіс  тік. Қал ға ны – 
үз дік сіз ең бек тің, тө гі ле тін тер дің, үзіл мей тін үміт тің ен ші-
сін де.

Ал ғаш қы екі жыл да мем ле кет тік-әлеу мет тік тап сы рыс 
тө ңі ре гін де оңалтудан 260 адам өт ті. Кө лік апа ты, ин суль т, 
ДЦП-дан зардап шеккендер осын да ке ліп, оңа лып жа тыр. 
Бас-ая ғы төрт жыл ішін де кел ген дер са ны 350 адам нан ас ты. 
Оның ішін де Қыр ғызс тан нан, Ре сей ден, Өз бе кс тан нан кел ген 
түр лі топ та ғы мү ге дек тер де бар. 50-ге  жу ық адам ар ба мен 
ке ліп, өз ая ғы мен кет ті. Жүз де ген адам өзі не-өзі қыз мет ете-
тін дең гей ге жет ті. 2011 жыл ғы қыс қы Азиада ой ын да ры ның 
чем пионы, спорт ше бе рі Ев ге ний Лев кин де ор та лы ғы мыз да 
бо лып, бі раз оңа лып қайт ты.

Qazir: Ат қа ры лып жат қан бас қа да жо ба ла рың мен өзім 
та ныс пын, өз ау зың нан көп ші лік ес ти кет сін, ай та отыр шы.

Ел дос: Аз ды-көп ті оңа лу шы лар дың ор та лық қа тө лей тін 
ақы сы ай лық жалақыны жа бу ға жұм са лып ке те ді. Қал ға нын 
рет тес ті ріп ке ле міз. Мы са лы, 2014 жы лы «Биз нес тің жол 
кар та сы-2020» бағ дар ла ма сы ар қы лы 3 мил лион дық грант 
бұй ыр ды, оған ар найы жаттығу құрылғыларын жа са дық.

2016 жы лы «Startup Bolashak» кон кур сы на қа ты сып, 
екін ші орын ды ие лен дім. Мұ ның нә ти же сі ре тін де Ала көл де 
мү ге дек тер ге ар нал ған елі міз де гі ең ал ғаш қы ма ман дан ды-
рыл ған пан сио нат ашыл ды.

Ал был тыр ғы жыл дың ақ пан ай ын да Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сын да ғы Жа по ния ел ші лі гі нің қол дауы мен «Шөп тамыры» 
бағ дар ла ма сы бой ын ша 26 мил лион дық грант ты ие лен дім. 
Ор та лы ғы мыз ға қа жет ті ке рек-жа рақ қа, жат ты ғу құ рал да-
ры на қол жет кіз дік, ал ма ман да ры мыз оңал ту жә не жат ты ғу 
жаб дық та ры мен жұ мыс жа сау бой ын ша ар найы бі лік ті лік ті 
арт ты ру курс та ры нан өт ті. Ара сын да өт кі зіл ген бір не ше қа -
йы  рым ды лық кон церт тер, ше ру лер мен түр лі ша ра лар да бар, 
са ны нан жа ңы лы са мын қа зір. 

Qazir: Ел дос, қа ла бой ын ша үз дік кә сіп кер атан дың, мү -
ге   дек тер дің өмір са па сын жақ сар ту ға қос қан үле сің үшін 
«Жан     шуақ» сый лы ғын да ие лен дің. Ел ба сы Нұр сұл тан 
На зар   ба ев    тың, Ден сау лық сақ тау, Ең бек жә не әлеу мет тік 
қор   ғау ми   ни с  т р лі гі нің ал ғыс хат та ры мен түр лі қо ше мет тен 
кен де емес   сің. Жуыр да «100 жа ңа есім ге» ен дің. 
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Та ғы бір же тіс ті гің – «Сә би» қо ры ның «Өз бизнесіңді 
жаса» бай  қау ын да ғы же ңі сің. Елу мың дол лар бо ла тын жүл-
де    сін се нің жо ба ңа та ғай ын да ды. Қан дай да бір се беп тер мен 
іс  ке ас пай қа луы мүм кін бе?

Ел дос: «Сә би» қо ры ның жүл де сі не бас па на мә се ле сін шеш-
пек пін. Оңал ту ор та лы ғы на ке лу ші лер ге ар нал ған за ма науи 
хос тел салынады, қа зір «қа ғаз» жұ мыс та ры рет те ліп жа тыр.

Qazir: Ен ді гі «прог рам ма»?
Ел дос: Бір-бір үміт те рін ар қа лап, «Асар ға» оңа лу ға ке ліп 

жат қан дар са ны күн сай ын ар ту да, ен ді со лар бас сау ға лай-
 тын бас па на тұр ғыз сам дей мін. Тағ дыр лас та рым ның жү ріп-
тұ ру ына, қа ты науы на ба рын ша қо лай лы хос тел са лу – жос-
пар дың ке ле сі тар ма ғы.

Мен «мүм кін емес» де ген ге сен бей мін. Кезінде маған: 
«Омырт қа сы сын  ған, жұ лы ны за қым дан ған адам ның қай та 
тұ руы тү гіл, оты руы мүм кін емес», – де ген еді. Үзіл ген үміт 
те жал ға на  ды, жо ғал ған ар ман да ай на лып өзің ді та ба ды, 
өр тен ген се зім де бір кү ні өл мей тін ма хаб бат қа ай на ла ды. Бә рі 
мүм кін, тек өзің мен кү ре се біл сең бол ға ны. Өзің ді же ңе біл-
ме сең, өз ге ге не көр се те ал мақ сың?! – деп, сөзін қорытынды-
ла ды Елдос. 

Жі ге рін жа нып, же ңіл мей ке ле жат қан, жү зі нен күл кі сі 
кет пей тін жі гіт пен сұх бат тан соң, жа ды рап та рас тық. Qazir 
Ел дос тың әр жо ба сы ның жү зе ге аса бе руі не ті лек тес.

(Жан нат Ма нас бай қы зы)

3. Ұлт тық салт-дәс түр ді жаң ғыр ту мақ са тын да қан дай кә сіп пен 
ай на лы сар едіңдер? Мәтіндегі ой  ды жал ғас ты рып, дис кус сив ті эс се 
жа  зың  дар.

Қа зір гі уа қыт та қа ла ба ла сы ның да, да ла ба ла сы ның да 
ер ме гі ве ло си пед, гид рос ку тер, те ле фон бол ға ны рас. Хал-
қы мыз ең бек пен өнер ді егіз са на ған. Жүн иі ріп, өр нек то қу, 
ки із ба сып, үй жа бу, ою ой ып, сыр мақ, тұс ки із өр нек теу, те рі 
илеп, бас ки ім ті гу қыз дар үшін ерек ше өнер бол ған. Ал те рі, 
ағаш, те мір мен бай ла ныс ты кә сіп ті ер адам дар ат қар ған. 
Асау үй ре тіп, қай ыс тан жү ген тар тып, өміл ді рік, құй ыс қан, 
қам шы, ші дер се кіл ді әб зел іс те ген…
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4. Өздерің жазған дискуссивті эсседегі тыныс белгілерінің қойылу 
себебін түсін ді рің дер.

Үлгі:

Мысалдар
Тыныс  

белгі лері
Қойылу  

себебі
Қа зір гі уа қыт та қа ла ба ла  сы -
ның да, да ла ба ла сы ның да ер-
ме гі ве  ло си пед, гид рос ку тер, 
те ле фон бол ға ны рас. 

Үтір Бірыңғай мүше-
лер дің арасына 
қойылған. 

Еңбек туралы мақалдар
• Еңбек ер атандырады. 
• Еңбегің егіз болса, байлығың сегіз болады. 
 Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болады. 
• Еңбегің өнімді болса, көңілің сенімді болар. 
• Еңбек деген байлық бар ерінбеген жететін, 
 Жоқшылық деген жебірді жермен-жексен ететін. 
• Еңбек ерлікке жеткізер, 
 Ерлік елдікке жеткізер. 
• Еңбек еткен емеді.
• Еңбек етпей, елге өкпелеме, 
 Егін екпей, жерге өкпелеме. 
• Еңбекке бейім болсаң, қатарыңнан кейін болмайсың. 

(«Мақал-мәтелдер жинағынан»)

5. Үш топ қа бөлініп, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-топ. «Еңбек – адамның тіршілік әрекетінің негізі» деген пікірді 
қалай түсінесіңдер? Еңбекқор деп қандай адамды айтамыз? Пікір-
леріңді жинақтап, 10 сөйлем жазыңдар.
2-топ. «Мен үшін мүм кін емес нәр се жоқ!» мәтініне тезистік жос-
пар құ рыңдар.
3-топ. Қазіргі таңда кәсіпкерлерге өз кәсібінің нәтижесін көрсетуі-
не қандай мүм кін діктер жасалған? Өз ойларыңды постер арқылы 
қорғаңдар.

6. Жоғарыдағы мақалдарды қатыстырып, «Та быс ты адам дар – та  быс-
  ты ел» та қы рыбында аргументті эссе жазың дар. 
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§2. Ең бек на ры ғы жә не оның 
 әлеу мет тік мә се ле ле рі

1. Еңбек нарығы дегенді қалай түсінесіңдер? Ойларыңды ортаға са -
лың дар.

2. Ғы лы ми ең бек те гі де рек тер ді «Ин серт» әді сі ар қы лы тал даң дар. 
Сызбадағы мәлімет тер ді талдап, негізгі үрдістерді анық таң дар.

V 
бұ рын нан  

бі ле мін 

+  
жа ңа  

ақ па рат 

–  
ме нің ой ла ға ны ма 

қай шы

?  
біл гім 
 ке ле ді 

Ең бек на ры ғы 
Ең бек на ры ғы – жұ мыс кү шін тау ар ре тін де са ту жә не 

са тып алу ту ра лы эко но ми ка лық қа ты нас тар дың жүйе сі. 
Ең бек на ры ғын да жо ға ры бі лік ті ең бек тің дәре же сі кө те рі-
ле ді, әрбір жұ мыс ор ны ның ба ға сы өсе ді, жұ мыс кер ге және 
оның ең бе гі не талап кү шейеді, жұмыскердің  қабілеті мен 
іс кер лігіне қа таң таң дау жүр гі зі ле ді. На рық ең бек ке қа бі-
лет сіз дер ді, жалқаулар мен әлсіз дер ді еш қа шан ая май ды. Ол 
шапшаңдық, іс кер лік пен бі лік ті лік ті талап ете ді.

Ең бек на ры ғы – бә се ке лік на рық. Өз ең бе гі мен жо ға ры 
та быс та бу үшін жо ға ры білікті жұ мыс кер лер мен ма ман дар 
бір-бі рі мен бә се ке лік сай ыс та бо ла ды. Кә сіп кер лер ара сын да  
да фир ма ға тә жі ри бе лі жә не білікті ма ман дар ды тар ту үшін 
бә се ке лік кү рес жү ріп оты ра ды.

Ең бек на ры ғын да ең бе ка қы, ба ға ме ха низ мі ар қы лы бел-
гі лі сег мент шең бе рін де жұ мыс  кү ші не сұ ра ныс пен ұсы ныс ты 
қа лып тас ты ра тын, эко но ми ка лық агент тер дің қи мыл да рын 
үй лес ті ру ге қыз мет ете тін бә се ке лестік орын алып отыра ды.

Ең бек на ры ғы ның не гіз гі мақ са ты – ең бек ре су рс та рын 
ти ім ді және нәти же лі қам ту. Ең бек ке жа рам ды адам дар ды 
жұ мыс пен қам ту – аса күр де лі әрі мем ле кет тік ма ңыз ды 
мәсе  ле. На рық қа бет ал ған сай ын бұл мәсе ле өт кір және ба тыл 
қой ыл ған сая си-эко но ми ка лық және әлеу мет тік мақ сат тар ға 
же ту дің шарттарының бірі болып отыр.
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Ең бек на ры ғы

Сұ ра ныс пен ұсы ныс ме ха низ мі ар қы лы бел гі лі бір жұ-
мыс бас ты лық кө ле мі мен ең бе ка қы дең гейі анық та ла-
тын, эко но ми ка лық агент тер ара сын да ғы бә се ке нә ти-
же сін де қа лып тас қан эко но ми ка лық ор та.

Жұ мыс кү шін тау ар ре тін де са ту, са тып алу ту ра лы эко-
но ми ка лық қа ты нас тар жүй есі. Ең бек на ры ғын да кә сіп-
кер лер мен ең бек ке қа бі лет ті адам дар ара сын да бел гі лі 
бір қа рым-қа ты нас ор на ты ла ды.

Сег мент тер, сек тор лар жә не әр түр лі іш кі жә не сырт-
қы бай ла ныс тар дан тұ ра тын қо ғам дық қа ты нас тар-
дың күр де лі жүй есі, со ны мен бір ге ин тег ра ция лан-
ған не ме се бір тұ тас өн ді ріс тік ре су рс тар на ры ғы ның 
қо сал қы жүй есі.

Бас қа лай өн ді ріс тік ре сурс тар ға (құ рал жаб дық тар, 
жер т.б.) қа ра ған да, ең бек – өз ге ше ре сурс, өйт ке ні ол сақ-
тау за ты бо ла ал май ды, ол өн ді ріс тің субъ ек тив ті сек тор-
ла ры мен, қыз мет кер лер дің жеке си пат та ма ла ры мен ты ғыз 
бай  ла  ныс ты.

Өн ді ріс тік ре су рс тар на ры ғын да ең бек на ры ғы ерек ше 
орын ала ды, өйт ке ні ең бек на ры ғын сыз өн ді ріс процесі бол-
май ды, ал қо ғам адам дар дың ең бек қыз ме ті нен тыс дұ рыс 
жұ мыс іс тей ал май ды.

(Т.Ка ки жа но ва мен Г.Искакованың 
 «Еңбек нарығы дегеніміз не?»  

мақаласынан)

3. «Ең бек на ры ғы» мәтіні бойынша топ тық тап сыр ма лар ды орын-
даң дар.
1-топ. Оқылым мәтініне күрделі жоспар құрыңдар.
2-топ. Оқылым мәтінінің тезистік жоспарын жазыңдар.
3-топ. Оқылым мәтінінің алғашқы төрт азатжолындағы мәлімет-
тер ді тірек-сызба түрінде жазыңдар.
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4. Мә тін кей іп кер лері нің ең бек на ры ғына қос қан үле сі ту ра лы ой бө -
лі  сің дер. Мәтінде көтерілген мәселені, негізгі ойды анық таң дар.

Фо тог раф сый ла ған мәң гі лік ғұ мыр

Оспан Әли есімімен көпке танылған фотограф Әлібек 
Иб ра ев тан адам мен табиғат үндестігі салтанат құрған осы бір 
суреттің сырын сұрауға асықтық…

Кие мен қа си ет, обал мен сау ап, мейі рім мен ма хаб бат 
бір ға на су рет тің өн бой ынан сау лай тө гі ліп ті. Құ ра лай дың 
мо ма қан ға на қал пы на қа ра ңыз шы!.. Өзін көк тің де, жер дің де 
ие сі се зі ніп, ал шаң дай бас қан адам зат қа қа на ғат пен ра  қым-
  ды ұқ тыр ғы сы кел ген дей, жәу ді рей қа рап қа лып ты. Киік тің 
ла  ғын қос қол дай кө те ріп тұр ған қо рық шы Ер лан Нұр ға-
лиев тің порт ре ті жү рек тер ді жы лыт қан кар ти на ға ай нал ды.
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– Сол уа қыт тар да елі міз де киік тер дің қы ры лып жат-
қан ке зі еді. Киік тің кие сі ту ра лы әң гі ме бала күннен кө ңіл 
түк пі рі м де ай рық ша қат та лып қал ған-ды. Осы та қы рып та 
бір не ше жұ мыс та рым бо луы ти іс деп, Ор ман ша руа шы лы ғы 
ко ми те ті не ха бар лас сам, Қор ғал жын мем ле кет тік қо ры ғы на 
пресс-тур ұй ым дас ты рып жа тыр екен. Көп ой лан бас тан мен 
де ілес тім. Біз ді «Охот зооп ром» ме ке ме сі нің жа ну ар лар 
дү ние сін қор ғау жө нін де гі инс пек то ры Ер лан Нұр ға лиев қа ра 
кеш ке дей ін ер тіп жүр ді. Жү зі ерек ше жы лы адам кө рін ді. 
Әң гі ме ара сын да киік тің не ге кие лі аң са на ла ты  нын сұ ра дым. 
«Киік тер еш қа шан же тім қал ған лақ та рды да ла ға тас та-
май ды. Да ла да ке ле жат қан кез кел ген киік жал ғыз-жа рым 
құ ра лай ды кез дес ті ре қал са, жа ны на ба рып емі зіп, ер тіп 
әке те ді. Же ті мін жы лат па ған қа зақ киік ті осы се беп ті киелі 
санаса ке рек», – де ді. 

– «Аға, олай бол са, өз ба ла ңыз дай кө те ріп тү сі ңіз ші!» –
деп, сол сәт ті тү сі  ріп ал дым, – деп ес ке ал ды Әлібек.

Қо рық шы үдеп тұр ған бра конь ер лік ша бу ыл ту ра лы да 
көп айт са ке рек, фо то ға тү сі ру дің на ғыз қы зы ғы на бат қан 
фотограф бұ ған аса мән бе ре де қой ма ған. Ал тұп-ту ра бір 
жыл дан соң бо ры шын адал ат қар ған та би ғат жа на шы ры 
ту ра лы суыт ха бар ес ти ті нін, өзі тү сір ген су ре ті мен-ақ оған 
мәң гі лік ғұ мыр сый лай ты нын ол кез де біл ген жоқ еді. 

– Өзім тү сір ген фо то ны жан-жақ тан жі бе ріп, Ер лан аға-
мыз дың қа за сын ес тір те ді де ген ой ба сы ма кі ріп шық қан емес. 
Бра конь ер лер аң ға ға на емес, адам ға да ша бу ыл жа сай ды деп 
ой ла ма ған едім. Бұл фо то су рет адам мен та би ғат тың ете не 
жа қын ды ғын көр се те тін жа ны ма жа қын ту ын ды ла рым ның 
бі рі бо лып қал ды, – дей ді өт кен күн дер ге ой жү гі рт кен Әлі бек.

Фотограф Ос пан Әли дің ал ғаш қы қа да мы Ми лан да ғы 
ЭКСПО-2015 халықаралық көрмесіндегі Қа зақ станның  ұлт-
тық па вильо ны на ту ын ды сы қой ылу дан бас тал ған еді. Бір 
жыл дан соң Әлі бек тің 500 фо тог раф тың ара сы нан ірік тел ген 
жұ мыс та ры Па риж де гі «Ка ру сель дю Лувр» сау да ор та лы-
ғын да та ныс ты рыл ды. Одан кей ін гі жыл дар да ғы Аста на да 
өт кен « Тәу ел сіз дік тің 25 ма ма ны», «Мен қа зақ да ла сы ның 
қы зы мын» ат ты фо то көр ме ле рі ұлт тық рең кі мен ерек ше-
ле не ді. Ал 2018 жы лы Фран ция да өт кен «Қа зақ стан ыр ға-
ғы» ат ты ав тор дың же ке көр ме сі жа ңа мүм кін дік тер ге жол 
аш ты деу ге бо ла ды. Сол са пар да ше тел дік за ма науи өнер 
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ор та лық та ры ның ба ғыт-бағ да ры мен та ныс қан фотограф ен ді 
тұ рақ ты бай ла ныс ор на ту ды мақ сат етіп отыр. 

Әлі бек қа зір Аста на да «Ospan Ali productions» креа тив ті 
агент ті гі не же тек ші лік ете ді. 

(Ая Өмір тайдың «Фотограф сыйлаған  
мәңгілік ғұмыр» мақаласынан.  

Фотолар Оспан Әлидің жеке архивінен алынды)

Ұлы Абайдың нақыл сөздері 
• Ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға.
• Еңбек – қуаныш, жалқаулық – айырылмас азап. 
• Адал еңбекпен мал іздемек – арлы адамның ісі.
• Сақалын сатқан кәріден 
 Еңбегін сатқан бала артық.
• Егер де мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Мал 

жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай, адал еңбегін 
сатқан – қазақтың қолөнерлi төресі сол. 

5. «Фо тог раф сый ла ған мәң гі лік ғұ мыр» мәтінінің те зис  тік жоспа-
 рын жазың дар.

6. Бо ла шақ та ірі кә сіп кер бол саңдар, ең бек на ры ғы на қан дай үлес 
қо   сар едіңдер? Қажетті ақпараттарды қолданып, өз ой  ларыңды ті -
рек-сызба түрінде жа зың дар. 

7. Оқылым мәтінінен бірнеше мысал алып, тыныс белгілерінің қо  -
йылу себебін түсіндіріңдер.

Үлгі:

Мысалдар
Тыныс  

белгі лері
Қойылу  

себебі
Құралайдың 
момақан ғана 
қалпына қара-
ңыз шы!..

Леп белгісі, көп 
нүкте

Көтеріңкі дауыспен айтылған 
сөй  лемнің соңына леп белгісі 
қо   йы лады. Сөйлемдер не сөздер 
қал  дырылған жерге көп нүкте 
қойылады.

8. Абай дың «Ең бек – қуа ныш, жал қау лық – ай ырыл мас азап» нақыл 
сө зі нің ма ғы на сын қа лай тү сі не сің дер? Өз ойларыңды дәлелдеп, 
дис   кус сив ті эс се жа зың  дар.
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§3. Ең бек на ры ғын да ғы жұ мыс кү ші. 
 Сұ ра ныс фак тор ла ры

1. Мә тін ді оқың дар.  Қай мамандыққа сұраныс көбірек? БАҚ және 
ғылыми еңбектерден дерек тер келтіре отырып, не гіз гі ой ды анық-
таң дар.

Ең бек на ры ғы – сұ ра ныс пен ұсы ныс ме ха низ мі ар қы лы 
бел гі лі бір жұ мыс бас ты лық кө ле мі мен ең бе ка қы дең гейі 
анық тала тын, эко но ми ка лық агент тер ара сын да ғы бә се ке 
нә ти же сін де қа лып тас қан эко но ми ка лық ор та.

Ең бек тің сұ ра ны сы мен ұсы ны сы на әсер ете тін әлеу мет-
 тік фак тор лар ға мыналар кіреді: ұсы ныл ған ең бек тің са па сы 
жә не қыз мет кер дің бі лік ті лі гі, әлеу мет тік қам сыз дан ды ру 
дең гейі, бі лім бе ру жүй есі нің да муы, кә сі по дақ қоз ға лы-
сы ның да муы, ден сау лық сақ тау жүй есі нің да муы, ең бек 
жағ дай ының өз ге рі сі. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның тұң ғыш Пре зи ден ті Н.На -
зар ба ев 2012 жыл ғы Қа зақ стан хал қы на Жол дау ын да ең 
бі рін ші мә се ле ре тін де қа зақ стан дық тар дың ең бек пен то лық 
қам ты луы мә се ле сін қа рас тыр ған. Бұл мәселе оқы ту дың 
ти ім  ді жүйе сін қа лып тас ты ра оты рып, ең бек ре су рс та ры ның 
мо  биль ді лі гін арт ты ру ға не гіз деліп жүзеге асады. Эко но-
ми  ка ның жан да ну жә не өр леу ке зең де рін де жо ғар ғы дең-
гей    де гі на рық тық жағ даят тың қа лып та суы на бай ла ныс ты 
жа ңа кә сіп     о рын дар ашы ла ды, бұ рын нан жұ мыс іс тей тін 
кә  сі п  о рын дар ұл ғаяды жә не со ның арқасында жа ңа жұ мыс 
орын    да ры ашы ла ды да, жұ мыс кү ші не де ген сұ ра ныс ар та-
ды. Мұ ның нә ти же сін де ең бек тің ба ға сы не ғұр лым өсе ді де, 
ха лық тың әлеу мет тік жағ дайы жақ са ра ды.

Бү гін де ең бек кү ші ст ра те гия лық ой лау, тап қыр лық, 
мә де ни ет ті лік та ғы бас қа сол си яқ ты қа бі лет ті лік тер ге икем-
де луі қа жет. Адам ре су рс та рын әр дай ым да мы тып оты рғаны 
жөн. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы дү ниежү зі лік на рық та өзі нің 
бә се ке лес тік по зи ция сын ор нық ты ру үшін мем ле кет тің рөлін 
кү шей тіп, эко но ми ка ны ст ра те гия лық бас қа ру ын да мы туы 
жә не кадр лық сая сат ты кө те руі ти іс. 

(Толқын Ка ки жа но ва)
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2. Мә тін нен түйген ойларыңды «ПСМТ фор му ла сы» әді сі ар қы лы 
жазыңдар. Осы мәселе туралы білетіндеріңді ортаға салып, 
дереккөзде  рі не сілтеме жасаң  дар.

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

лел    дей ала мын: …».
4-сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын ды 

ше шім ге кел дім: …».

Біз дің елі міз де жұ мыс кү шін ұсы на тын жұ мыс кер лерде 
өз ең бе гі не сұ ра ным ның бар-жоқ ты ғы ту ра лы ақпарат жоқ.  
Олар өздері тұратын қала не аудан шең бе рін де  қандай бос 
жұ мыс ор ны ның бар екен ді гін то лық біл мей ді. Ал бас қа 
ай мақ тағы жұ мыс ор ын да ры ту ра лы тіп ті ха бар сыз. 

Мы са лы, америкалықтар ең бек ет кен жыл да рын да жұ  мыс 
ор  нын 7,5 рет, Жа по ния да 2,6 рет ау ыс ты ра ды. Ба тыс Еуро -
па да бұл көр сет кіш Жа по ния ға қа ра ған да жо ға ры. Да мы ған 
ел дер де гі на рық өзі нің өз гер ме лі конь юк ту ра сы на қа рай 
жұ мыс кер лер дің 3,2 бө лі гін үне мі оқу ға жі бе ріп оты ра ды. 
Жа по ния да әр бір екін ші жұ мыс шы әй теу ір бір жер де оқи ды. 
Осы ел де са па үй ір ме ле рі, тә жі ри бе мен ал ма су то бы, жа ңа 
тех но ло гия жә не ең бек тә сіл де рін иге ру құ бы лыс та ры кең 
та ра ған. Шве ция да ең бек ке бай ла ныс ты ар найы заң қа был-
дан ған. Заң тала бы на сай әр бір жұ мыс кер  жұ мыс уа қы ты ның 
есе бі нен кез кел ген курс та оқу ға құ қы лы жә не еш қа шан 
жа ла қы сын жо ға лт пай ды. Сон дық тан жұ мыс кер дің оқуы мен 
бі лім дә ре же сі жо ға ры ба ға ла на ды. Бұл про цесс – на рық тық 
прин цип ке кө ше тін эко но ми ка үшін қа жет ті құ бы лыс. 

(Толқын Ка ки жа но ва)

3. Аудиожазбадан (16. mp3) «Әнет баба» мәтінін тыңдап, онда кө те-
рілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере 
отырып, талқылау сұрақтарын құрастырыңдар.
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Сөй леу мә нер лі лі гі
Адамның	сөй	леу	әре	ке	тін	де	екі	си	пат	бо	луы	шарт.	Бұ	лар	сыз	сөй	леу	

өзі	нің	қыз	ме	тін	дұ	рыс	ат	қа	ра	ал	май	ды.	Бі	рін	ші	сі	–	сөй	леу	дің	маз	мұн
ды	лы	ғы,	екін	ші	сі	–	мә	нер	лі	лі	гі.	

Сөз	дің	маз	мұн	ды	лы	ғы	де	ге	ні	міз	–	екін	ші	бі	реу	ге	жет	кі	зі	ле	тін	ой	дың	
ай	қын	ды	ғы,	мәні	мен	мағынасының	болуы.	

Сөз	дің	мә	нер	лілі	гі	де	ге	ні	міз	–	адам	ның	сөй	леу	ке	зін	де	гі	эмо	ция
лық	қал	пын	біл	ді	ре	алуы,	яғ	ни	әр	бір	сөй	лем	ді	өзі	нің	са	зы	мен	ай	та	
алуы.	Сөз	дің	мә	нер	лі	лі	гі	–	тың	дау	шы	лар	мен	оқу	шы	лар	дың	на	за	рын	
ау	да	рып,	қы	зы	ғу	шы	лы	ғын	арттыратын	қа	си	ет	те	рі.	Сөй	леу	ші	тың	дау
шы	лар	дың	тек	ақылой	ына	ға	на	емес,	со	ны	мен	бір	ге	оның	са	насе
зі	мі	не,	қия	лы	на	да	әсер	етуі	ке	рек.	Сөз	дің	бей	не	лі	лі	гі	мен	се	зім	дік	
кү	ші	оны	жақ	сы	қа	был	дап,	тү	сі	ну	ге,	ес	те	сақ	тау	ға	сеп	те	се	ді,	жақ	сы	
сөз	ден	тың	дау	шы	лар	эс	те	ти	ка	лық	ләз	зат	ала	ды.	Сөз	дің	мә	нер	лі	лі	гі	
ақ	па	рат	тық	(ай	тыл	ған	ақ	па	рат	тың	дау	шы	лар	ға	қа	жет	бол	ған	да)	жә
не	са	насе	зім	дік	(тың	дау	шы	лар	ды	сөз	дің	ай	ты	лу,	сөй	леу	ше	бер	лі	гі	
қы	зық	тыр	ған	да)	бо	лып	екі	ге	бө	лі	не	ді.

4. Тыңдалым мәтініндегі Әнет ба ба пі кі рін жал ғас ты рып жа зың дар. 
Жаз ған жұ мыс та рың ды мә нер леп оқың дар.

Үш жа ман бар. Олар мы на лар: на қақ қан тө гу, кі сі ма лын 
на қақ алу, ата-ба ба дан қал ған ес кі жұрт ты бұ зу. Мі не, бұ дан 
сақ бо лың дар!

5. «Еліміздегі еңбек нарығын дамыту үшін қандай жаңа технология 
мен еңбек тәсілдерін игеру тиімді?» сұрағына жауап бере отырып, 
дискуссивті эссе жазыңдар. 

6. Жинақ тар дан, ақ па рат көз де рінен ізденіп, Әнет ба ба ның бір ше -
шен  дік сө зін жат тап алың дар. 
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§4. Жұ мыс сыз дық пен инф ля ция – 
 эко но ми ка лық тұ рақ сыз дық тың 
 кө рі ні сі

1. Кес те де гі мә лі мет тер ді са лыс ты рың дар. Жұ мыс сыз дық ты жою-
дың қан дай әдіс те рін ұсы нар едің дер?

Не гіз гі әлеу мет тік- 
эко  но ми ка лық көр сет кіш 

2018 жыл 2019 жыл  

Жұ мыс сыз дық дең гейі 4,8% 4,8%

Жұ мыс сыз ре тін де  
тір кел ген дер са ны 

149,5 мың адам 131,8 мың адам 

Ор та ша жа ла қы 163 604 тг 173 499 тг (ма мыр айын-
дағы ба ға м бой ын ша)

(ҚР Ста тис ти ка ко ми те ті нің мә лі ме тінен)

2. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. БАҚ және ғылыми еңбектерден ин фля -
 ция туралы деректер келтіре отырып, не гіз гі ой ды анық таң дар.

Ең бек на ры ғы – тау ар бо лып та бы ла тын ең бек ре сурс-
та ры ның на ры ғы. Олар дың те пе-тең дік ба ға сы мен са ны 
сұ ра ныс пен ұсы ныс тың бір-бі рі не әсер етуі мен анық тала ды. 
Кә сіп кер лер мен ең бек ке қа бі лет ті адам дар – нарық агент-
те рі, олар ең бек на ры ғында өза ра қа ты нас та бо ла ды. Жұ мыс-
сыз дық – ең бек на ры ғы ның құ рам дас эле мен ті. Жұ мыс кү ші 
бар ере сек адам дар ең бек на ры ғы на қа ты суы на қарай бір не ше 
не гіз гі ка те го рия лар ға бө лі не ді.

Жұ мыс сыз дық тың тип те рі: 
1. Фрик цион дық жұ мыс сыз дық. Ең бек на ры ғын да адам-

дар дың бір орын нан екін ші орын ға қоз ға лы сы мен, бір 
кә сі по рын нан екін ші сі не ау ысуы мен бай ла ныс ты туын-
дайтын жұ  мыс сыз дық тың бел гі лі бір түрі. Ва кан сия лар 
ту ра лы то лық ақ па рат бол ма ған да не ме се осы ақ па рат 
тым қым бат бол ған да, жұ мыс кер лер мен бос жұ мыс орын-
да ры ның ара сын да бел гі лі бір сәй кес сіз дік бо ла ды, яғни 
фрик цион дық жұ мыс сыз дық пайда болады.
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2. Құ ры лым дық жұ мыс сыз дық. Оған эко но ми ка да ғы құ ры-
лым дық өз ге ріс тер дің нә ти же сін де бос жұ мыс орын да ры 
мен жұ мыс сыз дар дың ара сын да ғы кә сі би-бі лік ті лік пен 
ау мақ тық сәй кес сіз дік се беп бо ла ды. Мысалы, жа ңа тех-
но ло гия лар мен жа ңа тау ар лар дың пай да бо луының нә ти-
же сін де жұ мыс кү ші  нің кә сі би-бі лік ті лік құ ры лы мын да 
өз ге ріс тердің орын алуы. Эко но ми ка ның бір сек то ры н-
дағы жұ мыс ынан ай ырыл ған жұ мыс кер лер бас қа са ла-
да ғы бос жұ мыс орын да ры на ор на ла са ал ма ған жағ дай да, 
құ ры лым дық жұ мыс сыз дық орын ала ды.

3. Мау сым дық жұ мыс сыз дық. Өн ді ріс тің кей бір са ла ла рын-
да ғы (мысалы, ау ылша руа шы лы ғы, құ ры лыс жә не т.с.с.) 
өн ді ріс кө ле мі нің мау сым дық ау ыт қуы мен бай ла ныс ты 
бо ла ды. Бұ лар да жыл бой ын да ең бек ке сұ ра ныс біркелкі 
емес, елеу лі өз ге ріп оты ра ды.

4. Цикл дық жұ мыс сыз дық. Эко но ми ка лық құл ды рау мен 
эко   но  ми ка ның бір сек то рын да ғы не ме се ай мақ та ғы жұ     мыс 
кү  ші нің ар туы бас қа жер де оның жет кі лік сіз бо лу ы   мен 
қа тар жү ре ді. Ол эко но ми ка лық конь юк ту ра ның өз   ге  -
руі мен анық тала ды. Цикл дық өр леу ке зін де аза йып, дағ -
да рыс тар ке зін де кө бей іп оты ра ды.
Инф ля ция тер ми ні қа зақ ша «қам паю, ісі ну» де ген ді біл ді-

ре ді. Инф ля ция – өн ді ріс про це сі нің бұ зы луы, ша руа шы лық 
са ла ла ры ның бір-бі рі мен үй ле сім сіз да муы жә не мем ле кет тің 
эмис сия лық сая са ты мен ком мер ция лық банк тер  іс кер лі гі нің 
икем сіз ді гі сал да ры нан ту ын дай тын күр де лі әрі көпфак-
тор лы құ бы лыс.

Сұ ра ныс инф ля ция сы, не гі зі нен, ақ ша лай фак тор ға бай-
ла ныс ты ту ын дай ды, яғ ни ай на лыс та ғы ақ ша мас са сы өс се, 
со ның нә ти же сін де тө лем қа бі ле ті бар сұ ра ныс та жо ға ры 
бо ла ды. Ал сол кез де гі бір қа лып ты ба ға жағ дай ын да өн ді-
ріс тің ора лым сыз ды ғы сұ ра ныс ты қа на ғат тан ды ра ал май ды. 
Сөйт іп, жи ын тық сұ ра ныс эко но ми ка лық өн ді ріс тің мүм кін-
дік те рін жо ға ры ла тып, ба ға ның кө те рі луі не әке ле ді.
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Шы ғын дар инф ля ция сы өнім ге ба ға бел гі леу де әсер ете тін 
ақ ша сыз фак тор лар ға бай ла ныс ты ту ын дай ды. 

Тау ар ба ға сы ның өсуі ха лық тың та бы сын тө мен де тіп, 
жа ла қы ның қай та ин де кс те луін талап ете ді. Жа ла қы ның 
өсуі өз ке зе гін де өнім ді өн ді ру шы ғын да ры ның өсуі не, пай-
да ның тө мен деуі не, қол да ны лып жүр ген ба ға бой ын ша шы ға-
ры ла тын өнім кө ле мі нің қыс қа ру ына әкеп со ға ды. Пай да ны 
сақ тап қа лу мақ са тын да өн ді ру ші лер тау ар ба ға сын кө те ру ге 
мәж бүр бо ла ды. Нә ти же сін де инф ля ция лық се ріп пе пай да 
бо ла ды, ба ға ның кө те рі луі жа ла қы ның өсуін талап ет се, 
жа ла қы ның өсуі ба ға ны кө те ре ді. Бұл – жа ла қы мен ба ға ның 
«инф ля ция лық се ріп пе» тео рия сы деп атала ды. 

(7kun.kz)

3. Гра фик тік мә тін де гі ақпарат бойынша өз ойларыңды ортаға са лып, 
пікірталас өткізіңдер.

Ең бек на ры ғын рет теу

Жал дау мен жұ мыс тан бо са ту ды, жұ мыс уа қы тын, 
ең бек пен қам ту түр ле рін рет тейт ін мем ле кет тік, ең бек 
жә не әкім ші лік құ қы ғы ның ма ңыз ды нор ма ла рын қай-
та қа рау ар қы лы

Ха лық тың ең аз қам тыл ған ка те го рия ла ры на, жұ мыс тан 
шы ғып қал ған дар ға әлеу мет тік кө мек көр се ту ар қы лы

Жұ мыс сыз дық дең гей ін ба қы лау ар қы лы

Ха лық ты да яр лау жә не қай та да яр лау жүйе сін  
ұй ым дас ты ру ар қы лы

Ай мақ тық жұ мыс пен қам ту бағ дар ла ма сы жә не т.б.
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4. Графиктік мәтіндегі қа жет ті ақ па рат ты қол да нып, жұмыссыз-
дық ты жою жолдары туралы ой ла рың ды дә лел деп, мәтін жа зың-
 дар. Ты ныс бел  гі ле рін дұ рыс қол да ның дар.

2018–2019 жылдары Қазақстан Республикасындағы  
еңбек нарығының көрсеткіштері

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

тамыз қыркүйек қараша желтоқсан наурыз

тіркелген жұмыссыздар саны, мың адамжұмыссыз халық, мың адам

тіркелген жұмыссыздың үлесі, %жұмыссыздық деңгейі, %

маусым шілде

2018 2019

мамырсәуірақпанқаңтарқазан

1,7 1,6 1,6 1,5
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 1,9 1,9

151,8 146,8 134,8 131,8
91,6 111

142,9 143,5 160,7 176,7 172,7169,9
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(ҚР Ұлттық экономика министрлігінің  
Статистика комитетінің сайтынан)

5. Өз де рі ңе ұна ған ма қал ды та қы рып етіп алып, пі кір лерің мен көз-
қа рас тарыңды рас тай тын не ме се жоқ қа шы ға ра тын дә лел дер кел-
ті ріп, ар гу мен т ті эс се жа зың дар.

• Кө ңіл сіз жұ мыс – өнім сіз жұмыс.
• Жұ мы сы же міс ті нің өмі рі ке ліс ті.
• Жақ сы бо лар жі гіт тің
 Жұ мыс сыз жүр ген кү ні жоқ.
 Жа ман бо лар жі гіт тің 
 Еш жұ мыс қа қы ры жоқ.
• Қо лы ма жұ мыс бер ге нің –
 Жа ны ма ты ныс бер ге нің.
• Жұ мыс іс теп, бой тү зе,
 Өнер бі ліп, ой тү зе.
• Жұ мыс тың кө зін тап,
 Қи сық тың ізін тап.

(«Мақал-мәтелдер жинағынан»)
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§5. Кә сіп кер лік – ерек ше 
 эко но ми ка лық құ бы лыс

1. Мә тін ді тү сі ніп оқып, маз мұ нын өз пі кір ле рің мен ке ңей тіп ба ян-
даң   дар. «Кә сіп кер лік» сө зі не тү сі нік те ме бе рің дер.

Абай: ең бек һәм кә сіп кер лік
Абай он жа сы нан бір мү ше лі не дей ін бар бол ға ны үш-ақ 

жыл оқы ған. Се мей дің екі ді ни мед ре се сін де, со сын При-
хо дс кая шко ла да үш ай дә ріс алып, орыс ша тіл сын дыр ған. 
Бү гін гі тү сі нік пен бас тау ыш мек теп дең гейі не де жет пе ген. 
Бі рақ мә се ле ұлы ұс таз Ыбы рай Ал тын са рин жас тар ға өси ет 
ет кен дей, «оқы ған ды кө ңіл ге ықы лас пен то қи бі лу де» ғой. 
Ілім із де ген жас қа бі лім кө зі нің қай да жат қа нын, оны қа лай 
алу ға бо ла ты нын үй рен се, ар жа ғын қау зап, өзі-ақ алып ке те-
 ді емес пе? Абай да ілім-бі лім жи нау ды өз бе тін ше із де ніп, 
үй  ре ну әді сін же тік игер ген. Се мей кі тап ха на ла ры ның тұ -
рақ ты оқыр ма ны бо лу мен бір ге, Ре сей ден га зет-жур нал дар 
жаз ды рып алып тұр ға ны оның осын дай із де нім паз дық із гі 
қа сие тін ай ғақ тай ды. Бұ лар ды не ге ай тып отыр мын? Дү ние-
де гі жақ сы мен жа ман, озық пен то зық, шы найы мен жал ған 
өза ра са лыс ты ру ар қы лы ға на та ны ла ды. Ал са лыс ты ра бі луің 
үшін өзің де бар ды ға на емес, өз ге де бар ды да жақ сы білуің 
керек. Абай осын дай «дү ние ні ой мен шол ған» аса бі лім дар, 
са на лы адам бол ды. «Әке – ба ла ға сын шы» деген ғой, оның 
бой ын да ғы ерек ше қа си ет ті, әри не, сұң ғы ла Құ нан бай ал  ды-
 мен та ны ды.

Мал тап қы сы кел мей тін адам жоқ, со ны қа лай та бу дың 
кө зін бі ле тін адам аз. Ол үшін оқып із де ну, бі лім жи нау ке рек. 
Өйт ке ні «Өзің ті рі бол саң да, кө кі ре гің өлі бол са, ақыл та бу ға 
сөз ұға ал май сың. Адал ең бек пен ерін бей жү ріп мал та бу ға 
жі гер қы ла ал май сың» («Ал тын шы сөз»).

Мал та бу дың бір жо лы ре тін де «Отыз үшінші сөзінде» 
Абай ұсақ кә сіп ші лік ті көр се те ді.  

«Қо лө нер үй рен. Бірақ мына кеселдерден аулақ бол: 
• бұл ісім ді ол ісім нен асы ра мын деп ар тық ты раш тан ба;
• мал ға бө ге қал ған кі сім сіп ке кі рең де ме; 
• қу тіл ге, мақ тан ға ал да нып да ра қы лан ба; 
• та мыр шыл бо лып бос қа ша шы ла бер ме».
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Абай дың ма қал ға ай нал ған қа нат ты сөздері «Отыз же -
тін  ші сө зін де» топ тас ты рыл ған. Мұн да да ол адал ең бек ету, 
өнім ді кә сіп та бу мә се ле сі не ба са кө ңіл бө ле ді. Соның бір не-
ше уіне тоқталайық:
• Егер ісім өн сін де сең, ре тін тап;
• Ерін шек тік – күл лі дү ние де гі өнер дің дұш па ны. Талап-

сыз дық, жі гер сіз дік, ұят сыз дық, ке дей лік – бә рі осы дан 
шы ға ды.
Өмір ді жаң ғыр тып, жақ сар та тын, тұр мыс ты түр лен ді ріп 

мән ді де сән ді қы ла тын, адам ның тән дік те, ру ха ни да  сұ ра-
ныс та рын то лық қам та ма сыз ете ала тын құ ді рет ті күштің 
кә сіп кер лік еке нін Абай жақ сы біл ген.

(Өтен Ах мет)

2. Гра фик тік мә тін де гі не гіз гі үр діс тер ді анық таң дар. Ең бек пен 
бі лім нің егіз еке нін дә лел деп, сұхбаттасың дар. 

Жұмыс

Жоғары оқу 
орны

Докторантура

Магистратура

Кәсіптік 
лицей

Арнайы орта оқу 
орындары (колледж)

Орта мектеп  
(10–11-сынып)

Негізгі мектеп бітіруші (9-сыныптан кейін)

Кә сіп кер лік – эко но ми ка лық іс-әре кет, мақ са ты – пай да 
та бу, та быс қа ие бо лу. Кә сіп кер лік өз мақ са ты мен тәуе кел ге 
бел буа тын, же ке та быс пен пай да та бу ға ұм тыл ған аза мат-
тар дың қыз мет те рі бо лып сана ла ды.

Кә сіп кер – кез кел ген уа қыт та өз бе тін ше ше шім қа был-
дай тын, жа ңа лық та рын бел сен ді түр де тез іс ке асы ра тын, 
ба рын ша тап қыр, тәуе кел шіл, жі гер лі, жау ап кер ші лі гі мол 
адам.

Фир ма – дер бес ше шім қа был дай оты рып, жо ға ры пай да 
та бу ға ын тала на тын же ке жә не заң ды тұл ға лар дың кә сіп-
кер лік қыз ме ті нің ұй ым дық-құ қық тық фор ма сы. 
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Биз нес – пай да алу ға ба ғыт тал ған эко но ми ка лық қыз мет, 
кә сіп кер лік.

Биз нес-жос пар – идея сын іс ке асы рып пай да алу үшін 
жа са ла тын кә сіп кер әре ке ті нің жос па ры.

Суб си дия – бюд жет тен бе рі ле тін қа ра жат тү рі.

3. Сұрақтарға жауап беріп, кестені толтырыңдар. Ойларыңды қоры -
 тын дылап, сы ни тұр ғы да ба ға бе ре оты рып, дис кус сивті эссе жа -
зың  дар.

Ақ ша ға не ні са тып алу ға  
бо ла ды?

Ақ ша ға не ні са тып алу ға  
бол май ды?

4.  Мәтін деңгейінде тыныс белгілерін дұрыс қолданып, өлең де гі не -
гіз гі ой ды өз сөздеріңмен жазың дар.

Өзің ді оят, да бы лын қақ сын ар ма ның! 
Өзің ді оят!
Жү ре бер мей тү ңі ліп, 
Кү дік те ніп, қор қып, ыл ғи кі ді ріп.
Тұ тан сын сен де жа лын бе ре тін жү рек ке,
Ұм тыл ды ра тын 
Ұлы ар ман жә не Бір үміт.

Өзің ді оят!
Да бы лын қақ сын ар ма ның,
Кү ту де талай же тіс тік те рің ал да мың.
Ша быт тан ғай сың жар қын бо ла шақ жай ын да,
Уай ым-қай ғы ның ас тын да сө ніп қал ма ғын.

Өзің ді оят!
Адам еке нің ді ес ке алып,
Бі лім нің жо лын, ілім нің жо лын төс ке алып.
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Өмір де ге нің – өт ке нің емес, қал ға ны, 
Жүр ген жоқ сың сен жақ сы лық тар дан кеш қа лып.

Өзің ді оят!
Кү шің ді се зін жа сын дай,
Талан тың тау дай, тек қа на жа тыр ашыл май.
Үл кен ой ың мен үл кен жо ба лар бас тар сың,
Ұм тыл саң, до сым, ұял шақ тық қа бас ұр май.

Өзің ді оят!
Жү ге нін жі бер жүй рік тің,
Де ме гін ма ған: «Орын сыз жер де ки лік тің».
Қи ын дық тар ды сы нақ деп қа ра бап тай тын,
Кү ре сіп жү ріп мен да ғы, қал қам, ши рық тым.

Өзің ді оят!
Өті рік ой лар мен түс көр мей,
Қи ял дап жү ріп, қал ма сын ісің іс тел мей.
Әре кет тен гін, әре кет – өмір өзе гі,
«Біл ме дім» де ме, ас пан нан жа ңа түс кен дей.

Өзің ді оят!
Өмі рің өтіп кет пе сін,
Ора ла қой мас уа қыт де ге нің өт ке сін.
Ар ман да рың ды жү зе ге асыр жі гер мен,
Кө ңі лің де гі кө гіл дір рау шан көк те сін!

(Рыс мен диев Аман жол)

5. Ма қал-мә тел, тұ рақ ты сөз тір кес те рін пай да ла на оты рып, күр-
де лі жос пар құ рып, «Бай бо лу үшін кә сіп ке рек» ат ты та қы рып та 
шы ғар ма жа зың дар.
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§6. Та быс ты адам дар – та быс ты ел

1. Мә тін ді сызбадағы мәліметтермен бірге оқың  дар, «Биз нес тің жол 
кар та сы-2020» бағ дар ла ма сының халыққа тигізетін пайдасын 
анықтаңдар. 

«Биз нес тің жол кар та сы-2020» бағ дар ла ма сы Елбасы -
 ның «Жа ңа он жыл дық – жа ңа эко  но ми ка лық өр леу. Қа зақ-
стан ның жа ңа мүм кін дік те рі» ат ты Қа зақ стан хал қы на Жол-
дау ын жә не Қа зақ стан ның 2020 жыл ға дей ін гі Ст ра те гия  лық 
да му жос па рын іс ке асы ру үшін әзір лен ген.

 «Биз нес тің жол кар та сы-2020» бағ дар ла ма сы Мем ле-
кет тік үде ме лі ин ду ст ри ал ды-ин но ва ция лық да му бағ дар ла-
ма сын іс ке асы ру те тік те рі нің бі рі бо лып та бы ла ды.

Бағдарламада нақты төрт бағыт қамтылған 

Жаңа биз нес    -
тік бастамалар-

ды қолдау

Кәсіпкерлердің 
валюталық 

тәуекелділігін 
төмендету

Кәсіпкерлік 
секторды 

сауықтыру

Кәсіпкерлік 
мүмкіндікті арт-
тыру. Экспортқа 

бағдарланған 
өндірістерді 

қолдау

Кә сіп кер лік – кез кел ген адам ай на лы су ға бо ла тын әре кет 
тү рі. Та быс ты кә сіп кер бо лу үшін бі лім, іс кер лік қа бі лет , күш-
жі гер, жау ап кер ші лік, та би ғи да рын бо луы ке рек. Мұ най, 
газ, ме талл – бар лы ғы халықтың 5–7%-іне ғана жұ мыс бе ре-
ді. Әлем де ха лық тың 90%-іне жұ мыс бе ре тін – ша ғын жә не 
ор та биз нес. Гер ма ния ның дағ да рыс тан шай қал май өтуі нің 
се бе бі – бү кіл өнім нің 80%-ін кі ші жә не ор та биз нес өн ді ре ді.

2. Мәтінде көтерілген мәселені, автор позициясын талдай отырып, 
негізгі ойды анықтаңдар. «Егер мен ға лым бол сам, не іс тер едім?» 
де ген сұ рақ тө  ңі  ре гін де ой бө лі сің дер.

«Бо ла шақ» бағ дар ла ма сы ның тү ле гі, фи зи ка-ма те ма ти ка 
ғы лым да ры ның кан ди да ты, фи зи ка ғылымдары ның PhD 
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док то ры, Се рік Нұр ке нов тің отан дық ме ди ци на ға қос қан 
үле сі зор. Он ко ло гия лық ау ру лар ды ер те ке зең де анық тау 
әді сін «яд ро лық ме ди ци на» са ла сы мен жол ға қой ған біл гір 
ма ман ның ең бе гі бү гін де лай ық ты ба ға ла нып, Се рік Нұр ке нов 
«Қа зақ стан ның 100 жа ңа есі мі нің» қа та ры на еніп отыр.

– Біз дің амал-әдісіміз ал дын ала ісік тер ді анық тай ды. Ең 
ал ды мен, біз дә рі гер емес, ме ди ци на лық фи зик еке ні міз ді 
атап өт кім ке ле ді. Біз дің ба ғы ты мыз – яд ро лық дә рі-дәр-
мек тер ді өн ді ріп, қол да ныс тан кей ін нау қас тар ды зерт теу. 
Ол – по зит рон ды-эмис сион ды (ком пью тер лік) то  мо гра фия 
деп атала ды. Сол ар қы лы дә рі гер лер нау қас тың қай же рін де 
қан дай ісік ба рын ер те ке зең де анық тай ды. Біз бе рил лий не гі-
зін де гі жа ңа тер мо тө зім ді на но-жа бын ды лар әзір ле дік. Олар 
яд ро лық ме ди ци на, ға рыш тық жә не яд ро лық энер ге ти ка 
са ла сын да ма ңыз ды тәжірибелік қол да ныс қа ие. Бұл он ко-
про цес тер ді (ісік жа су ша ла ры) ең ер те ке зе ңін де жыл дам 
анық тау ға мүм кін дік бе ре ді. Осы лай ша ақ па рат тық по зи -
трон ды-эмис сион ды то мо гра фия, яғ ни «яд ро лық ме ди ци на» 
ба ғы ты елімізде 2010 жыл дан жа са ла бас та ды. 10 жыл дың 
ішін де Қа зақ станда 17 мың адам біз дің әді сі міз бо   йын  ша 
зерт тел ді. Бұл – құт қа рыл ған мың да ған адам ның өмі рі.

Фи зик ре тін де ай та рым, он ко ло гия лық ау ру лар мә се ле сін 
ше шу атом энер гия сын бей біт мақ сат та қол да ну мен ті ке лей 
бай ла ныс ты. Мей лі қа ла да, мейлі ау ыл да тұр сын, әр бір аза-
мат осы ем деу әді сін те гін алуы ке рек деп есеп тей мін. Елі-
міз де ал да ғы уа қыт та ха лы қа ра лық стан дарт тар ға сәй кес 
он ко ло гия лық ор та лық ашы ла ды.

Ме ди ци на лық фи зи ка ны әлем дік ме ди ци на да ғы тренд-
тер дің қа та ры на жат қы зу ға бо ла ды. Ме нің ой ым ша, кез кел-
ген са ла да әлем де гі тренд тер ден әс те қа лып қал мау ке рек. 
Абай дың «Өзі ңе сен, өзің ді алып шы ғар, Ең бе гің мен ақы лың 
екі жақ тап» қа ғи да ты на сүй енер бол сақ, өт кен ді ұмыт пай, 
бо ла шақ қа ұм тыл сақ, алар асуы мыз ас қақ бол мақ.

Жа һан да ну за ма ны ның сын-те геу рі ні, Абай ша айт қан да, 
«қо лы ңыз ды кеш сер меу ді» ке ші ре бер мей ді. Жа һан да ну 
за ма нын да жаң ғы ру ға бет ал дық. Кеудесінде сәу ле сі бар 
кез кел ген адам үшін ай ты лар ой тү сі нік ті. Жақ сы сын ал, 
жа ма нын қа был да ма, ең бек, адал дық жо лы нан адас па!  
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Өзің үшін ға на емес, өз ге үшін де қам қор бо ла біл сең, аза мат 
бол ға ның. Жаң ғы ру, бәл кім, осы дан бас талар.

Әр адам өз ұр па ғы ның бо ла ша ғы на жау ап ты еке нін се зі не 
бі луі ке рек.

(ҚазАқпарат)

3. Мәтін кейіпкерінің ұстанымдары бойынша ойкөкпар өткізіңдер.

Ри чард Брэн сонның ойымен 
толық келісемін

Ри чард Брэн сонның кей  
пікірімен келіспеймін

Ри чард Брэн сон ның бой ың ды рух тан ды ра тын  
да на лық сөздері  

Ри чард Брэн сонға таң да на жә не 
сүй  сі не қа ра мау қи ын. Ол – бизнес  
әле міндегі ең беделді тұлға, ар ман-
 шыл әрі же ңім паз адам. Оның өзі 
және кәсіпкерлік қызметі жайлы 
пікірлеріне құлақ салып көрейік.

Өзін дік ерек ше лігі жай лы:
– Мен үшін  биз нес пен ай на лы су 

дегеніміз – кос тюм ки іп, стейк хол дер-
лер ге жағымпаздану емес. Ең бас ты-
сы, өз-өзі ңе, идеяла ры ңа адал бо лу 
жә не бас ты мә се ле лер ді на зар да ұс-
тау.

По зи тив ті көз қа рас жай лы:
– Ме нің өмір лік ұс та ны мым – әр ми нут тан ләз зат алу. 

Мен «Бү гін мен қалайда мы на ны жа сау ым ке рек» де ген ой-
мен еш қа шан еш те ңе іс те мей мін. Биз нес мен өз ісін үл кен қы-
зы ғу шы лық пен іс теу ке рек, оған бә рі ұнау ке рек. Бұл шы ғар-
ма шы лық қа бі лет ті арт ты ра ды.

Кә сіп кер лік жай лы:
– Кә сіп кер лік тің бар мә ні – се ні тол ған ды ра тын ның бә рін 

қар жы ға ай нал ды ру, сол са ла да же тіс тік ке же ту жә не ал ға 
іл ге рі леу. Ме нің ой ым ша, бір са рын ды жұ мыс пен са ғат тап 
бір жер де оты ру – бұл жал пы кә сіп кер лік рух қа жа сал ған  
қи янат.
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Адам дар жай лы:
– Адам дар ға шы найы қам қор бо лу өте ма ңыз ды. Сіз егер 

адам дар ды жақ сы көр мей тін бол са ңыз, жақ сы көш бас шы 
бо ла ал май сыз. Олар ды жақ сы көр генде ға на жақ сы қа си ет-
те рін бай қай ала сыз. Биз нес – адам дар дың өмі рін жақ сар ту 
үшін ой лап та был ған жай ға на идея.

Сын-те геу рін жай лы:
– Ме нің өмір ге де ген қы зы ғу шы лы ғым өзі ме ақыл ға сый-

май тын сы нақ тар ұй ым дас ты рып, со лар ды ба ғын ды ру ым нан 
ту ын да ған.

– Ма ған жі гер бе ре тін не? Ол – әрі қа рай да өзі ме сын-сы-
нақ тар жа сау. Мен өз өмі рі мді уни вер си тет те гі шек сіз оқу деп 
есептеймін: күн  сайын жа ңа нәрсе  үй ре не мін.

Жал пы бар лы ғы жай лы:
– Өзің мақтан тұтатын бір  нәрсе жа сап шы ға ру. Бұл ме нің 

биз нес те гі пәл са пам де сем бо ла ды. Шындығын айт сам, мен 
еш қа шан көп қар жы та бу үшін биз нес пен ай на лыс қан емес-
пін. Егер бұл бас ты се беп бол са, он да еш те ңе іс теу дің қа же ті 
жоқ. Мен жұ мыс ты жұ мыс деп, ал кө ңіл кө те ру ді кө ңіл кө те-
ру деп қа был да май мын. Мұ ның бә рі – өмір.

4. Ри чард Брэн сон ның ұстанымдарынан тірек-сызба түріндегі жос  пар 
құрып көріңдер.

5. «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәнінен алған білімдерің-
 мен байланыстырып, берілген сызба бой ын ша сөйлемдер құ  рас -
тырың дар. Үлгі бо йынша ты ныс бел гі лер інің қойылу себебін тү сін-
діріңдер.

Үлгі:

Мысалдар
Тыныс  

белгі лері
Қойылу  

себебі
Меншік нысаны 
бо йын ша кә-
сіп  кер лік үш 
түр ге бө лі неді: 
1) жекеменшік; 
2) мем лекет тік; 
3) шетелдік.

Қос нүкте, 
нүктелі үтір 

Бірыңғай мүше лер дің ал ды нан 
келген жал пы ла уыштық ма-
ғы на да ғы сөз ден соң қос нүкте 
қо йы лады. 
Цифр не әріптер арқылы санама-
ланып айтылған сөздер нүктелі 
үтір арқылы ажыратылады.
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Көлемі бойынша:
• шағын
• орта
• ірі

Меншік нысаны 
бойынша:

• жекеменшік
• мемлекеттік
• шетелдік

Аумақтық орнала-
суы бо йынша:

• жергілікті
• аймақтық
• халықаралық

Салалық бағытына 
қарай:

• өнеркәсіптік
• аграрлық
• құрылыс
• сауда

Қызмет көрсету 
түріне қарай:

• өндірістік
• коммерциялық
• қаржылық
• кеңес берушілік

Ұйымдық-құқықтық нысандары бойынша:
• дара кәсіпкерлік
• өндірістік кооператив
• толық серіктестік
• командитті (сенім) серіктестік
• жауапкершілігі шектеулі серіктестік
• қосымша жауапкершілігі бар серіктестік
• акционерлік қоғам
• мемлекеттік кәсіпорындар

Кәсіпкерлік

6. Екі тапсырманың бірін орындаң дар.
1. «Бі лік ті бі лім жи нап, кә сіп етер» та қы рыбында аргументті эссе 

жа зың дар.
2. Табысқа жету үшін адамға қандай қасиеттер керек? Тірек-

сызбамен көрсетіңдер.
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§7. Шешендік сөздердің маңызы

1. Аудиожазбадан (17. mp3) «Бәйдібек бидің өсиеті» мәтінін тыңдап, 
көтерілген мәселені, автор позициясын талдай отырып, негізгі 
ойды анықтаңдар.

2. Мә тін ді оқып, не гіз гі ой ды анық таң дар. Сөй леу мә нер лі лі гін ес ке ре 
оты рып, мә тін маз мұ нын ау ыз ша ба ян даң дар. 

Бәй ді бек тің ер лі гі
Бір ше жі ре де Бәй ді бек тің ба тыр лы ғы  бы лай хи кая етіл-

 ген. Ала тау дың ар ғы жа ғы нан жау қо лы қап тап ке ле жа та ды. 
Жа лай ыр қа рия ла ры жан-жақ та ғы ел ге ат шап ты ра ды. Бұл 
ха бар ды естіп Қа ра тау дан Бәй ді бек ба тыр қол жи нап ат та-
на ды. Екі жақ Ал ты не мел жо та сын да то қай ла са ды. Әу елі 
жек пе-жек ке батырлар шы ға ды. Түйе дей қа ра ат қа мін ген 
бір шой ын қа қ ор та ға шы ға ды. Бұл – қал мақ тың Дө де ба ты ры 
екен. Оған жа лай ыр дың Ал шын бай ба ты ры қар сы жү ре ді. 
Еке уі най за ла са ды. Ал шын бай дың қы лы шы қақ бө лі ніп, 
Дө де мен ар па лы сып жү ріп мерт боп ке те ді. 

Бәй ді бек ба тыр:
– Ен ді кім шы ға ды? – деп ай қай са ла ды. Най ман ның Шек  -

ті бай ба ты ры көк атын ой қас та тып, Дө де ге же тіп ба ра ды. 
Та ғы ай қас, та ғы най за ла су. Шек ті бай да дү лей Дө де ге тө теп 
бе ре ал май, ау ыр жа ра ла нып қа ла ды.

Дө де енді жекпе-жекке Бәй ді бектің өзін шақырады.
Бәй ді бек:
– Кел сең кел, өзім де сол сө зің ді кү тіп тұр едім, – деп, өзі-

нің Ақ боз ай ғы ры на мі ніп, оған қар сы шы ға ды. Сар баз да ры: 
«Иә, Құ дай , қол дай гөр!» – деп ті леп, шу ла са ды. Еке уі әу елі 
қы лыш та са ды. Дө де нің кү ші ба сым бол ға ны мен, ай ла-тә сі лі 
аз екен. Бәй ді бек тің қи мы лы на тө теп бе ре ал май, әб ден қан 
сор па ға тү се ді. Дө де бар кү шін жи нап алып, ен ді най за сын 
ке зе не ді. Бәй ді бек те най за сын ың ғай лай ды. Оның жыл қы 
ба ғып жүр ген де, қарт жыл қы шы лар дан үй рен ген дағ ды лы бір 
әді сі – құ рық қа ұқ са тып най за сы ның ұшы на шыл быр дан қыл 
тұ зақ бай ла на тын-ды. Ол ен ді Дө де ге сол тә сі лін қол дан бақ. 
Мұ ны Дө де де, жау жа ғы да елей қой май ды, он ша мән бер-
мей ді. Еке уі әрі-бе рі атой лап шау ып, най за ла сып жү ре ді. Бір 
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уа қыт та Дө де оған оқ тала бер ген де, Бәй ді бек оның бұ ғы дай 
мой ны на қыл тұ зақ ты ша лып алып, ат-ма ты мен сүй рей жө не-
ле ді. Дө де қо лын да ғы най за сын тас тай са лып, екі қо лы мен 
буы нып ба ра жат қан мой ынын бо са тып ал мақ боп жан тала-
са ды. Бәй ді бек ба тыр дың те мір  дей те геу рін ді қо лы қоя ма, 
әне-мі не де ген ше Дө де нің аю дай де не сін жер ге сүй ре тіп, екі 
ай нал ды рып тас тай ды да, жа йына ке те бе ре ді. Осылай Дө де 
жантә сі лім қы ла ды. Бәй ді бек жау  ды тү ре қу ып, тас-тал қан 
етіп же ңіп шы ға ды. 

Бәй ді бек тің ел-жұр ты н шап қын шы жау дан қор ғап қа лу-
да ғы ер лік те рі жө нін де гі ше жі ре-де рек, аңыз-әң гі ме лер аз 
емес. Ке зін де со лар хатқа тү се қой ма ған. 

Бәй ді бек би 718 жыл дың кү зін де cек сен ал ты жа сын да 
Ба ла бө ген ба сын да ғы өзі нің қыс тау ын да қай тыс бо лып ты.

(Ны сан бек Тө ре құл)

3. Мә тін ді оқып, Әнет би  туралы білетін мәліметтеріңмен бөлісіңдер, 
дереккөзіне сілтеме жасаңдар. 

Әнет би
Жал пы, «Же ті жар ғы мен» қа тар «же ті қа зы на», «же ті 

ата», «же ті жұрт», «же ті ға лым», «же ті хақ» де ген се кіл ді 
ұғым дар дың кө бі сол Әнет ба ба ның есі мі мен ты ғыз бай ла-
ныс ты. «Дү ние де не ше түр лі же тім бар?» – деп сұ ра ған да, 
Әнет ба ба ай тып ты: 

Дү ние де же ті же тім бар. Олар мы на лар:
Сөз – же тім, ын та ме нен тың дал ма са;
Бөз – же тім, киіл мес тен тоз ған бол са;
Жер – же тім, ие сі жоқ қал ған бол са;
Ел – же тім, жақ сы бас шы ар ман бол са;
Көл – же тім, қаз қон ба са, құс та ры ұшып;
Ер – же тім, же ке қал са ті зе құ шып;
Бол ма са за ман да сың той ға бар ма,
Ба сы на жал ғыз дық тың то ры тү сіп. 

Қа зақ «же ті жоқ» деп Әнет ба ба ның тұ сы нан мы на нәр се-
лер ді ай та ды:

Ас пан да ті реу іш жоқ, 
Тас ба қа да та мақ жоқ.
Жер де сүй еу іш жоқ,
Ақ қу да сүт жоқ,
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Тас та та мыр жоқ,
Аң да қа нат жоқ,
Жыл қы да өт жоқ.

Хал қы мыз да «же ті қа зы на» де ген 
ұғым бар. Әнет ба ба дан: «Же ті қа зы-
на ға не лер жа та ды?» – деп сұ ра ған да, 
ол кі сі мү  дір мей жау ап бе ріп ті: «Же ті 
қа зы на  – әй ел, ер жі гіт, ілім-бі лім, 
жүй рік ат, қы ран бүр кіт, бе рен мыл-
тық, ал ғыр ит».

Со ны айт қан да, бі реу тұ рып былай 
дейді: 

– Ба ба, қа зақ та «ба ла – бел де, 
қа тын – жол да» деген ма қал бар. Ер 
жі гіт әй ел ді жау дан ол жа лап та ала ды, 
қа лың ма лы на қы рық жыл қы ай дап апа рып, айт тырып та 
алады. Қа зақ та та ғы бір мақал бар. «Қой ның да ғы қа ты ны ңа 
сен бе, ас тың да ғы аты ңа сен бе» дей ді. Та ғы ай та ды: «Атың 
жа ман бол са – са тып құ ты лар сың, қа ты ның жа ман бол са – 
қайт іп құ ты ла сың?» Со ған қа ра ған да «әй ел  – же ті қа зы на-
 ның бі рі» деу дұ рыс бо ла қо яр ма екен?

– Әй ел же ті қа зы на ның бі рі ға на емес, бі рін ші сі бо лу ға 
ти іс, – деп ті Әнет ба ба сон да. – Дү ние де гі бар лық тір ші лік 
атау лы ның ана сы – әй ел. Сон дық тан оған тіл ти гі зу ге де, 
қол ти гі зу ге де бол май ды. Пай ғам ба ры мыз дың өзі әй ел дер ді 
қат ты құр мет тұт қан. Ал кейбір ау ыл дың бей пі ла уыз да ры 
әй ел ту ра лы жа ман сөз ай тар бол са, он дай лар ға тый ым са лу 
ке рек!

(Ны сан бек Тө ре құл)

4. Тыңдалым және оқылым мәтіндеріндегі тыныс белгілері нің 
қо йы лу се беп терін кестеге жазыңдар.

Тілдік бағдар Мысалдар Сұрақтар Жауаптар
Сөйлем 
ішіндегі 
тырнақша

Хал қы мыз да 
«же ті қа зына» 
де ген ұғым 
бар.

Тырнақша 
не себепті 
қойылған?

Дәйексөз ретінде 
алынған сөздер, сөз 
тіркестері тырнақшаға 
алынып жазылады.
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Шешендік сөздердің маңызы
Сөз	құдіретін	білген	қазақ	«Өнер	алды	–	қызыл	тіл»,	«Аузы	құлып	

сан	дықты	тіс	ашпаса,	тіл	ашады»	деп	тілді	аспандата	дәріптейді,	ен	ді	
бір	де	«Басқа	пәле	–	тілден»,	«Көнектей	басыңа	шүмектей	тілің	жау»,	
«Ай	тыл	ған	сөз	–	атылған	оқ»	деп,	тірнектеп	жиған	абыройбеделің
ді	орынсыз	айтылған	сөздің	 төгіп	жіберетінін	алға	 тартады.	Халық	
«Құ	лақ	қа	кірген	суық	сөз	көңілге	барып,	болар	мұз»	деп	сөз	семсе	рін	
оң	дысолды	сілтеудің	адам	көңілін	жаралайтынын,	сондықтан	әр	бір	
сөз	ге	 абай	 болуды,	 сөзбен	жұбатуға	 да,	жылатуға	 да	 болаты	нын	
мең		зей	ді.	

Бұрынғы	қазақ	жұртының	бишешендері	даулы	мәселенің	түйінін	
төртақ	 ауыз	 сөзбен	 тындырған.	 Билердің	 кесімбітімі	 көп	ші	лік	тің	
көзінше	жария	болып	отырған.	Ешқандай	 құпия,	 алдын	ала	ымы
раласу,	 пәтуаласу	деген	болмаған.	Билер	өзінің	 сөзін:	 «Ал,	 хала
йық,	бұған	не	дейсіңдер,	ризамысыңдар?»	–	деп	көпшілікке	са	лып,	
мақұлдасқан.	Осы	күнгі	айтылып	жүрген	жариялылық,	де	мо	кра	тия	
дегеніміздің	өзі	осы	емес	пе?!	

Билер	қазақ	елінің	берекесі,	отансүйгіштік,	ерлік	және	арұждан	
сияқ	ты	маңызды	қасиеттерді	жоғалтпауға	және	адами	құндылықтар
ды	сақтауға	үйретіп	отырды.	Сондықтан	да	халық	өзінің	от	ауыз	ды,	
орақ	тілді,	қара	қылды	қақ	жара	әділ	билік	айтатын	шешен	биле	рін	
хан	нан	бетер	қадірлеп,	олардың	айтқан	кесімді,	бітімді	сөздерін	жа
дын	да	сақтап	келген.	

Сөзді	киелі	санау,	орынды	сөзге	тоқтау,	сөздің	парқы	мен	құдіре	тін	
бі	лу	–	бүгінгі	ұрпаққа	да	аса	қажет	қадірлі	қасиет.	Тіл	өз	құндылы	ғын	
жо	йып,	бағасын	төмендетті	ме?	Әрине,	жоқ.	Шешендік	сөз	–	бүгін	гі	
күн	де	де	өзінің	мәні	мен	маңызын	жоғалтпаған,	 заман	талабы	ның	
үде	сі	нен	шыға	алатын	аса	қажетті	құндылық.

5. Бе ріл ген үзін ді лер дің маз мұ ны на сүй еніп, тіл  туралы ма қалдар ды 
қа тыс ты рып, ше шен дік ті үй ре ну мә се лесі мен шешендік сөздердің 
маңызы туралы сұхбаттасың дар. 

Ше шен сөй леу ге көп тың дап, көп оқып, ха лық тың ау ыз 
әде бие тін, әсі ре се айт қыш тық пен те рең ой дың ін жу-мар-
жан да ры – ма қал дар мен мә тел дер ді же тік бі ліп, сы ры на 
үңі лу ар қы лы, кі тап ты көп оқу ар қы лы жат ты ғып те ңе ле ді. 
«Ақыл ды адам сөз ді на қыл сыз айт пай ды. Бір айт  па са, на -
қыл  ды ақыл сыз айт пай ды» де ген тұ жы рым со дан шық қан.

(Мүсілім Ба зар ба ев) 
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Асанқай ғы, Жи рен ше
Сөй леп өт кен қа зақ тіл.
Жә ні бек пен Қой лы бай
Сый лап өт кен ға жап тіл.
Ата-ана мыз әл ди леп,
Уат қан біз ді ба ба тіл.
Осы тіл ді жек көр ген
Дү ние ден қа лар құр.
Ба ға ла саң, шы ны мен,
Ба ба ті лің – асыл-дүр.

(Қо жа бер ген жы рау)

6. Сұхбаттан  түйген ойларыңды жинақтап, сыныптастарыңның 
пікірлерін мысалға келтіріп, дискуссивті эссе жа  зың  дар. Тақы-
рыбын өздерің қо  йың дар.

7. Жүй елі сөз, тап қыр сөз, ше шен дік ту ра лы да на лық сөз дер ді кі ріс-
ті ріп, аргументті эссе жа зың дар. 

Анық, түсінікті сөйлеу – сөйлеудің басты қасиеті. 
(Аристотель)

Кісі сөз өнерін білетін, шешен сөйлей алатын болуға тиіс. 
Ей, перзентім, сен де шешен бол, сөйлей білгін, бірақ жалған 
сөйлеме, сөй ле сең, шындықты сөйлеп, туралықты айтумен 
ата ғың шық сын. 

(Ахмет Иүгінеки)

Көп біліп, дөп сөйлеген – шешен, аз біліп, көп сөйлеген –  
мылжың.

 (Зейнолла Қабдолов)
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 Тың да лым ма те ри ал да ры

(01. mp3)

Қа зақ тың қо на ғы не ше түр лі бо ла ды?
Сы рым ба тыр үйі не қо нып отыр ған қа дір мен ді қо на ғы 

Тө лен ді би ден:
– Биеке, қа зақ тың қо на ғы не ше түр лі бо ла ды? – деп 

сұ рап ты.
– Қа зақ тың қо на ғы төрт түр лі бо ла ды: бі рін ші сі – ар найы 

қо нақ, екін ші сі – құ дайы қо нақ, үшін ші сі – қы дыр ма қо нақ, 
төр тін ші сі – қыл ғы ма қо нақ.

– Ал оны қа лай ай ыра мыз? – де ген де:
– Ар найы қо на ғың – алыс тан ар найы кел ген жа қын ту ыс, 

на ға шы, жиен, құ да, күй еу, қай ын си яқ ты жег жа тың не ме се 
адал до сың, жақ сы жол дас-жо раң. Мі не, бұл – на ғыз сый лы 
қо на ғың.

Құ дайы қо нақ – өзің та ны май тын, біл мей тін шал ғай ел -
ден, алыс жер ден жо лау шы лап жү ріп, ат ба сын ті рей қал ған 
то сын да бөг де қо нақ. Мі не, бұл – на ғыз сау ап қо на ғың.

Қы дыр ма қо нақ – ері гіп те же лі гіп, үй ден-үй ді, ау ыл дан-
ау ыл ды ке зіп, сөз аң дып, өсек те ріп, қы мыз ішіп, ет жеп жүр-
ген сан дал ма қо нақ. Мі не, бұл – на ғыз дал ба са қо на ғың.

Қыл ғы ма қо нақ – үй ара сын да ғы, ау ыл ішін де гі тү ті ні 
тү зу шық қан үй ді то рып, өзі нің құл қы ны үшін ау зы на 
ти ге нін қыл ғы тып жі бе ріп, ба сы ау ған жақ қа тар та бе ре тін 
көл де нең қо нақ. Мі не, бұл – на ғыз сұ ға нақ қо на ғың, – деп ті 
көп ті көр ген кө не би Тө лен ді қарт.

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

(02. mp3)

Үш би дің жер бө луі
Қа зақ та үш би боп ты ел қа ла ған,
Ау зы на не ай тар деп жұрт қа ра ған.
Әз Тө ле, Қаздау ыс ты Қа зы бек би,
Әй те ке – үшеуі нен сөз та ра ған.
Үшеуі ақыл да сып, жер бө ле ді,
Үл кен деп Ұлы жүз ге жол бе ре ді.
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«Әз Тө ле, қа лау сіз ге бе ріл ді» – деп,
Әй те ке, Қа зы бек би тең ке ле ді.
Тө ле би таң дап ап ты Ала тау ды,
Ол кез де ме кен де ген Қа ра тау ды.
Сол за ман ха лық қан дай ын ты мақ ты,
Қа зақ қа үш-ақ кі сі айт қан қау лы.
Қа зы бек Са ры ар қа ға ие боп ты,
Айт қа ны ел ге сон дай жүйе боп ты.
Жай ық пен Маң ғыс тау ды Әй те ке алып,
Ха лық қа құт ты қо ныс май дай жақ ты.
Үш би дің то лып жа тыр өсие ті,
Үл гі боп ел ге іс те ген әді ле ті.
Бол са да талай ға сыр өл ге ні не,
Қал ған жоқ ел ау зы нан қа сие ті. 

(Ке нен Әзір ба ев)

(03. mp3) 

Отан сүйер ұлан бол!
Адам өмі рін де гі ең үл кен қуа ныш – ба ла сүю. Ана бө пе сі не 

ақ сү тін бе ре ді, түн ұй қы сын төрт бө ле ді.
Мен не ме ре сүй іп отыр ған адам мын. Ба ла лар ды өте жақ  сы 

кө ре мін. Сол ба ла лар дың, бүл дір шін бал дыр ған дар дың ба -
қыт ты бо ла ша ғы үшін сұ ра пыл со ғыс аза бын мей лін ше көр -
ген адам мын. Қы рық жыл қыр ғын да ті рі қал ған дар дың бі рі-
 мін. Мен әс ке ри адам мын.

Сон дық тан да біз дің ай бын ды ар миямыз дың тор қа лы 
тойы – мен үшін үл кен де ерек ше қуа ныш мей ра мы.

…Талай жыл дар өт ті, бі рақ еш қа шан да, еш кім де біз дің 
ар мия ны же ңе ал ма ды. Бұл ар мия Ұлы Отан со ғы сын да ора-
сан зор кү ші бар фа шис тер дің са ғын сын ды рып, қи рат ты. 
Отан ның бос тан ды ғы мен тәу ел сіз ді гін қор ғап қал ды. 

Бей біт ші лік ті қор ғау шы же ңім паз ар мия – жержү зін де гі 
ең әді лет ті ар мия. Мен осын дай ар мия ның сол да ты бол ған ды-
ғым ды мақ тан ете мін.

Мен де адам мын жа рал ған сүй ек, ет тен,
Арым бар, на мы сым бар жан тер бет кен.
Қа зақ тың қа ра пай ым бір ұлы мын,
Жа ным ды арым үшін құр бан ет кен…
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Ба ла ла ры ма, не ме ре-шө бе ре ле рі ме ай тар жал ғыз ті ле гім: 
Ота ның ды сүйер ұлан бо лың дар! Өз Ота ны ңа лай ық ты аза мат 
бо лып өсің дер!..

(Бауыржан Мо мы шұлы)

(04. mp3)

Жа ның же ті жа ман нан аман бол сын
Бір де Бөл ті рік тен қа сын да ғы жас өнер паз дар сұ рап ты 

дей ді:
– Ақ ата, тә нің мен жа ның бір дей сау бол сын де ген сө зі-

ңіз дің мә ні сі не? Тә ні сау дың жа ны да сау бол май ма? – деп. 
Сон да Бөл ті рік бы лай деп айт қан екен:
– Тә ні сау дың бә рі нің жа ны сау бо ла бер мей ді. Тән мен 

жан ның сау лы ғы бір дей бо луы – кі сі бой ын да си рек кез де-
се тін бай лық. Кі сі нің жа нын аз ды ра тын дерт тің тү рі көп.

Күн шіл дік де ген бар, со дан сақ тан!
Кек шіл дік де ген бар, со дан сақ тан!
Ас там шы лық де ген бар, одан алыс жүр!
Са раң дық де ген бар, одан қа лыс жүр!
Қа рау лық де ген бар, одан та за бол!
Бә ле қор лық де ген бар, одан ада бол!
Ын сап сыз дық де ген бар, со дан аман бол!

Төрт мү шең тү гел бол са, жа ның осы же ті жа ман нан аман 
бол са, жа ның мен тә нің нің бір дей сау бо луы де ген – сол. 
Жа ның осы же ті жа ман нан аман бол сын.

(Бөл ті рік ше шен)

(05. mp3)

Бай лық пен ақыл
Бір шал дың төрт ұлы бо лып ты. Бір кү ні шал ұл да рын 

жи нап алып бы лай деп ті: 
– Мен қар тай дым. Бі реуің нің үй ие сі бо ла тын уа қыт та рың 

жет ті. Кім нің ақы лы мен бай лы ғы сай бол са, сол мұ ра ге рім 
бо ла ды. Ма ған бай лық та рың мен ақыл да рың ды көр се-
тің дер, – деп ті.

Үл кен ұлы асыл тас ты жү зік сал ған қо лын көр се тіп:
– Мі не, ме нің бай лы ғым. Ал кім бай бол са, сол ақыл ды, – 

деп ті.
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Екін ші ұлы асыл ки ім де рін ки іп, әде мі ле ніп ке ле ді де:
– Ме нің осы тү рім ді көр ген дер ақы лым мен бай лы ғым ның 

ал дын да бас иеді, – дей ді.
Үшін ші ұлы кү міс пен жә не тас тар мен әше кей лен ген бел-

ді гін бу ына ды да:
– Бұн дай бел дік ті, – дей ді, – еш кім еш қа шан буы нып көр-

ген жоқ…
Әке сі үл кен ба ла ла ры на қа рап ба сын шай қа ды да, ең кі ші 

ұлы на қа рап:
– Сен не ге үн де мей сің? Сен қан дай бай лы ғың мен мақ та-

на сың? – дей ді. 
Сон да кен же ұлы бы лай деп ті:
– Мен де асыл тас ты жү зік те, сән ді ки ім де, қым бат тас-

тар мен әше кей лен ген бел дік те жоқ. Тек ең бек сүй гіш екі 
қо лым, қай рат-жі гер ге то лы жү ре гім ға на бар.

Шал ға кен же ұлы ның жа уа бы ұнай ды. Ол өзі нің мұ ра ге рі 
етіп кі ші ұлын қал ды рып, үл кен ба ла ла ры на іні сі нің айт қа-
ны нан шық пау ды өси ет етіп ті. 

(«Ел ау зы нан» кі та бы нан) 

(06. mp3)

Ал қа би лер со ты
Ше шен дік өнер про ку рор лар дың да бой ынан та бы луы 

қа жет…
Уа қыт тала бы мен ал қа би лер со ты құ рыл ды. Сот тар мен 

ал қа би лер іс ті бір ге қа ра ға ны мен де, қыл мыс тың ау ыр не 
же ңі лін ал қа би лер анық тай ды жә не үкім ді де со лар шы ға-
ра тын бо ла ды. Ен гі зіл ген жүйе қа зақ тың кө не би лер со ты на 
ұқ сас.

Ал қа би лер құ ра мы на жа сы 25 пен 65 жас ара лы ғын да ғы, 
бұ рын сот тал ма ған, ерік ті аза мат тар кі ре ала ды. Рес пуб ли-
ка ның бас про ку ра ту ра сы ұй ым дас тыр ған Ал ма ты да ғы рес-
пуб ли ка лық се ми нар ба ры сын да, осы жүйе де гі мем ле кет тік 
ай ып тау шы лар дың мін дет те рі мен мақ сат та ры ай қын дал ды. 

Әлем дік сот тә жі ри бе сін де анг ло-сак сон дық үл гі де бар. 
Ол бой ын ша ал қа би лер үкім шы ғар май ды, сот та лу шы ның 
кі нә лі, кі нәлі еме сін ға на анық тау мен ай на лы са ды. Ен гі зі лер 
жүйе қан ша лық ты жа ңа де ге ні мен де, қа зақ тың кө не би лер 
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со ты на ұқ сас бо лып ке ле ді. Осы рет те ай та ке ту ке рек, 1684 
жы лы Әз Тәуке хан  жа сап шы ғар ған «Же ті жар ғы ның» кү ні 
бү гін ге дей ін не гі зі сақ та лып отыр ған ви зан тия лық Со лон 
за ңы мен те ре зе сі тең. 

(Айсұлу Асыл хан)

(07. mp3)

Ба ла ба ға тын бі ле зік
Аса ти ім ді гад жет тер дің бі рі – Sikker бі ле зік те рі. Бұл гад-

жет тің жұ мыс іс теу ерек ше лі гі: бі ле зік тің бі рі – ба ла ның, 
екін ші сі ана сы ның не әке сі нің қо лы на та ғы ла ды. Bluetooth 
ар қы лы ба ла ның хал-аху алы жай лы мә лі мет бі ле зік тің бе ті не 
шы ғу ар қы лы ата-ана лар ға бе рі ле ді. Со ның ар қа сын да олар 
ба ла ла ры ның жағ дай ын ұдайы ба қы лау да ұс тап оты ра ала-
ды. Қа жет бол ған жағ дай да кө мек көр се те ала ды. Гад жет тің 
қыз ме ті ар қы лы ба ла ның жү рек со ғы сын да ба қы лап оты ру ға 
мүм кін дік бар екен. Ата-ана ба ла ла ры ның дау ысын ес тіп қа на 
қой май, оны мен сөй ле се ала тын да кө рі не ді. Бі ле зік ба за лық 
стан сы ар қы лы кү ні бойы қу ат тан ды ры лып оты ра ды.

(Дай ын да ған Шал қар Ес тен)

(08. mp3)

Өзі тер бе ле тін бе сік
Аста на лық өнер тап қыш Се рік бол Шәй мар дан өз ді гі нен 

тер бе ле тін бе сік ой лап тап ты. Ол ба ла ның дау ысы на қа рай 
тер бе ле тін бе сік жа сап шы ғу ға 6 жыл уа қы тын жұм са ған. 
«Smart бе сік тің» ұзын ды ғы – 100, ені – 40, би ік ті гі – 60 см. 
Бе сік те ба ла ның жағ дай ынан ха бар бе ре тін бір не ше құ рыл ғы 
бар. Оның бі рі бө бек тің де не қы зу ын ба қы ла са, екін ші сі жая-
лық тың ыл ғал ды лы ғын анық тай ды. Егер ба ла ның қы зуы 
бөл ме тем пе ра ту ра сы нан тү сіп не асып кет се: «Ба ла ңыз то ңып 
қал ды» не ме се «Ба ла ңыз ауы рып қал ды» де ген ды быс тық 
ес кер ту ай та ды. Бе сік тер бел ген де қон дыр ғы ға ен гі зіл ген 
«Бе сік жы рын» ой на тып қоюға бо ла ды. 

«Smart бе сік» – ата-ана ға кө мек ші ға на емес, со ны мен 
бір ге тәр бие құ ра лы да.

(Өр кен Жоя мер ген)
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(09. mp3)

Екі дос
Ер те де, ел ара сын да жау гер ші лік жиі болатын кез де, 

қа зақ тың екі жау ын ге рі төс қа ғы сып дос бо ла ды.
Бір де әс кер лер бір өзен нің бой ына ша тыр ті гіп да мыл-

дай ды. Сон да тұт қи ыл дан жау дың қап та ған қа лың қо лы 
ша бу ыл жа сай ды. То на ған мал-мү лік те рін тиеп ке те ді. Қол ға 
түс кен қа зақ жа са ғын ай дап әке те ді.

Әл гі екі дос тың бі реуі жау қо лы на тү се ді. До сы ның қол ға 
тү сіп қал ға нын ес ті ген екін ші ба тыр күз дің қа ра суы ғын 
еле мес тен, өзен ді мал тып өтіп, жау жат қан жа ға ға ке ле ді. 
Ан тала ған жау жа сақ та ры оны тар па бас са ла ды.

 Жау ын гер өзін қол ба сы ла ры на алып ба ру ын өті не ді. 
Алып бар ған соң, ол жау дың қол ба сы на: – Мен қол да ры ңа 
түс кен бір жау ын гер ге құн тө леп, са тып алу ға кел дім. Ме нің 
оған ай ыр бас қа бе рер мал-мүл кім жоқ. Бір-ақ нәр се бе ре мін. 
Ол үшін өзім нің өмі рім ді қияр едім, – дей ді. 

Қол ба сы ой ла нып оты рып, оны сы на мақ бо ла ды да:
– Жа рай ды, мен се ні қыр шы ның нан қи май-ақ қояйын. 

Ма ған сол өмі рің нің бір бөл ше гін ға на бер сең бол ды, –  
дей ді.

– Ол не? – деп сұ рай ды до сын құт қа ру ға кел ген жі гіт.
– Ма ған се нің көз де рің ке рек, – дей ді қол ба сы. – Екі 

кө зің ді ой ып ала мын.
– Ол да бол сын, кө зім ді ал да, до сым ды бо сат, – дей ді жі гіт. 

Ол бұл сын нан тоқ тау сыз өте ді.
Әл гі жау ын гер тұт қын нан бо са ған до сы ның иы ғы на қо лын 

ар тып, за ғип күйі қу ана кү лім деп ке ле жа та ды.
Мұ ны көр ген әл гі қол ба сы: «Мы на дай ер ле рі бар ха лық ты 

тұт қи ыл дан ке ліп, қа пы да бас сал ған да бол ма са, бет пе-бет 
ұрыс та же ңу өте қи ын ға со ғар», – деп түйеді. Сөйт іп, өзі нің 
әс кер ле рі не ше гі ну ге бұй рық бер ген екен.

(Ел ау зы нан)
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(10. mp3)

Ата өне ге сі
Мақ сат тың ата сы жыл қы ба ға ды, олар ды әр дай ым кү тіп, 

бап тай ды. Не ме ре сін өзі мен бір ге ер тіп, жыл қы лар ды кө ріп 
қай та ды. Ата сы ның ат та ры он ша көп емес.

– Әзір ше осы бес-ал тауы же те ді, – дей ді қа рия. – Жа сы ма. 
Бұ лар ды ба ғу, кү ту, қа рау оңай емес.

– Ата, өс кен де, мен сіз ге кө мек ші бо ла мын. Ат тар дың 
са нын кө бей те мін, – дей ді Мақ сат.

– Ме нің не ме рем өс кен де кә сіп кер бо ла ды. Жыл қы ба ғу – 
ата-ба ба дан қал ған кә сіп қой, – дей ді ата сы да Мақ сат тың 
ба сы нан си пап. 

Мақ сат ба ла лық бал ғын мі нез бен ба сын изей кү лім сі рей ді.
– Рас, ата, мен өз сө зі ме бе рік пін. Ат тар ға қа ра ған ды, 

кү тіп, бап та ған ды жақ сы кө ре мін.
– Қан дай ша ру аны бол ма сын, жа ның сүй іп, бар ын таң мен 

жа са саң, со ның ра қа тын кө ре сің, ба лам, – де ді ата сы ат 
үс тін де ке ле жа тып.

Ата сы мен не ме ре сі қыр қа ның үс тін де жайы лып жат қан 
ат тар ға кел ді. Ай ғыр мен бие ле рі нің, тай ла ры мен құ лын да-
ры ның қа рын да ры той ып, бір үй ір бо лып, бір-бі рі не жа қын 
тұр екен. Ие ле рін көр ген жыл қы лар кі сі ней жө нел ді…

 (Нұр ға ли Қа дыр ба ев)

(11. mp3)

Қыз ғал дақ тар – өнер ту ын ды ла рын да
Ор та ға сыр лар да қыз ғал дақ өнер ту ын ды ла ры ның 

ай рық ша бел гі сі не ай нал ға ны бел гі лі. «Қа зақ стан ның қыз-
ғал дақ та ры» ат ты эн цик ло пе дия да: «Ор та Азия ай ма ғы нан 
та был ған Х–ХІІІ ға сыр лық қыш бұй ым дар да қыз ғал дақ 
су рет те рі көп кез де се ді. Ор та ға сыр лар да ме мо ри ал дық ар хи-
тек ту ра мен плас ти ка лық өнер тү рін де өсім дік тек тес ою лар ды 
пай да ла ну ба сым бол ды. Қо жа Ах мет Ясауи ке се не сін жап-
қан жұ қа кір піш тер, Оты рар да ла сын да ғы ор та ға сыр лық 
қыш тар гүл пі шін дер мен әше кей лен ген», – деп көр се тіл ген. 
Қыз ғал дақ су ре ті тіп ті со нау б.з.б. IV–II ға сыр лар ға тие-
сі лі кө не жә ді гер лер де де бей не лен ген. Ар хеолог тер Же ті су 
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же рін де қаз ба жұ мыс та рын жүр гіз ген де, кө не қор ған дар дан 
қыз ғал дақ бей не лен ген ал тын ті лік тап қан. 

Әр түр лі бұй ым да ғы гүл бей не сі не қа рап, тір ші лік тің жал-
ға сын, мәң гі өмір идея сын аң ға ру ға бо ла ды. Қыз ғал дақ өр не гі 
ки ім дер ге, ора мал дар ға да түс кен. Ер те де гі тү сі нік бой ын ша, 
егер бой жет кен қо лы на қыз ғал дақ бей не лі са қи на та ғып жүр-
се, бұл оның атас ты рыл ға нын біл дір ген. 

Жа қын да Ұлы тау кен ті нен оң түс тік-шы ғыс қа қа рай 
60 ша қы рым жер де ор на лас қан «Бол ған ана» ма за ры нан 
кө не жә ді гер лер та был ды. Қаз ба жұ мыс та ры ке зін де әй ел 
адам ның қа бі рі нің іші нен ал тын ға ұқ сас са ры ме тал дан 
жа сал ған тос та ған, әше кей лер, сыр ға мен шаш қа ар нал ған 
түй реу іш та был ды. Бір қы зы ғы, тос та ған ның тү бін де қыз-
ғал дақ пі шін ді өр нек бар екен. Осы ның өзі гүл дің та ри хи 
та мы ры ның тым те рең де еке нін көр се те ді. Ар хеолог ма ман-
дар дың бол жау ын ша, та был ған бұй ым дар ис лам ға дей ін гі 
ке зең ге жа туы әб ден мүм кін.

Бұл гүл дің кес кі нін көш пе лі қа зақ хал қы ның те ке ме ті 
мен сыр ма ғы нан, кі лем дер дің жи ек те рін де гі өр нек тер ден 
жиі бай қай мыз. Со ны мен қа тар он сау са ғы нан өнер там ған 
ше бер лер қыз ғал дақ пі ші нін ер-тұр ман да, те рі бел дік то ға ла-
рын да қол дан ған екен.

Та рих ғы лым да ры ның кан ди да ты Тәт ті гүл Қар таева ның 
пі кі рі ерік сіз елең ет кіз ді. Оның ай ту ын ша, көк тем де қыз-
ғал дақ гүл де ген соң, ау ыл әй ел де рі нің жи на лып, шүй ір ке-
ле сіп шай іше тін «қыз ғал дақ май» деп атала тын кө не дәс тү рі 
бол ған екен. «Ғұ рып тық мә ні бар бұл дас тар қан ның бас ты 
ат ри бу ты қыз ғал дақ ты да ла да жай ыл ған мал сү ті нен шай-
қал ған май еді. Бұл дәс түр бү гін де көш пе лі тұр мыс тың та рих 
сах на сы нан ке туі не орай жойы лып кет ке ні мен, та ри хи са на-
мыз да қал ды», – дей ді про фес сор.

(Жан дар бек Жұ ма ғұ лов)

(12. mp3)

 «Жа сыл ел» – жас тар ті ре гі
«Жа сыл ел» – Ел ба сы мыз дың «Қа зақ стан эко но ми ка лық, 

әлеу мет тік жә не сая си же дел жа ңа ру жо лын да» Жол дауы 
не гі зін де 2005 жыл дан бас тап жү зе ге асы ры лып ке ле жат-
қан ке шен ді бағ дар ла ма. Сол жы лы Нұр-Сұл тан қа ла сын да 
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«Жа сыл ел» жас тар ең бек жа са ғы ның рес пуб ли ка лық шта бы 
құ ры лып, ұлан-ғай ыр ме кен нің бар лық ай ма ғын да бө лім ше-
ле рі ашы лып, өз жұ мы сын бас тап кет ті. Атал мыш бағ дар ла ма 
12 жыл ішін де көп те ген жас тың Отан ға де ген сүй іс пен ші-
лі гін оя тып, елі міз ді жа сыл же лек ке ай нал ды ру мақ са тын да 
олар дың жа лын-жі ге рін, күш-қу атын бір ар на ға то ғыс ты ра 
ал ды. «Ең бек ет сең ерін бей, тоя ды қар ның ті лен бей» де ген 
фи ло со фия ны өс ке лең ұр пақ қа ұғын ды рып, жаз ғы де ма лыс-
та рын бос қа өт кіз бей, жұ мыс іс теп, қо сым ша қар жы та бу ға 
мүм кін дік ту дыр ды. 

Уа қыт өт кен сай ын осы бас та ма ға үн қа тып, қол дау біл ді-
ру ші сту де нт тер дің, жал пы жас тар дың қа та ры ар тып ке ле ді. 
«Ағаш ек, гүл ек, ту ған жер ді тү лет» не ме се «Бір тал кес-
сең, он тал ек» деп ата-ба ба мыз бе кер айт па са ке рек. Жа сыл 
же лек – жан сая сы. 

Бұл бағ дар ла ма да ғы бас ты ба ғыт – та би ғат ты қор ғау 
мен эко ло гия ны сақ тау ға на емес, жас тар ды ең бек ке баулу. 
«Жа сыл ел» жа сақ шы ла ры қор ша ған ор та ның көр кеюіне, 
қо ғам дық орын дар дың та за тұ ру ына өз сеп ті гін ти гі зу де. Ол 
ұй ым ел ді көр кей тіп жа тыр де сек ар тық бол мас. Осы күн ге 
дей ін «Жа сыл ел» жа сақ шы ла ры құ ра мын да 220 мың ға 
жу ық жас ең бек етіп ті. Со ның ар қа сын да елі міз де 100 гек тар 
жер абат тан ды ры лып, 50 мил лион дай ағаш егіл ген екен. Ал 
биыл бұл көр сет кіш та ғы да есе лен бек. 

«Жа сыл ел» бағ дар ла ма сы жақ сы бас та ма ре тін де бү гін гі 
күн ге дей ін өз өзек ті лі гін жо ға лт қан емес. Қан ша ма сту де нт-
те рі міз бос уа қы тын ти ім ді өт кі зе оты рып, елі не қыз мет етіп 
жүр. Сон дық тан мы на дай іс-ша ра ға бар лық оқу орын да ры 
ат са лыс са, тіп ті жақ сы бо лар еді. Қо ғам ға, өз ұл ты на пай-
да сын ти гі зер кез де ая нып қал май тын жа сақ шы ла ры мыз ға 
ал да ғы уа қыт та сәт ті лік ті лей міз!..

(Ақер ке Бер шім бе ко ва)

(13. mp3)

Тер бе ліп тір ші лік тің бе сі гі
Ай ны мас қа сие тін мәң гі сақ тап,
Ке ле ді бар әлем ді таң құ шақ тап.
Сәу ле лі сұ лу күн нің сау са ғы нан
Ша шы лып жер бе ті не ал ғыс ап пақ.
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Жа мыл ған жа ға сы на құ рақ көр пе,
Бей ма за бұ ра ла ақ қан бұ лақ та ер ке. 
Ша ғы лып ал тын сәу ле кү міс су ға
Шо мыл ды сұ лу лық қа шуақ ты өл ке…

Күн қан дай! Ке рім өл ке… ке ре мет жаз, 
Алаң сыз ас па ным да әу елеп қаз.
Аз ғұ мыр, жаз ғұ мыр ды се зер ме екен,
Ай тып жүр гүл біт кен ге кө бе лек наз.

Са мал жел сал қын ға на есіп өт кен,
Тер бей ді та би ғат ты осы леп пен.
Қы зы ғын жа рық күн нің кө те ре ал май,
Шу лай ды жан-жа ну ар есі кет кен.

Бұл күн нің ға жап еді хо шы нет кен,
Тұр едім тау ба сын да есі неп мен.
Ма лы нып күн нұ ры на жат ты осы лай,
Тер бе ліп тір ші лік тің бе сі гі еп пен!

(Қал қа ман Са рин)

(14. mp3)

«Кү ләш» филь мі – кө рер мен дер на за рын да
Аста на. 26 жел тоқ сан. 2013 жыл. 
«Ха бар» ар на сын да жел тоқ сан ның 23-інен бас тап көр-

се ті ле бас та ған «Кү ләш» те ле хи кая сы аты аңыз ға ай нал ған 
жез таң дай ән ші Кү ләш Бәй сейіто ва ның кө зін көр ген жа қын-
да ры на ерек ше әсер ет ті. Да рын ие сі нің ағай ын-ту ма сы қа зақ 
ки но сы ның та ри хын да тұң ғыш рет жа рық көр ген бұл ту ын-
ды дан ал ған әсе рін біз дің тіл ші ле рі міз бен бө ліс кен еді. 

– Фильм нің ал ғаш қы се рия сы көр се тіл ген кү ні түн 
ор та сы на дей ін бар лық та ныс та ры мыз, за ман дас та ры мыз 
Қа зақ стан ның түк пір-түк пі рі нен ха бар ла сып, құт тық тап 
жат ты, – деп бас та ды әң гі ме сін Кү ләш Бәй сейіто ва ның қы зы 
Қар лы ғаш Бәй сейіто ва. 

Әсі ре се бас ты рөль ді орын да ған Әйге рім Уал жа но ва ның 
ак тер лік ше бер лі гі не, сырт бей не сі нің ұқ сас ты ғы на қай ран 
қал ған да рын ай тып, ри за шы лық та рын біл ді ру де. Шы нын да 
да, акт ри са ның бойы ма мам си яқ ты кіш кен тай, сол си яқ ты 
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нә зік, кү лім сі реп тұ ра ды, ма мам да со лай кү ліп тұ ра тын. 
Еш қа шан ала кө зі мен қа ра ма ған. 

Фильм нің ал ғаш қы се рия ла рын да ба ла лық ша ғым да 
ұс та ған са мау ыр ды, анам ның ка би не тін де тұр ған үс тел ді 
кө ріп, таң ғал дым.

Көп-көп рақ мет! Ма ған бә рі те ле фон со ғып, құт тық тап 
жа тыр. Ри за мыз!

Қар лы ғаш Бәй сейіто ва ның ай ту ын ша, фильм ав тор ла ры 
тү сі рі лім бас тал ған нан бас тап, әр дай ым ән ші нің қы зы мен 
ақыл да сып оты рып ты. Ба сым бө лі гі Орал қа ла сын да тү сі-
ріл ген те ле хи каяда Кү ләш тұр ған үй ге ұқ сас ғи ма рат ты та бу 
үшін, шы ғар ма шы лық топ Қар лы ғаш апай ға ша һар да ғы кө не 
ғи ма рат тар дың су ре тін жі бе ріп, ол кі сі нің құп тауы нан кей ін 
жұ мыс та рын жал ғас тыр ған.

Не бә рі 24 жа сын да «Ке ңес Ода ғы ның Ха лық әр ті сі» ата-
ғы на ие бол ған Кү ләш Бәй сейіто ва ның өмі рі мен өне рі ту ра лы 
тү сі ріл ген ки но ту ын ды «Ха бар» ар на сын да әлі де жал ға су да. 

(Baq.kz) 

(15. mp3)

Қай тыс бол ған кас ка дер ту ра лы не бі ле міз?
34 жа сын да дү ние ден оз ған Қаcым Жұ ма ғо жин – отан дық 

жә не ше тел дік фильм дер ге түс кен, ки но әле мі нде өзіндік 
ор ны бар да рын ды аза мат тар дың бі рі.

Қа сым Жұ ма ғо жин екін ші дәу ір де гі үз дік та ны мал цирк 
әр ті сі са нал ған. «Nomad Stunts» ко ман да сы ның ме нед же рі, 
Ев ге ния Ли дің ай туы бой ын ша, ол бар өмірін цирк өнеріне 
арнаған.

Ижевс кі де өт кен цирк өне рі не ар нал ған ха лы қа ра лық фес-
ти валь ға қа ты сып, «Ал тын аю» сый лы ғын ие лен ген. Мар құм 
таэк вон до, ат ак ро ба ти ка сы, сем сер ле су, 10 метр ден жо ға ры 
би ік тік тен құ лау, жүзу, са дақ ату сын ды спорт тың бір не ше 
тү рін мең гер ген.

2005 жы лы «Көш пен ді лер» ат ты та ри хи филь мге тү сіп, 
ки но әле мі нен өзі нің ор нын ой ып тұ рып тап қан. Ақан 
Са таев, Ти мур Бек мам бе тов, Ер мек Тұр сы нов сын ды та ны мал 
отан дық жә не ше тел дік ре жис сер лер оны мен қу ана-қу ана 
жұ мыс іс те ген. Қа сым Жұ ма ғо жин ға Силь вестр Стал ло не, 
Джей сон Стэйт ем, Дольф Лундг рен, Жан-Клод Ван Дамм, Чак 
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Нор рис жә не Ар нольд Швар це нег гер мен «Неу дер жи мые-2» 
филь мі не тү су ба қы ты бұй ыр ған.

34 жа сын да дү ние ден оз ған аза мат «Nomad Stunts» ко -
манда сы на ашыл ған күн нен бас тап мү ше бол ған. 

(Stan.kz)

(16. mp3.)

Әнет ба ба
Әнет ба ба дан та ғы бір де Күл тө бе ге жи нал ған ел:
– Ба ба, дү ние де не ар сыз, не ғай ып, не дау сыз, не қа дір сіз, 

не тәт ті, не күш ті, не жа ман? – деп же ті сұ рақ қой ып ты.
Сон да ба ба же ті сау ал ға үш-үш тен жұп тап, бы лай деп 

жау ап бе ріп ті:
– Үш ар сыз бар. Олар мы на лар: ұй қы ар сыз, та мақ ар сыз, 

күл кі ар сыз.
– Үш ғай ып бар. Олар мы на лар: ажал ғай ып, қо нақ ғай ып, 

не сі бе ғай ып.
– Үш дау сыз бар. Олар мы на лар: мі нез дау сыз, кә рі лік 

дау сыз, ажал дау сыз.
– Үш қа дір сіз бар. Олар мы на лар: жі гіт тік қа дір сіз, ден-

сау лық қа дір сіз, әй ел қа дір сіз. («Қа дір сіз» де ген де, бұл жер-
де, Әнет ба ба, адам ба ла сы жас уа ғын да осы үш асыл нәр се нің 
қа ді рін біл мей ді, еc тоқ та та ке ле өкі не ді де ген ді ай тып отыр).

– Үш тәт ті бар. Олар мы на лар: жан тәт ті, мал тәт ті, жар 
тәт ті.

– Үш күш ті бар. Олар мы на лар: ақыл күш ті, жү рек күш ті, 
тіл күш ті.

– Үш жа ман бар. Олар мы на лар: на қақ қан тө гу, кі сі ма лын 
на қақ алу, ата-ба ба дан қал ған ес кі жұрт ты бұ зу. Мі не, бұ дан 
сақ бо лың дар, – деп ті.

(«Даланың дара ділмарлары» кітабынан)

(17. mp3)

Бәй ді бек би дің өсие ті
Бәй ді бек би өз тұ сын да ғы жыл қы лы бай лар дың ішін де гі ең 

жыл қы сы көп байы бол ған де се ді. Ол ба ба мыз дың мың да ған 
үй ір-үй ір жыл қы сы өзі нің түр-тү сі, тұ қым-нә сі лі мен өре ді 
екен. Қа ра тау дың Бо рал дай, Қос тұ ра, Ақ тас ты, Ке ре ге тас ты, 
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Же тім тау шат қал да ры ның те ріс кей, күн гей жа ғын тү гел дей 
қа ра құ рым дай қап тап жа та ды екен. Жыл қы сы Бо рал дай өзе-
ні не құ ла ған да, Бө ген, Шаян өзе нін кеш кен де, өзен дер ақ пай 
қа лар еді де се ді жұрт. Ал Бәй ді бектің өзі жыл қы та ны ғыш 
бап кер, сын шы бо лып ты. Ол кі сі нің жыл қы шы ла ры на айт-
қан ата лы сөз, ша руа на қыл да ры аз бол ма ған. 

Со ның бір лі-жа ры мы мы на лар:
Мал ды жақ сы бақ қа ның –
Өзі ңе абы рой тап қа ның.
Мал ды жа ман бақ қа ның–
Кел ген бақ ты қақ қа ның.

Кен дір мен бай ла ма,
Жың ғыл мен ай да ма.
Кен дір мен бай ла саң,
Жың ғыл мен ай да саң,
Мал өсер деп ой ла ма.

Сиыр да ау на мақ жоқ,
Жыл қы да күй се мек жоқ,
Тас та та мыр жоқ,
Су да қай мақ жоқ.

(«Ше шен дік шиыр ла ры» кі та бынан)
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 Глоссарий

Айшықтау – сөз тіркестерін дағдылы синтаксистік қа -
лып тан гөрі өзгешелеу ораммен, айрықша айшықпен құ ру. 
Мақ сат – сөздерге ерекше леп, екпін беру. Сөз айшықтары – 
сөй леудің әсемдігін, мәнерлілігін, экспрессивтік мәнін кү  шей-
те тін синтаксистік құрылымдардың формалары. Айшықтауға 
шендестіру, қай  та лау, па ра ллел изм, риторикалық сұрақ, 
дауыс ыр ға ғы т.б жатады.

Аудитория (лат. audio – «ести мін») тікелей ма ғы на-
сын да «тыңдаушы топ» дегенді білдіреді. Мақсатты ауди-
то рия – тыңдаушылардың таңдап алынған белгілі тобы. 

Бақас – алдау, қиянат жасау. 
Бос қын дар – өз елін, жұр тын қан дай да бір ке лең сіз жағ-

дай ға бай ла ныс ты қал дыр ған адам дар, мы са лы, со ғыс, ашар-
шы лық, жұт, сти хия лық бә ле жә не т.б.

Бөргез – қалың тікенекті өсімдік, «бөрікөз» деген сөзден 
шыққан.

Дәй ек сөз, ци та та (ла тын. cіto – «кел ті ре мін», «ша қы-
ра мын») – түп нұс қа дан сөз бе-сөз алын ған үзін ді. Ав тор дың 
ой ын бе дел ді пі кір лер мен тия нақ тау, бі реу дің пі кі рі не сын 
ай ту, құн ды де рек ре тін де пай да ла ну үшін қол да ны ла ды.

Диас по ра – ұлттың атажұртынан тысқары өмір сүретін 
бір бөлігі. «Диас по ра» грек ті лін де «ша шы рау, ша  шы  рай ор -
на  ла су» де ген ма ғы на ны біл ді ре ді.

Ди ви де нт тер – ком па ния  ак цио нер ле рі нің ара сын да ак -
ция  лар дың са ны на қа рай бө лі не тін пай да сы ның бө лі гі.

Дуан – (кө нер ген сөз) бір уез дік кө лем де гі ау қым дық 
бе кі ніс, ай мақ.

Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы – 1992 жылы 
қыркүйекте құрылған халықара лық қо ғам дық ұйым. Не гіз гі 
мақсаты – республикадан тысқары, шетел дер де жүр ген қазақ 
диас по ра сы мен жан-жақты байланыс орнату, мә де ни және 
білім беру мә се ле лері жөнінен жәрдемдесу.

Жөбішенді – ірі, биік.
Им миг ра ция – кө шіп ке лу.
Инверсия – 1) лингв. сөйлемдегі сөздердің дағдылы орын 

тәр ті бінің өзгеруі; 2) лог. ақиқат пікірден жалған пікір тууы, 
бе ріл ген шартты пікірді жаңаша құру амалы.
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Ин вес ти ция лар (Investment) – пай да та бу мақ са ты мен 
ел ішін де гі са ла ға не ме се ше тел ге мем ле кет тің не ме се же ке 
ка пи тал дың ұзақ мер зім ге са лы нуы. 

Ин декс – эко но ми ка лық құ бы лыс тар да муы ның, мы  са лы, 
өн ді ріс кө ле мі нің, өмір дең гей інің, ба ға лар дың са  лыс  тыр-
ма лы көр сет кі ші.

Инф ля ция (іnflation)  – ай на лым да ғы ақ ша мас са сы ның 
нақ ты ұсы ныл ған тау ар са ны нан ар тып ке туі. Бұл жағ дай 
ақ ша ның са тып алу қа бі ле ті нің тө мен деуі не жә не тауар лар 
мен қыз мет тер ба ға ла ры ның өсуі не әке ле ді. 

Ир ре дент (итал. irredento – «қай та бі рік пе ген») – ата-ба-
ба сы ның мұ ра ға қал дыр ған же рін де отыр ған қа зақ тар. Ир ре-
дент тер – ше тел де гі қа зақ тар дың не гіз гі бө лі гі.

Ка пи тал – (ла т. capіtalіs – «бас ты нәр се»‚ «бас ты мү лік», 
«не гіз гі қар жы») та быс әке ле ала тын нәр се лер дің бә рі не ме се 
адамның тір ші лік әре ке ті ба ры сын да тау ар лар‚ өнім дер т.б. 
өн ді ру‚ қыз мет тер көр се ту үшін жа са ған ре су рс тары. 

Кон вен ция – ха лы қа ра лық ке лі сім, қан дай да бір ар найы 
мә се ле мен мә мі ле ге ке лу.

Қор бир жа сы – ба ға лы қа ғаз дар дың бір қа лып ты ай на-
лы мы үшін қа жет ті жағ дай лар мен қам та ма сыз ете тін ұй ым.

Мәнмәтін (контекст) – тілдік бір лік тердің негізгі және 
қо сымша мағыналарын ашуға көмегі тиетін мәтіннің ең 
ша    ғын бөлігі, үзіндісі. 

Миг ра ция – ха лық тың қо ныс ау да руы, қоз ға лы сы: 
а) ха лық тың ел ішін де гі іш кі кө ші-қо ны; ә) ха лық тың бір 
ел ден екін ші ел ге қоз ға лы сы, яғни сырт қы кө ші-қо ны.

Монография (грек. monos – «біртұтас», grapho – «жазу») – 
белгілі бір тақырыпты жан-жақты зерттейтін ғылыми еңбек.

Мұлахаза, мұхафаза – беріктік, басқарушылық.
На рық – эко но ми ка лық проб ле ма лар дың ти ім ді ше шу ді 

қам та ма сыз ете тін тау ар өн ді ру мен тау ар ға ай ыр бас тау да 
ту ын дай тын эко но ми ка лық қа ты нас тар дың жи ын ты ғы, 
ша ру ашы лық ты ұй ым дас ты ру фор ма ла ры.

Не сие (кре дит, қа рыз) – ақ ша ны не ме се тау ар лар ды қай та-
рым ды лық, ақы лы жә не мер зім ді лік шарт та ры мен уа қыт ша 
пай да ла ну ға бер ген кез де әртүр лі заң ды жә не же ке тұл ға лар 
ара сын да ту ын дай тын эко но ми ка лық қа ты нас тар жүй есі.

Образды сөздер – суретті сөздер.
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Оппонент – белгілі бір ғылыми зерттеулерге талдау жасап, 
баға беруші ғалым.

Орал ман дар – Қа зақ стан еге мен ді гін ал май тұр ған да өз ге 
мем ле кет тің аумағын да тұр ған, қа зақ елінің аза мат ты ғы 
жоқ, ен ді Қа зақ стан же рі не тұр ғы лық ты тұ ру мақ са ты мен 
кел ген қандастар.

Өн ді ріс фак тор ла ры – өн ді ріс те нақ ты әре кет жа сау ға 
жұм   сал ған ре су рс тар (жер, ка пи тал, ең бек, кә сіп кер лік қа бі-
 лет).

Патент – 1) өнертапқыштың белгілі бір ғылым, өнер са ла-
сын да жаңалық ойлап тапқанын растайтын куәлік; 2) сауда 
жасауға, не болмаса кәсіп қылуға құқық беретін куәлік.

Перифраза – заттың, құбылыстың атын тура атамай, су -
рет   теп көрсету. Мысалы: дәрігер – «ақ желеңді абзал жан», 
де пу тат – «халық қалаулысы», кітап – «жан азығы». Мақ-
са  ты – сөз ді бей не лі етіп сипаттау, оған эмоционалды-экс-
прес  сивті баға беру. 

Пропонент – пікірталасқа қатысып, өз тезисін ұсынушы.
Ре пат риа ция – әс ке ри тұт қын дар ды, бос қын дар ды, эми-

грант тар ды ту ған елі не қай та ру.
Респондент – сауалнама немесе интервью барысында 

сұ рақ тарға жауап беретін адам.
Реферат – ғылыми еңбектің, мақаланың немесе баян да-

ма ның қысқаша жазылған мазмұндамасы.
Са лық тар – мем ле кет бiржақ ты тәртiпте заң на ма мен 

белгiле ген, қай та рым сыз жә не өтеусiз си пат та бо ла тын бюд-
жет ке тө ле нетiн мiндеттi ақ ша лай тө лем дер.

Сарыкідір – орта жасқа келген кексе әйел.
Селекция – будандастыру арқылы малдың не өсімдіктің 

жаңа түрлерін шығару, жақсарту, сұрыптау әдісі.
Стейкхолдер – компанияның дамуына мүдделі, табысы-

 нан дәмелі, өніміне қызығушы тарап. Пиар маманы үне мі 
осы стейкхолдердің мүддесіне сәйкес жұмыс істейді. 

Стиль – 1) заттың негізгі белгісі мен қасиетін білдіретін 
ерекше көрінісі; 2) белгілі бір ойды, идеяны білдіруде 
жалпыхалықтық тілдік құралдарды пайдалану амалдарының 
жиынтығы.
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Суб си дия – бюд жет тен бе рі ле тін қа ра жат тү рі.
Сұ ра ныс – тұ ты ну шы ның та бы сы, са ны, тұ ты ну шы-

лар дың тал ға мы, бі рін-бі рі ал мас ты ра тын жә не бі рін-бі рі 
то лық ты ра тын тау ар лар ба ға сы ның өз ге руі, ке ле шек те гі 
өз ге ріс тер ді кү ту.

Сіл те ме (ағылш. the reference, link) – 1) қан дай да бір  
объ ек ті ге ар нал ған нұс қа ғыш; 2) тіл дің си пат тал ған эле-
мен тін бел гі леу ге пай да ла ны ла тын тіл дік құ рыл ма; 3) ха бар-
лан ған нысанды ұқ сас ты ру.

Ұсы ныс – ре су рс тар ба ға сы, тех но ло гия, са лық тар жә не 
до та ция, бі рін-бі рі ал мас ты ра тын жә не бі рін-бі рі то лық ты-
ра тын тау ар лар ба ға сы ның өз ге руі, са ту шы лар дың са ны.

Феномен – 1) филос. идеалистік философияның түсін ді р-
уін ше, тек санада ғана өмір сүретін, танып-білуге болмайтын 
құбылыс; 2) ауысп. өмірде сирек кездесетін, ерекше жаралған 
адам немесе ғажайып құбылыс.

Фир ма – пай да та бу мақ са ты мен өн ді ріс фак тор ла рын 
қол да нып, ша ру ашы лық жүр гі зу де ер кін дік ал ған эко но ми-
ка лық суб ъект.

Хұзур хасил – нәтиже, мағына. 
Экс тен сив ті жол – қо сым ша қор лар ды (та би ғи, ма те-

ри ал дық ең бек) пай да ла ну ар қы лы өн ді ріс кө ле мі нің сан 
жа ғы нан өсуі; ин тен сив ті жол ға қа ра ма-қар сы.

Эмиг ра ция – кө шіп ке ту.
Этикет – қарым-қатынастың қалыптасқан үлгісі.
SWOT-талдау – тақырыпқа деген көзқарасты анықтау 

үшін жү  йе лі ойлауға негізделеген сараптамалық әдіс. 
Strengths (күш ті жағы); weaknesses (әлсіз жағы); opportuni-
ties (мүм кін дік тер); threats (қатерлер).

NASA (ағылш. National Aeronautics and Space Administra-
tion) – аэро нав ти ка жә не ға рыш қа ұшу са ла сын да зерт теу лер 
жа сау үшін, 1958 жы лы құ рыл ған АҚШ үкі ме ті нің агент ті гі. 
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