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

	 ШАРТ	ТЫ	БЕЛ	ГІ	ЛЕР

Функционалдық	сауаттылықты	қалыптастыру	тапсырмалары

Білу Талдау

Түсіну Жинақтау

Қолдану Бағалау

Зертте ізденімдік-зерттеушіліктапсырмалар

Тірек	сөздер мәтінмазмұнынмеңгертетіннегізгісөздер

Се	нің	түй	ге	нің алғанбілімдітүйіндеп,өмірдеқолдануғаарналғантап-
сырмалар

Сөзмаржан	–түсіндірме
сөздік

Абайтану	әліппесі	–абайтану
ғылымыныңтүсініктері

Білгенге	маржан	–танымдық
мәліметтер,танымал
тұлғалардыңпікірлері

Жазып	көр	–абайтану
ғылымыныңтүсініктерінмеңгерту
тапсырмалары

Шығармашылық	тапсырма-
лар–дамытутапсырмалары

Кітап	–	білім	бұлағы	–қосымша
оқуғаұсынылғанәдебиеттер

VCD (Virtual CD) –
шығармалардың
аудионұсқасы,интербелсенді
тапсырмалардантұратын
электрондықосымша

Тыңдалым	материалдары

Төмендегі шартты белгілермен таныс. Шартты белгілер саған 

тапсырмалары

мазмұнынмәтін мазмұнын

алған білімді
сырмаларсырмалар

түсіндірметүсіндірме

Білгенге маржан – танымдық
мәліметтер, танымал

пікірлерітұлғалардың пікірлері

Шығармашылық
дамыту

Шығармашылық
лар – дамыту

VCD (Virtual CD)
шығармалардың
аудионұсқасы,
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АЛ	ҒЫ	СӨЗ
Құр мет ті жас жет кін шек! «Абай та ну» – жа ңа пән. Бұл пән нің 

ерек ше лі гі – тек Абай Құ нан бай ұлы ның өмі рі мен шы ғар ма шы-
лы ғын қа рас ты ру ын да.

Абай шы ғар ма ла рын оқи оты рып, қа зақ әде би ті лі нің 
құ на рын иге ре сің. Хал қы мыз дың ұлт тық мі нез-құл қын, ұлт тық 
құн ды лық тар ды ба ға лау ды үй ре не сің. Осы лай ша ұлт тық код ты 
та ни сың. Ұлт тық код де ге ні міз – ұлт тың негізі (болмысы). Әр 
ха лық өз болмысын сақ та ған да ға на ұзақ жа сай ды. Ақын ту ын-
ды ла ры хал қы мыз дың бол мы сы, та ри хы, мә де ние ті не құ рыл ған.

Пән нің мақ са ты – ақын шығармалары арқылы сендерді өзін дік 
да му ба ғы ты бар, сы ни ой-пай ымы қа лып тас қан, әде би тіл ар қы лы 
өз ой ын ер кін жет кі зе ала тын, өзін дік ұс та ны мы бар, түр лі жағ-
дай да оң тай лы ше шім қа был дау ға қа бі лет ті тұл ға бо лу ға же те леу.

Пән нің мін дет те рі – Абай шы ғар ма шы лы ғы ның идея лық, 
маз мұн дық-құ ры лым дық си па тын, тіл дік, стиль дік, жанр лық 
ерек ше лік те рі нен жүй елі бі лім бе ру. Шы ғар ма ла р да ғы із гі лік, 
иман ды лық, мо раль қа ғи дат та рын та ра зы лап, осы ілім де рдің 
не гі зін те рең та ны ту.

«Абай та ну» оқу-әдістемелік кешеніне оқулық, хрестоматия 
және электронды қосымшасы (VCD – Virtual CD) кіреді.

Оқулықта «Абай дың өс кен ор та сы, тұл ға лық ерек ше лік те рі», 
«Бі лім ді ден шық қан сөз», «Мі нің ді ұр лап жа сы рып», «Безен-
дір ген дү ние ні тә ңі рім ше бер» де ген төрт та рау бой ын ша ақын 
шы ғар ма шы лы ғы тал дан ды, ал хрестоматияда осы шығармалар 
берілді. Сол себепті оқулықты хрестоматиямен бірге пайдаланып 
отыруды ұмытпа. Алайда оқу бағдарламасын толық қамтып, 
материалдарды жан-жақты түсіну үшін тек оқулық мазмұны 
аздық етеді. Сондықтан әр тақырыптан соң «Кітап – білім бұлағы» 
айдарында және оқулықтың соңында пайдаланылған қосымша 
әдебиеттер, электрондық қорлар тізімі ұсынылды.

«Білу», «Түсіну», «Қолдану», «Талдау», «Жинақтау», 
«Бағалау», «Шығармашылық тапсырма», «Зертте» тапсырмалар 
тобын жеке, жұппен және топпен орындау барысында жаңа 
тақырыпты жеңілірек меңгересің.

«Сенің түйгенің» айдарымен берілген сұрақтарға жауап іздеп, 
жасаған тұжырымыңды өмірде қолдануға дағдыланасың.

Электронды қосымшада бейне, аудио жазбамен қатар оқу 
нәти  же лерін бақылау, өзін-өзі тексеру тапсырмалары бар.

Іске сәт, жас дос!
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берілді. Сол себепті оқулықты хрестоматиямен бірге пайдаланып берілді. Сол себепті оқулықты хрестоматиямен бірге пайдаланып 
отыруды ұмытпа. Алайда оқу бағдарламасын толық қамтып, отыруды ұмытпа. Алайда оқу бағдарламасын толық қамтып, 
материалдарды жан-жақты түсіну үшін тек оқулық мазмұны 
аздық етеді. Сондықтан әр тақырыптан соң «Кітап – білім бұлағы» 
айдарында және оқулықтың соңында пайдаланылған қосымша айдарында және оқулықтың соңында пайдаланылған қосымша 
әдебиеттер, электрондық қорлар тізімі ұсынылды.

«Білу», «Түсіну», «Қолдану», «Талдау», «Жинақтау», 
«Бағалау», «Шығармашылық тапсырма», «Зертте» тапсырмалар 

«Білу», «Түсіну», «Қолдану», «Талдау», «Жинақтау», 
«Бағалау», «Шығармашылық тапсырма», «Зертте» тапсырмалар 
тобын жеке, жұппен және топпен орындау барысында жаңа 
тақырыпты жеңілірек меңгересің.

«Сенің түйгенің» айдарымен берілген сұрақтарға жауап іздеп, 
тақырыпты жеңілірек меңгересің.

«Сенің түйгенің» айдарымен берілген сұрақтарға жауап іздеп, 
жасаған тұжырымыңды өмірде қолдануға дағдыланасың.

Электронды қосымшада бейне, аудио жазбамен қатар оқу 
нәтижелерін бақылау, өзін-өзі тексеру тапсырмалары бар.

Іске сәт, жас дос!
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	 І	ТАРАУ

АБАЙ	ДЫҢ	ӨС	КЕН	
ОРТАСЫ,	 
ТҰЛ	ҒА	ЛЫҚ	 
ЕРЕК	ШЕ	ЛІК	ТЕРІ

До сым, сен осы та рау да:
• Абай дың кім еке нін, өс кен ор та сын;
• оның тұл ға лық ерек ше лі гін;
• М.Әуе зов тің Абай ды та ны ту да ғы ең бе гін;
• Абай дың бі лім ге де ген көз қа ра сын бі ле сің;
• ақын ның бі лім ді жас тар ға қоя тын тала бын 

түсінесің.

ТАРАУТАРАУ

ДЫҢ ӨСДЫҢ
ОРТАСЫ,

ЛЫҚҒАЛЫҚ
ЕРЕКШЕЕРЕКШЕ

сым, сен осы таДосым, сен осы та
• Абайдың кім еке

оның тұл
М.Әуе

•
•

•
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КІ	РІС	ПЕ
«Абайтану»пәнініңерекшелігінеде?

	 «АБАЙ	ТА	НУ»	 
	 ПӘНІ	ТУРАЛЫ	ТҮСІ	НІК

Сен Абай атаң ның шығармаларымен 
та ныс уды бастайсың. Абай Құ нан-
бай ұлы ХІХ ға сыр да өмір сүр ді. Алай да 
оның шы ғар ма шы лық мұ ра сы – хал-
қы мыз дың ға сыр лар бойы ма ңы зын 
жой май тын ру ха ни қа зы на сы. Себебі 
«Абайтану» пәні ақын шығармалары 
арқылы халқымыздың салт-дәстүрін, ана 
тілінің құдіретін танитын саналы ұрпақ 
тәрбиелеуді көздейді.

Ақын мұ ра сын оқы ту, ба ға лау, на си-
хат тау  – жал пыа дам зат тық мә де ни ет тің 
бір алы бы ның да на лы ғын паш ету.

Абай ту ын ды ла ры өлең дер ден, ау дар-
ма лар дан, қа ра сөз дер ден тұ ра ды. Осы 
шы ғар ма лар ар қы лы қа зақ әде би ті лі нің 
құ на рын, көр кем сөз дің қу атын, эс те ти-

ка лық кү шін мең ге ре сің. Ұлт тық құн ды лық тар ды ба ға лай бі лу ді, 
үл гі-өне ге алып, күнделікті өмірде қолдануды үй ре не сің.

Ақын шы ғар ма ла ры өз заманында ха лық ара сын да ал ды мен 
ау ыз ша, кейінірек қол жаз ба күй ін де та рал ды.

Абай қайтыс болған соң, оның не ме ре іні сі Кә кі тай Ысқақұлы 
ақын мұ ра ла рын жи нақ тап, бас па ға дай ын да ды. Осы лай ша 
1909 жы лы Санкт-Пе тер бург те гі Бо ра га нс кий бас па ха на сын да 
тұң ғыш жи нақ жа рық көр ді. Кі тап та ақын ның Кә кі тай жаз ған 

Меңгерілетін	білім:
• шығарманыпайымдапоқуарқылысөз,сөз
тіркестерініңлексикалықжәнеауыспалымағы-
насынашып,мәтіндегіқолданысынтүсіну.

Абайтану
Адамзатақыны
Ғалым
Ғылымиеңбек
Зерттеу

Тірек	сөздер

АБАЙ

арқылыпайымдап оқу
лексикалық және

ның шығармаларымен 

мәтіндегі қолданысын

Сен Абай атаңның шығармаларымен 
уды бастайсың. Абай Құ

ұлы ХІХ ғасыр
оның шығар

дың ғадың ға
тын ружоймайтын ру

«Абайтану» пәні ақын шығармалары 
арқылы халқымыздың салт-дәстүрін, ана 
тілінің құдіретін танитын саналы ұрпақ 
арқылы халқымыздың салт-дәстүрін, ана 
тілінің құдіретін танитын саналы ұрпақ 
тәрбиелеуді көздейді.

Ақын мұ
хат
бір алы

шін меңгелық күшін мең
гі-өнеге алып, күнделікті өмірде қолдануды үй

Ақын шығар
ша, кейінірек қол

Ақын шы
ызша, кейінірек қол

Абай қайтыс болған соң, оның не
ақын мұақын мұ
1909 жы
тұңғыш жи
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бі рін ші өмір бая ны да ұсы ныл ды. Бұл 
ба сы лым ның ерек ше лі гі – Абай дың өмі-
рін, шы ғар ма шы лы ғын қа лың жұрт қа 
алғаш та ныс ты ру ын да.

Ал Мұхтар Әуе зов ақын ның ғы лы ми 
өмір бая нын жа зып, шы ғар ма ла рын екі 
том дық етіп құ рас ты рып, 1933 жы лы 
бас па ға ұсын ды. Осы дан бас тап Абай ды 
та ну ғы лы ми си пат қа ие бол ды.

Ақын шы ғар ма шы лы ғын зерт теу дің 
ір ге сін қа лау да Әли хан Бө кей хан, Ах мет 
Байт ұр сы нұлы, Жү сіп бек Ай мау ытұлы 
сын ды ұл ты мыз дың бір туар ұл да ры ның 
да ең бе гі зор. Одан соң Әуел бек Қо ңы рат-
ба ев, Қа жым Жұ ма лиев, Төлеген 
Тәжібаев т.б. зерт теу ші лер абай та ну ға 
үл кен үлес қос ты. 

«Абай та ну» ат ты ар нау лы курс тұң-
ғыш рет 1943 жы лы қа зір гі әл-Фа ра би 
атын да ғы Қаз ҰУ-де ашыл ды. Ака де мик 
М.Әуе зов осы курс тың бағ дар ла ма сын 
жа зып, уни вер си тет те өзі жүр гіз ді. Сон-
дай-ақ 1944 жы лы М.Әуе зов тің ұй ым дас-
ты руы мен Ұлт тық ғы лым ака де мия сы 
Әде би ет жә не өнер инс ти ту ты нан «Абай-
та ну» бө лі мі ашыл ды. Ғалым ақын өмір 
сүр ген ке зең нің тұ тас та ри хын жа са ды.

Ға лым-зерт теу ші лер дің жо лын Қай ым 
Мұ ха мед ха нов, Зә ки Ах ме тов, Ме кем тас 
Мыр зах ме тов, Рабиға Сыздық, Ға ри фол ла 
Есім, Жаңғара Дәдебаев, Серік Негимов, 
Жабал Шойынбет, Дандай Ысқақұлы 
си яқ ты т.б. ға лым дар жал ғас тыр ды. Олар 
абай та ну мәселелері бой ын ша зерт теу жүр-
гі зіп, ғылыми ең бек тер жаз ды.

Осы дан бір ға сыр уа қыт бұ рын ғы 
Ах мет Байт ұр сы нұлы ның «Абай ды қа зақ 
ба ла сы те гіс та нып, те гіс бі лу ке рек» 
де ген өсие ті қа зір жү зе ге асып жа тыр. 
Өйт ке ні Абай бар ша әлем ге есі мі қа дір лі, 
сө зі өтім ді, пі кі рі қым бат «адам зат 

ӘЛИХАНБӨКЕЙХАН

АХМЕТ
БАЙТҰРСЫНҰЛЫ

ды. Бұл 
дың өмі

лың жұртқа лың жұрт

ның ғылы
рын екі ғармаларын екі 

рып, 1933 жы
дан бастап Абай

ды.
дан бас

қа ие болды.
шылығын зерт
хан Бөкейда Әлихан Бө

нұлы, Жү бек Ай
дың біртуар ұл

гі зор. Одан соң Әуелгі зор. Одан соң Әуел
жым Жұ

Тәжібаев т.б. зертТәжібаев т.б. зертТәжібаев т.б. зерт
кен үлес қосты.

«Абайтану» ат
ғыш рет 1943 жы

дағы Қаз ҰУ-де ашыл
зов осы курсМ.Әуезов осы курс

зып, унижазып, уни
дай-ақ 1944 жы
тыруымен Ұлт

биет жә
ты
Әдеби

ну» бө
сүр

БАЙТҰРСЫНҰЛЫ
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ар да �ы, адам зат а�ы ны, адам зат а�ыл-
гөйі» бо лып кө те ріл ді. Қа зір гі жас тар 
үшін Абай ды оқып-үй ре ну дің ма ңы зы 
зор. Се бе бі ақын қа ғи да ла ры – бү кіл 
адам зат тың ұс та ным да ры.

Абай мұрасын зерттеу, насихаттау ісі 
дамып келеді. Мысалы, Абай ғылыми-
зерттеу институты абайтану тарихында 
алғаш рет «Абайтану. Таңдамалы 
еңбектер» көптомдық басылымының 
50 томын «Қазақ университеті» баспа-
сынан дайындап шығарды. Сондай-ақ 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің «Абай академиясы» 
ғылыми-зерттеу институты «Абай» 
интерактивті кешенін әзірледі т.б. 

Жалпы білім беретін мектептер мен 
жоғары оқу орындарында «Абайтану» 
пәнін оқыту қолға алынды.

Хакім туралы мемлекетіміздің бас-
шысы Қа сым-Жо март То қаев: «Абай ды 
та ну – адам ның өзін-өзі та нуы. Адам ның 
өзін-өзі та нуы жә не үне мі да мып оты-
руы, ғы лым ға, бі лім ге ба сым дық бе руі – 
ке мел дік тің кө рі ні сі. Ин тел лек ту ал ды 
ұлт де ге ні міз де осы», – де ді. Де мек, 
ғы лым ның пай да сы мен оны иге ру дің 
шарт та ры ту ра лы Абай пай ымын та ну – 
се нің мін де тің.

Абай дың ба ла лық ша ғы мен өс кен ор та сын жа зыл ған ма қа ла 
мен көр кем шы ғар ма лар ар қы лы көз ал ды ңа елес те тесің. 

«Абайтану» пәні бойынша сен ақын шығарма  ларының барлық 
жанрын саралап, ішкі табиғатына үңілуді үйренесің. Өз ой-пі кі -
ріңді жаз ба тіл мен сөй леу ті лін де ер кін жет кі зе алуды,  көркем 
шығармадағы көріністі әңгімелеп жазуды, оқу ма те ри ал да рын 
са лыс ты рып, са ра лап, тал дай алуды игересің. 

Абай шы ғар ма ла рының тақырыптық  және тәрбиелік 
мәнін са ра лап, қа жет ті тұл ға лық қа си ет тер ді білетін боласың. 
Шығармаларды пайымдап оқып, ондағы көтерілген мәселені 
анықтап, көркем мәтіндегі сөз образдарының эстетикалық және 
ұлттық, тарихи құндылығын бағалауды үйренесің.

ЖҮСІПБЕК
АЙМАУЫТҰЛЫ

Бойтұ	мар	–дұға,
аятжазылған,мойынға
тағылатынқастерлізат

Ин	тел	лек	ту	ал	ды	
ұлт	–бұлжерде:бәсе-
келестікқабілетдеңгейі
жоғарыхалық,яғниса-
налы,тәрбиелі,білімді,
еңбекқорел

Сөзмаржан

зат а�ыл-
гі жастар 

зы дің маңы
– бүкіл 

Абай мұрасын зерттеу, насихаттау ісі Абай мұрасын зерттеу, насихаттау ісі 
дамып келеді. Мысалы, Абай ғылыми-
зерттеу институты абайтану тарихында 
алғаш рет «Абайтану. Таңдамалы 
зерттеу институты абайтану тарихында 
алғаш рет «Абайтану. Таңдамалы 
еңбектер» көптомдық басылымының 
50 томын «Қазақ университеті» баспа50 томын «Қазақ университеті» баспа
сынан дайындап шығарды. Сондай-ақ 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің «Абай академиясы» университетінің «Абай академиясы» 
ғылыми-зерттеу институты «Абай» 
интерактивті кешенін әзірледі т.б. 

Жалпы білім беретін мектептер мен 
интерактивті кешенін әзірледі т.б. 

Жалпы білім беретін мектептер мен 
жоғары оқу орындарында «Абайтану» 
пәнін оқыту қолға алынды.

Хакім туралы мемлекетіміздің бас
сым-Жошысы Қасым-Жо

– адамның өзін-өзі тану – адам
өзін-өзі та
руы, ғылым

дік
руы, ғы
кемелдік
ұлт де
ғылымғы
шарт
се

дың балалық ша
малар аркем шығар

«Абайтану» пәні бойынша сен ақын шығарма
жанрын саралап, ішкі табиғатына үңілуді үйренесің. Өз ой-пі

ба тіл мен сөй
жанрын саралап, ішкі табиғатына үңілуді үйренесің. Өз ой-пі
ріңді жазба тіл мен сөй
шығармадағы көріністі әңгімелеп жазуды, оқу ма

тырып, са
Абай шы

лысты
Абай шы

мәнін са
Шығармаларды пайымдап оқып, ондағы көтерілген мәселені Шығармаларды пайымдап оқып, ондағы көтерілген мәселені 
анықтап, көркем мәтіндегі сөз образдарының эстетикалық және 
ұлттық, тарихи құндылығын бағалауды үйренесің.

8



9

 	Білу

1. Абай қай ке зең де өмір сүр ген?
2. Ақын ның қан дай өлең де рін бі ле сің?
3. «Абай та ну» курсының негізін салған кім?

Тү	сі	ну

1. Не лік тен «Абай та ну» ерек ше пән дей міз?
2. Ақын мұ ра ла ры не се беп ті ға сыр лар бойы ма ңы зын жой-

май ды?
3. Не се беп ті Абай адам зат ақы ны атан ды?
4. Неге Абайды тану – адам ның өзін-өзі та нуы?

Қолдану

1. Топ тық жұ мыс. Кі ріс пе ні топ ара сын да бө лік тер ге бө ліп, 
пай ым дап оқыңдар.

2. «Ойды жалғастыр» әді сімен мә тін нен бір үзін ді кел ті ріп, 
ке ле сі оқу шы ға оны өз ойымен жалғастыруды ұсы ның-
дар.

Таалдау

Жұп тық жұ мыс. Мә тін маз мұ ны бой ын ша «Үш түр лі 
күн де лік» тол ты рың дар.

Жұ мыс нә ти же сін жұ бың мен тал даң дар.

Мә тін де гі ерек ше 

әсер ет кен сөздер, 

сөз тір кес те рі

 Бұл сөз дер ді таң дау ға  

қан дай се беп бол ды?  

Осы ған бай ла ныс ты  

қан дай сұ рақ тар ту ды?

«Мұ ға лім ге 

хат» – сұ рақ тар

Жинақтау

Мәтіндегі �уат, ��нар, кш, м�ра сөз дерінің лек си ка-
лық жә не ау ыс па лы ма ғы на ла рын анықта. «Құн ды лық тар 
спект рі» әді сі бой ын ша олар дың мә тін де гі қол да ны сын 
көрсет.

Лексикалық 
мағынасы

Сөздер мен сөз 
тіркестері

Ауыспалы 
мағынасы

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Түсіну

лар бойы маңылар бойы ма

ды?
нуы?ның өзін-өзі та

да бөні топ арасында бө

тіннен бір үзін
ға оны өз ойымен жалғастыруды ұсы

сімен мә
ға оны өз ойымен жалғастыруды ұсы

тін мазтін маз
дар.

сін жұбың

Бұл сөз
ше 

Бұл сөз

қандай се

Осы

Мәтіндегі 
не ау

Мәтіндегі 
лық және ау
спектрі» әді
көрсет.көрсет.

Лексикалық 
мағынасы
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Бағалау

1. «Абай сө зі – қа зақ тың бойтұ ма ры» де ген ді қалай 
түсінесің? Осы сөзбен келісесің бе?

2. «Абай ұрпағымын» деп кім айта алады?

1903 жылы қолыма Абай сөздері жазылған дәптер түсті. Оқып
қарасам,басқаақындардыңсөзіндейемес.Оларсөзіненбасқалығы
сонша,әуелгікездежатырқап,көпкедейінтосаңсыпотырасың.Сөзіаз,
мағынасыкөп,терең.Бұрынестімегенадамғашапшаңоқыпшықсаң,
азынатүсініп,көбініңмағынасынажетеалмайқалады.Кейсөздерін
ойланып дағдыланған адамдар болмаса, мың қайтара оқыса да,
түсінеалмайды.Немағынадаайтылғанынбіреубаяндапұқтырғанда
ғанабіледі.СондықтанАбайсөздеріжалпыадамныңтүсінуінеауыр
екені рас. Бірақ ол ауырлық– Абайдың айта алмағанынан болған
кемшілікемес,оқушылардыңтүсінерлікдәрежегежетеалмағанынан
болатынкемшілік.Олайболғандаайыпжазушыдаемес,оқушыда.

АхметБайтұрсынұлы

1. Хрестоматиядағы «Абай образын ұлықтаған жазушы» тақыры-
бындағы (97–99-беттер) мәліметтермен таныс. Презентация
жаса.

2. Хрестоматиядағы «Абайды алғаш зерттеушілер» тақырыбын
(161–163-беттер)оқып,хабарламалықэссежаз.

Абайөлеңдеріменшығармаларыныңекітомдықтолықжинағы.–
Алматы:Жазушы,2003.–296б.

Бағалау

Білгенге	маржан

Шығармашылық	тапсырма

Тақырыптанқандайойтүйдің?Оныөзөміріңдеқалайқолда-
насың?

Се	нің	түй	ге	нің

Кітап	–	білім	бұлағы

ді қалай 

түсті.
басқалығы

дәптер
сөзінен басқалығы
отырасың.

оқыпшапшаң
қалады.

мың қайтара
баяндапбіреу баяндап

жалпы адамның
айта алмағанынан

дәрежеге
Абайдың

түсінерлік дәрежеге
айып жазушыда

«Абай образын
мәліметтермен

«Абай
(97–99-беттер) мәліметтермен

«Абайды«Абайды
оқып,(161–163-беттер)

Тақырыптан қандай

– білім

Абай
Алматы:

Кітап
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МҰХ	ТАР	ӘУЕ	ЗОВ.	 
«АБАЙ	ДЫҢ	ӨМІР	БАЯ	НЫ»	 
МАҚАЛАСЫ

	 БАЛА	АБАЙ

Мұх тар Әуе зов қазіргі Абай об лы сы 
Абай ау да ны ның Бө рі лі ау ылын да 1897 
жы лы дү ние ге кел ген. Мұх тар дың ата сы 
Әуез Абай ауы лы мен көр ші бо лып, 
жа қын ара ла сып тұр ған.

Әуез араб ша сау ат ты кі сі бол ған. 
Не мер еле рін де үй де өзі оқыт қан. 
Абай дың шы ғар ма ла рын, ау дар ма ла рын 
жат тат қан. Жа зу шы «Ме нің өмір бая-
ным да»: «Ата мыз біз ді өзін ше оқы та тын. 
Бұл оның өзі не оңай ырақ соқ қан шы ғар… 
Ал аз дап қа ра та ны ған соң, өлең нің 
бі рі нен соң бі рін жат та дым. Өлең дер 
бір түр лі ұзақ, тү сі нік сіз. Ара-ара сын да 
«Фош кин», «Лер мон тып», «Кры лоп», 
«Татьян мен Ане гин» тә різ ді бұ рын құ лақ 

ес ті ме ген, оқ шау, өз ге ше есім дер ес ті ліп қа ла ды. Мол да ға ұқ сап, 
ата мыз біз ге таң ат қан нан күн бат қан ға дей ін кі тап тан бас ал ғыз-
бай тын», – деп жа за ды.

Мұх тар 1912 жы лы Се мей қаласындағы учи ли ще ге тү сіп, 
оны үз дік ба ға мен бі ті ріп шы ға ды. Бо ла шақ жа зу шы осы оқу 
ор нын да ең ал ғаш қы « Дау ыл» де ген әң гі ме сін жа за ды. М.Әуе зов 
1915 жы лы Се мей де гі мұ ға лім дер се ми на рия сын да оқи ды. Се ми-
на рия ны бі тір ген соң қо ғам дық-сая си жұ мыс қа ара ла са жү ріп, 
көп те ген шы ғар ма ла рын дү ние ге кел ті ре ді.

Меңгерілетін	білім:
• шығарманықұрылысыменқұрылымынақарай
жіктеп,бөліктерінетақырыпқойып,мәтінге
жоспарқұру;

• шығармадағыкөтерілгенмәселені(ғибратын)
анықтау.

МҰХТАРӘУЕЗОВ

Ақын
Өмірбаян
Шығармашылық
Шағатайжазуы
Шығыс

Тірек	сөздер

құрылымынақұрылысы мен құрылымына
тақырып қойып,

көтерілген мәселені

зов қазіргі Абай об

көтерілген

тар Әуезов қазіргі Абай об
данының Бө

ге кел
Әуез Абай ауы

қын аралақын ара
Әуез арабӘуез араб

Немереле
Абайдың шы

тат
Абай
жаттат
нымда»: «Ата
Бұл оның өзі

жазуы

ген, оқшау, өз
ге таң ат

ген, оқ
мыз бізге таң ат
тын», – деп жа
Мұхтар 1912 жы

дік ба
Мұх

оны үз
орнын
1915 жы
нарияны бі
көп
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Мұх тар Әуе зов 1918 жы лы Жү сіп бек 
Ай мау ытұлы мен бір ге Се мей қа ла сын да 
«Абай» жур на лын шы ға ра бас та ды. 
Со ны мен қа тар М.Әуе зов Абай шы ғар ма-
шы лы ғын зерт теу мен ай на лыс ты. 

М.Әуе зов 1933 жы лы тұң ғыш рет 
Абай дың шы ғар ма ла ры нан тұ ра тын екі 
том дық ака де мия лық жи на ғын құ рас-
ты рып шы ғар ды. Жи нақ қа М.Әуе зов 
жаз ған «Абай өмір бая ны» ма қа ла сы 
ал ғаш рет ен гі зіл ді.

Осылайша ол ұзақ жыл дар бойы 
сан алу ан де рек тер ді зерт теп, Абай дың 
ғы лы ми өмір бая ны ның төрт нұс қа сын 
жа зып шық ты.

Жа зу шы Абай өмір бая ны ның 
ал ғаш қы нұс қа сын 1933 жы лы, 
1940 жы лы екін ші нұс қа сын, ал 
1945 жы лы үшін ші нұс қа сын, 1950 жы лы 
төр тін ші нұс қа сын жаз ған. (Абай та ну шы 
ға лым М.Мыр зах ме тұлы 1997 жы лы осы 
өмір ба ян дар дың бар лы ғын жи нақ тап, 
«Абай ды біл мек па рыз ой лы жас қа» де ген 
атау мен жа рия лат ты).

Жа зу шы ақын ға ар нал ған ең бек те-
рін де Абай дың бү кіл өмі рі жай лы мол 
мағ лұ мат бе ре ді.

«Абай Се мей об лы сын да ғы Шың ғыс 
тау ын жай ла ған (Сырт Қасқабұлақ ауы-
лында Р.З.) Ар ғын нан та рай тын 
То бық ты ру ының ішін де 1845 жы лы 
23 та мыз да (ес кі ше 10 та мыз ) ту ған. 
Абай дың өз әке сі – Құ нан бай, ата сы – 
Өс кен бай, ар ғы ата сы – Ыр ғыз бай. 
Атала ры ның бар лы ғы да ру ішін де 
үс тем дік жүр гіз ген қол бас та ған ба тыр, 
ел бас та ған би лер бол ған».

М.Әуе зов өмір ба ян нан бас қа 
4 кі тап тан тұ ра тын «Абай жо лы» ро ман-
эпо пея сын да жаз ған.

Тұңғышакадемиялық
жинақ

Қосымшаақпарат
көздерінпайдаланып,
АхметРизамедресесі
туралызерттеужүргіз.
Жинағанақпаратыңнан
презентацияжаса.

Зертте

Ша	ғи	ри	–ақын
Фә	рияд	–дауыс,үн.

Бұлжерде:тілек,сиыну
мағынасында

Сөзмаржан

ДискідегіМ.Әуезовтің
«Абайжолы»
роман-эпопеясының
«Қайтқанда»тарауынан
үзіндінітыңдап,Абайдың
ата-анасыменқарым-
қатынасынабағабер.

VCD 01 

бек 
сында 

ды. ра баста
зов Абай шығарма

ты. 
ғыш рет лы тұңғыш рет 

нан тұратын екі 
ғын құ

қа М.Әуе
лық жина

ды. Жинаққа М.Әуе
баяны» ма

Осылайша ол ұзақ жыл
ді зерттеп, Абай

баянының

шы Абай өмір
сын 1933 жы

шы Абай өмір
қы нұсқасын 1933 жы

лы екін
лы үшінші нұс

ші нұс
лым М.Мырлым М.Мыр

дарөмірбаяндар
«Абайды біл
атаумен жа

Жазу
атау

Жа
рінде Абай
мағлұмағ

тауроман-эпопеясының
тарауынан

Абайдың
қарым-

баға бер.

ри – ақын
дауыс,

Сөзмаржан

Шағи
Фәрияд

Бұл жерде:
мағынасында
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Жа зу шы өмір ба ян да Абай дың әке сі нің де бей не сін жан-жақ ты 
аша ды: «Құ нан бай – оқу ды, бі лім ді зор ба ға ла ған адам. Ол өзі не 
біт кен ба ла ның бә рін бір дей оқы ту мен қа тар, қо ға мы на бі лім 
та ра тып, ұс таз дық ете тін ше тел адам да рын қат ты күт кен. Бұ ның 
қо лы на кеп, қа зақ пен ту ысып, анық қа зақ боп кет кен әл де не ше 
ұлт тың адам да ры бар».

Абай ал ғаш  сау атын Ға бит хан мол да дан аша ды. Ға бит хан – бір 
се беп тер мен елі нен қа шып, қа зақ ара сы на сің ген та тар мол да сы. 
Құ нан бай оған көп қам қор лық жа сап, ту ған іні сін дей бауы ры на 
тар та ды. Ға бит хан Құ нан бай ау лы ның бү кіл ба ла сын оқы та ды. 
Абай түр кі ха лық та ры на ор тақ ша ға тай жа зу ын осы мол дадан 
үйрен ді.

10 жас қа кел ген де әке сі оны Се мей қа ла сын да ғы Ах мет Ри за 
мед ресе сі не оқу ға бе ре ді. Сонымен қатар ол «При хо дс кая шко ла-
сын да» үш ай оқып, орыс ша сау а  тын аша ды. 

Аталмыш мед ре се де ді ни оқу мен қа тар жа ңа ша (жә дид    ше) 
оқы ту тү рі жү ре ді. Атап айтқанда, сөз өнерінің заңдылықтары, 
математика, жағырафия, жаратылыстану сияқты же ке ле ген 
пән дер ді де меңгереді.

АхметРизамедресесі

сін жан-жақты 
ған адам. Ол өзіне 

на білім мына бі
кен. Бұның 

кен әлдене

ды. Ғабитхан
тар мол

дей бауы
ген та

ған інісіндей бауы
кіл баласын оқы

ын осы мол жазу

ласында
ді. Сонымен қатар ол «Приді. Сонымен қатар ол «При

тын ашады. 
мен қатар жа

ді. Атап айтқанда, сөз өнерінің заңдылықтары, 
мен қа

ді. Атап айтқанда, сөз өнерінің заңдылықтары, 
математика, жағырафия, жаратылыстану сияқты же
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Абай шы ғыс тың клас сик ақын да рының шығармаларымен 
танысып, олар ға өлең жол да рын ар най ды:

Ф зу ли, Шәм си, Сәй ха ли,
 Науаи, Сағ ди, Фер дау си,
Қо жа Ха физ – бұ һәм мә си
Мә дәт бер ша ғи ри фәрияд, – дей ді.

Бұл жер де бұ лар дың бә рі (бұ һәм мә си) – жақ сы шай ыр лар 
(ша ғи ри), сон дық тан жас ақын дар ға «ме дет бер» де ген ма ғы-
на да ай тыл ған.

Бі рақ 3 жыл дан соң әке сі нің қа ла уы мен оның оқуы аяқ тала ды.

 	Білу

1. Абай шы ғар ма ла ры ның алғашқы екі томдық 
академиялық жинағын кім құрастырды?

2. Өмір ба ян де ген не?
3. М.Әуе зов Абай дың ғы лы ми өмір бая ны ның қан ша нұс қа-

сын жаз ды?
4. Абай Құ нан бай ұлы қай да, қа шан дү ние ге кел ді?
5. Абай ал ғаш сауатын қалай ашты?
6. Бала Абай кімдерге өлең арнады?

Тү	сі	ну

1. М.Әуе зовтің жас ке зі нен Абай шы ғар ма ла ры мен та ныс 
болуына кім себепкер бол ды?

2. Әке сі Абай ды Се мей де гі Ах мет Ри за мед ресе сі не қандай 
мақ сат пен бер ді?

3. Ах мет Ри за мед ре се сін де Абай не ні мең ге ре ал ды?
4. Ол мед ре се де оқып жү ріп, шы ғыс тың қан дай клас сик 

ақын да ры ның ту ын ды ла ры мен та ныс ты?
5. Абай не себепті шығыс ақындарына өлең жолдарын ар-

нады?

Қолдану

1. Хрес то ма тия да бе ріл ген ақын өмір бая нын оқы.
2. Мә тін ді тү сі ніп оқи оты рып, не гіз гі ой түй ін де рін анық та.
3. Та қы рып қан ша бө лім нен тұ ра ды?
4. QR-cod арқылы мәтінді тыңдап (13-бет), ақынның 

балалық шағына саяхат жаса.

Білу

Түсіну

Қолдану

рының шығармаларымен 

сы шайыр
дет бер» деген мадет бер» де

мен оның оқуы аяқ

ның алғашқы екі томдық ның алғашқы екі томдық 
академиялық жинағын кім құрастырды?

ными өмірбая

шан дү
ғаш сауатын қалай ашты?

Бала Абай кімдерге өлең арнады?Бала Абай кімдерге өлең арнады?

зовтің жас кезінен Абай шы
болуына кім себепкер бол

зовтің жас ке
болуына кім себепкер бол

ды Семейдегі Ах
ді?

за медреза мед
ре де оқып жү
рының ту

Абай не себепті шығыс ақындарына өлең жолдарын арАбай не себепті шығыс ақындарына өлең жолдарын ар
нады?

Хрестома
Мәтінді тү

қырып қан
2.
3. Та
4. QR-cod арқылы мәтінді тыңдап (13-бет), ақынның 

балалық шағына саяхат жаса.
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5. «Абай дың өмір бая ны» ма қа ла сы ның өзі ңе ұна ған бө лі гін 
таң дап, та қы рып қой жә не жос пар құ р.

Үзін ді Та қы рып Жос пар 

Таалдау

1. Жұп тық жұ мыс. Хрес то ма тия дан Құ нан бай ту ра лы мә-
тіндерді оқып (63–67, 94–96-б.), әке бей не сін тал даң дар.

2. Топтық жұмыс. Шы ғар ма да ғы кө те ріл ген мә се ле ні анық-
тап, маңызын талқылаңдар.

Жинақтау

1. Қан дай қа си ет те рі жас Абай ды бас қа лар дан ерек ше етіп 
көр се те ді?

2. Ақын ту ра лы біл ге нің ді «Түр тіп алу» кес те сі не тол тыр.

V – «бі ле мін»
– «мен үшін 

тү сі нік сіз»

+ «мен үшін 

жа ңа ақ па рат»

! «ме ні таң-

ғал ды ра ды»

Бағалау

Мұхтар Әуезовтің «Абай дың өмір бая ны» еңбегінің 
маңызы неде?

Ша	ға	тай	 ті	лі	 (жазуы) – орта ғасырлардағы ортаазиялық-түркі
әдеби-жазбатілі.«Шағатай»сөзіШыңғысханныңекінші ұлыШаға-
тайханныңатауынабайланыстыалынған.Шағатайтіліарабәліпбиін
пайдаланған.Бұлтілараб,парсыжәнекөнетүркітілдеріненкірген
сөздердентұрған.

https://e-history.kz/

Талдау

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

гін 

Жоспар

бай ту

Талдау

нанбай ту
, әке бейнесін тал

ген мәтеріл

ды басқалар

тіп алу» кесді «Түртіп алу» кес

+ «мен үшін 

Мұхтар Әуезовтің «АбайМұхтар Әуезовтің «Абай

тай тілі (жазуы)
тілі. «Шағатай»

маржан

әдеби-жазба
ханның атауына

пайдаланған. Бұл
тұрған.

пайдаланған.
сөздерден тұрған.
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Өмір	ба	ян	–жекеадамныңөміржолыменқызметіхронологиялық
тәртіптежазылғанресмиқұжат.Өмірбаянныңүштүрібар.

Өмірбаянныңбіріншітүрі	–адамныңөзөмірітуралыбаяндауы.
Өмірбаянныңекіншітүрі –ақын,жазушылардың,өнер,қоғамқай-

раткерлерініңөзөмірінқоғамменбайланыстырабаяндауы.
Өмірбаянныңүшіншітүрі–белгілітұлғалардыңөмірінбасқакісінің

баяндауы.М.ӘуезовжазғанАбайөмірбаяныүшіншітүрінежатады.
Ресми-іскериқазақтілі

Өмірбаянныңбіріншітүрінжаз.

1. Хрестоматиядағы мәліметтерді (5–35-беттер) оқы. М.Әуезовтің
ақындытанытуғасіңіргенеңбегінебағабер.

2. Хрестоматиядағыақынтуралымәліметтермен(103–105-беттер)
таныс.Ақынзаманытуралыойтолғаужаз.

1. ӘуезовМ.Абайдыбілмек парыз ойлыжасқа. (ИбраһимҚұнан-
байұлыныңғұмырнамасы).Оқуқұралы.(Құрастырып,алғысөзін
жазғанМ.Мырзахметұлы).–Алматы:Санат,1997.–416б.

2. МұхтарӘуезов:энциклопедия/Басред.С.А.Қасқабасов;Басғыл.
жетекшіМ.Мырзахметұлы.–Алматы:Атамұра,2012.–688б.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Шығармашылық	тапсырма

1. Ақынөмірбаянынанқандаймаңыздыжайттардыанықтадың?
2. СеншетелденкелгендосыңаАбайөмірбаянынқалайтаныс-

тыраредің?

Се	нің	түй	ге	нің

Кітап	–	білім	бұлағы

хронологиялықхронологиялық

баяндауы.
қайөнер, қоғам

баяндауы.
басқа
жатады.

өмірін
үшінші түріне жатады.
Ресми-іскери қазақ

мәліметтерді (5–35-беттер)
еңбегіне бағаеңбегіне

мәліметтерментуралы
туралы ойтолғау

қандайқандай
келгеншетелден келген

едің?

Абайды

білім бұлағы

Әуезов М.
байұлының
жазған М.Мырзахметұлы).
Мұхтар Әуезов:
жазған

2. Мұхтар
жетекші
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«АБАЙ	ДЫҢ	ӨМІР	БАЯ	НЫ»	МАҚАЛАСЫ
Абайданалыққақалайкелді?

	 ДАНА	АБАЙ

Абай өлең жа зу ды 10 жа сын да бас-
та ған. Ал ғаш қы өле ңі «Кім екен деп ке ліп 
ем түйе қу ған...» де ген бір шу мақ тан 
тұ ра ды.

Абай ға ақын дық на ға шы жұр ты нан 
кел ген. На ға шы ла ры Қон тай-Тон-
тай лар – Ар ғын ның атақ ты Қа ра ке сек, 
Шан шар ру ынан шық қан ше шен дер. 
Олар ше ті нен шақ па тіл ді, тау ып ай та тын 
сөз шең жан дар бол ған.

М.Әуезов ақын өмірбаянында былай 
жазады: «Абай  дың өз ше ше сі Ұл жан 
Қа ра ке сек руы ішін де Бер тіс би дің 

тұ қы мы бо ла ды. Ұл жан ның әке сі Тұр лан мен бір ге ту ыс қан аға-
ла ры Қон тай, Тон тай қал жың мен даң қы шық қан, бел гі лі мыс-
қыл шыл, тап қыш, күл дір гі лер бол ған. Бұл әдет – Бер тіс Шан шар 
ру ына тү гел жа   й ыл ған мі нез. Осы күн ге шей ін ел Шан шар дың 
қу ла ры де ген де: кі сі ні жа зым қы лып ке те тін ит-құс тың жай ын 
айт қан дай сөй лей ді. Әлі күн ге Қоян ды да, үл кен жәр мең ке, қа лың 
жи ын дар да, бір жер ге то бы мен жиы лып, кү ліп сөй леп ке ле жат-
қан Шан шар ды көр се, көп ел дің кі сі ле рі: «Ой бай, Шан шар ке ле 
жа тыр!» деп өрт тен қаш қан дай дүр кі рей қа ша ды де се ді. Бұл әдет – 
Шан шар дың мыс қыл-ма зақ қа ұс та бо лып, тау ып айт қыш өт кір 
тіл ді гі нен ту ған нәр се. Қан дай жан ның бол са да, мі нін тап пай 
қой май ды: мі нін тау ып ал са, түн ді гін ұшыр ған дай қы лып ай та-
ды. Сөз ша буы лы мен кім нің де бол са, есін шы ға рып, есең гі ре тіп 
ке те ді». Абай да жас тайы нан кейбір адамдарға әзілдеп ар нау өлең 
ай ту ды әдет ке ай нал дыр ған. Мә се лен, «Шә ріп ке», «Аб ыра лы ға», 
« Жақ сы лық қа» де ген өлең де рі осы лай ту ған. (Бұл әде би тіл де 
эпиг рам ма деп атала ды). Оның өлең де рін ай на ла сын да ғы өнер паз 
жас тар жат тап алып, жұрт қа та ра тып отыр ған.

Меңгерілетін	білім:
• шығармадағыкейіпкер-
лердіңіс-әрекетіарқылы
образынашу;

• шығармадағыоқиға
желісінмәтінгежуық
баяндапайту.

Сықақөлең
Батысәдебиеті
Аударма

Тірек	сөздер

ды 10 жа
ңі «Кім екен деп кеқы өлеңі «Кім екен деп ке

ған...» деген бір шу

ға ақындық на
ғашылары Қон

ның атақ
ынан шық

– Ар
шар руынан шық

тінен шақ
дар бол

М.Әуезов ақын өмірбаянында былай 
жазады: «Абайжазады: «Абай

сек руы ішінҚаракесек руы ішін
жанның әкесі Тұр

тай қалжыңмен даң
лер бол

тай қал
қыш, күлдіргілер бол

ылған мінез. Осы күн
ні жазым қыні жа

ді. Әлі күнлейді. Әлі күн
да, бір жерге то

ды көрсе, көп ел
тен қаштыр!» деп өрт

дың мысқыл-ма
нен туған нәр

нін тау
нен ту

майды: мі
ды. Сөз шабуы

ді». Абай да жас
ды әдет

теді».
айтуды әдет
«Жақсы
эпиграм
жастар жат
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Абай дың ба ла ке зі нен өлең жа за бас та ғанын М.Әуе зов «Абай 
жо лы» ро ма нын да бы лай кел ті ре ді: «...Бұл өзі нің биыл көк тем де 
Науаи, Ф зу ли ді оқып жү ріп жаз ған өле ңі бо ла тын. Отыр ған дар 
әлі де дел-сал да. Кү дік ету ші ден де, шын дұ ға лық екен деу ші лер 
көп. Ба ла со лар дың ша ма-шар қын та нып, мыс қыл ет кен дей боп 
ал даң қы рап кел ді де, ен ді шы нын та ныт пақ боп, дау сын ашық 
етіп қа тай тып ал ды. Та ғы да кө зін жұ мып, тү сін том са ртып, құ ран 
ау дар ған мол да дай, іл ге рі-кей ін тең се ле бе ріп, былай дейді:

Ұша ды боз ша тор ғай кө де ні ық тап,
Ба са сың ая ғың ды нық тап-нық тап,
Кә рі әжем ес ті мей ді, на на бер сін,
Бе рей ін өле ңім мен шын ұшық тап.

Абай өзі не талай ер те гі ай тып бе ріп, тәр бие ле ген әже сі Зе ре нің 
құ ла ғы ес ті мей қал ға нын қат ты уай ым дай ды. Оған ай на ла сын да-
ғы лар: «Үш кір се, кей де ашы лып қа ла ды. Үш кір ген жа ға ды», – 
дей ді. Ау ыл әй ел де рі де: «Мы на ба лаң мол да боп кел ді ғой, үш кірт 
ба ла ңа!», – деп кеу-кеу ле ген соң, Абай әже сі нің құ ла ғы на «Иузи 
рәу шан, кө зі гау һар» деп бас тала тын өле ңі нің әр шу ма ғын ай тып, 
үш рет «Суф-суф!» деп, «үш кі ре ді».

Әжеертегісіқашандақызық

зов «Абай 
нің биыл көктемде 

дар тын. Отырған
лық екен деушілер 

кендей боп 
сын ашық пақ боп, даусын ашық 

сартып, құ
ріп, былай дейді:ріп, былай дейді:

тап,
тап,

сін,
тап.

биелеген әже
ды. Оған айдайды. Оған ай

ды. Үшкір
да боп кел

сі
лаң моллаң мол

ген соң, Абай әжесі
тын өлеңінің әр шу

18
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Абай шы ғар ма ла ры үш жүйе мен топ тас ты ры ла ды. Бі рін ші сі – 
өз жа ны нан шы ғар ған төл өлең де рі; екін ші сі – ғақ лия (қа ра сөз-
де рі ) деп атала тын про за сы; үшін ші сі – орыс, ба тыс әде бие ті нен 
ау дар ған ту ын ды ла ры.

М.Әуе зов ма қа ла сын да бы лай деп жа за ды: «Жа сы 30-дан 
ас қан соң, бұ рын ғы аз ды-көп ті біл ге нін есі не тү сі ріп, орыс тың 
ті лін жат тай ды. Қа ла да жа тып, азын-ау лақ тіл біл ген соң, кі тап 
оқу ға кі рі се ді. Со дан бі раз жыл өт кен де Абай дың күн де гі өмі рін де 
үл кен орын ды ел сө зі мен қа тар кі тап ала ды. Бір жа ғы ел сө зі, ел 
жұ мы сы мен жат са, екін ші сі, әдейі қа ла кі тап ха на сы ның кі тап-
та ры үшін де Се мей де қыс қы ай лар да ұзақ уа қыт жа тып ала тын 
бо лып, өз-өзі нен із де ніп, қар ма на бас тай ды».

Абай А.С.Пуш кин, А.И.Гер цен, М.Е.Сал ты ков-Щед рин, 
Н.А.Нек ра сов, М.Ю.Лер мон тов, Л.Н.Толс той , И.А.Кры лов, 
Ф.М.Дос тоевс кий , И.С.Тур ге нев, Н.Г.Чер ны ше вс кий  мұ ра ла-
ры мен те рең та ныс бол ған.

Ба тыс әде бие ті нен И.Гёте, Дж.Бай рон си яқ ты ақын дар ды 
оқып, Дж.Дре пер, Б.Спи но за , Г.Спен сер, Дж.Льюис,  Ч.Дар вин 
сын ды ға лым дар дың ең бек те рін зерт тей ді.

«Артықғылымкітапта»

сі – 
лия (қарасөз

тінен тыс әдебие

ды: «Жасы 30-дан 
ріп, орыссіріп, орыс

лақ тіл білген соң, кі
дегі өмі

ғы ел сө
дың күн

ды. Бір жағы ел сө
тапханасының кі

қыт жада ұзақ уа
ды».

цен, М.Е.Сал
тов, Л.Н.Толстойтов, Л.Н.Толс
нев, Н.Г.Черны

рон синен И.Гёте, Дж.Байрон си
, Г.Спенсер, Дж.Льюис, 

тейді.
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Әйт се де, Абай қы рық қа кел ген нен 
кей ін ға на шы ғар ма шы лық пен шын дап 
ай на лыс қан. Ол хал қы на пай да лы деп 
тап қан ақыл-ой өси ет те рін көр кем сөз бен, 
өлең мен на си хат та ды. Мұ ны М.Әуе зов 
бы лай си пат тай ды: «...заманның орта-
сынан озып шығып, сыншы, ұстаз, ақын, 
данышпан болуға айналған... 

Абай 1898 жы лы «Өл сем, ор ным қа ра 
жер ...» дүниеге келген соң ға на өзі нің 
бұ дан бұ рын жаз ған бар лық өлең де рін 
жи нал сын де ген. 1899 жыл ға дей ін Абай 
өлең ді едәу ір көп жа за ды».

Абай Се мей қаласындағы кі тап ха на да 
Е.П.Ми хаэлис пен та ны са ды. «Осы мен 
35–36 жас тар дың ша ма сын да кі тап қа рас-
ты ру дың жо лын да жү ріп, Абай 1880 жыл-
дар да Пе тер бор дан ай да лып кел ген 
орыс тың төң ке ріс шіл, ха лық шыл 
Е.П.Ми хаэлис де ген кі сі сімен та ныс бо ла-
ды. Е.П.Ми хаэлис ол кез де жас, Пе тер бор 
уни вер си те ті нің сту ден ті бо лып жүр ген 
кү нін де ай дал ған екен. Бұл сол за ман да ғы 
орыс тың төң ке ріс шіл дік пі кі рін де жүр ген 
адам дар дың бас шы сы, атақ ты Чер ны ше в-
ский дің жа қын та ны сы ның бі рі бол са 
ке рек. Сол Ми хаэлис Се мей дің кі тап ха на-
сы нан өзі не ке рек бір кі тап ты із деп ке ліп 
тұр ған да, Л.Н.Толс той дың кі та бын сұ рап 
Абай да тұр екен. Ми хаэлис ке қыр қа за-
ғы ның толс той шыл ды ғы таң сық кө рі не ді. 
Сон дық тан ол Абай ға ке ліп, «Толс той не ге 
ке рек?» деп сұ ра ған да, Абай өзі нің кі тап 
қа рас ты рып жүр ген жай ын ай та ды. Со дан 
еке уі кі тап ха на дан бір ге шы ғып, әң гі ме-
ле сіп ке те ді де, ар ты нан жа қын та ныс, 
сый лас, та ту адам дар дың ха ліне же те ді. 
Е.П.Ми хаэлис ар қы лы Абай ад во кат 
А.Гросс, жас док тор Н.И.Дол го по лов 
си яқ ты ха лық шыл дар мен де ара лас бол-
ған».

Дискідегі«Жидебай-
Бөрілі»қорықмузейінің
материалдарымен
танысып,танымыңды
кеңейт.

VCD 02 

Кү	дік	ету	ші	–сен-
беу,иланбау

Үш	кі	ру,	алас	тау	–
қазақтұрмысында
ежелденкележатқан
табиғиболмыстантыс-
қарыкүшкесенуден
туғанғұрып

Ха	лық	шыл	–бұл
жерде:халықтыңқамын
ойлайтынадам

Сөзмаржан

Қосымшаақпарат
көздерінпайдаланып,
Семейдегікітапхана
туралызерттеужүргіз.
Жинағанақпаратыңнан
презентацияжаса.

Зертте

нен 
пен шындап 

лы деп далы деп 
кем сөзбен, 

ны М.Әуезов 
ды: «...заманның ортады: «...заманның орта

сынан озып шығып, сыншы, ұстаз, ақын, 

ным қа
данышпан болуға айналған... 

лы «Өлсем, орным қа
...» дүниеге келген соң ғана өзі

ған барлық өлеңған бар
ген. 1899 жыл

ір көп жазады».
мей қаласындағы кімей қаласындағы кі

пен таны
дың шама

да жү
тардың ша

дың жолында жү
тербордан ай

тың төңке
хаэлис де

ды. Е.П.Михаэлис ол кезды. Е.П.Ми
тетіуниверсите

күнінде ай
орыстың төң

дар
орыс
адамдар
скийдің жа
керек. Сол Мике
сы
тұр

Қосымша ақпарат
пайдаланып,

Зертте

Қосымша
көздерін
Семейдегі
туралы зерттеу
ЖинағанЖинаған
презентация
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 	Білу

1. Абай дың на ға шы жұр ты ту ра лы не біл дің?
2. Абай өлең жа зу ды не ше жа сын да бас та ды? Ал ғаш қы 

өле ңі қа лай атала ды?
3. «Абай дың өмір бая ны» ма қа ла сы бой ын ша бе ріл ген мә лі-

мет тер ді ре ті мен сәй кес тен дір.
 1845 жы лы Абай ғы лы ми өмір бая ны ның 
    ал ғаш қы нұс қа сы жа зыл ды.
 1855 жы лы  Абай Құ нан бай ұлы қазіргі 
    Абай об лы сы Сырт Қасқабұлақ 
    ауылын да дү ние ге кел ді.
 1933 жы лы  орыс жа зу шы сы 
    Е.П.Ми хаэлис пен та ныс ты.
 1880 жылы  ақын ең ал ғаш қы өле ңін жаз ды.

Тү	сі	ну

1. Топ тық жұ мыс. «Клас тер» әді сі мен екі топ қа бө лі ніп, 
Абай дың өс кен ор та сы мен бі лім ал ған ор та сын си пат тап 
жа зың дар. Бұл орталар неліктен маңызды?

 1-топ 2-топ

Абай өскен орта Абай білім алған орта

2. «Ми хаэлис ке қыр қа за ғы ның толс той шыл ды ғы таң сық 
кө рі не ді» де ген ді қа лай тү сін ді ре сің?

Қолдану

1. Топ тық жұ мыс. Мұх тар Әуе зов тің «Абай дың өмір бая ны» 
ма қа ла сын да бе ріл ген ғиб рат ты анық тап, «9 гау һар тас» 
әді сі бой ын ша сыз ба ға тол ты рың дар.

Білу

Түсіну

Қолдану

ғашқы ды? Алғаш

рілген мә

баянының 
зыл

ұлы қазіргі 
сы жа

байұлы қазіргі 
сы Сырт Қасқабұлақ 

ге келда дүние
шы

хаэлиспен та
ақын ең алғашқы өле

мен екі топтер» әдісімен екі топ
сы мен білім ал

дар. Бұл орталар неліктен маңызды?

Абай өскен орта

ке қыр қа
ді қагенді қа

тық жұмыс. Мұх
сында беқала

сі бойынша
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2. QR-cod арқылы Зере әженің ертегісін тыңдап (18-бет), 
ақын өміріндегі ана рөлінің маңызын анықта.

Таалдау

1. Жұп тық жұ мыс. «Шақ па тіл ді» де ген сөз дің ма ғы на сын, 
шы ғу та ри хын бол жап, жұ бың мен тал даң дар.

2. Шы ғыс, ба тыс жә не орыс клас сик ақын да ры ның, зерт-
теу ші ле рі нің ең бек те рі мен та ны су ар қы лы Абай қан дай 
тә жі ри бе жи нақ та ды деп ой лай сың? Талдау жаса.

3. Мәтіндегі Абай дың іс-әре ке ті не тал дау жа сау ар қы лы 
об ра зын ай қын да. «Кей іп кер кел бе ті» әді сі мен кес те ні 
тол тыр.

 Кей іп кер дің іс-әре ке ті  Кей іп кер об ра зы

Жинақтау

1. «Үй дің жақ сы бол ма ғы – аға шы нан, ба ла ның жақ сы бол-
ма ғы – на ға шы дан» де ген ха лық тық ұғым ның дә ле лін 
осы та қы рып та кө ре ал дың ба? Сен өз на ға шы ла рың ту-
ра лы не ай та ала сың?

2. Осы тақырыптағы ақын өмірін мә тін ге жу ық ба ян дап жаз.

Бағалау

1. Шетел әде бие ті нің Абайдың болашағына тигізген 
ықпалына қан дай ба ға бе ру ге бо ла ды?

2. М.Әуе зов ма қа ла сы ның ұлт тық, та ри хи құн ды лы ғын қа-
лай ба ға лар едің? Кестені толтыр.

Мақаланың 

ұлттық құндылығы 

 Мақаланың 

тарихи құндылығы

Абайды ел билеушілері «Құнанбайдың Ыбырайы» деп атаса,
әжесі мен шешесі Абай деп, ал жеңгелері «Телқара» деп атаған.

Талдау

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

QR-cod арқылы Зере әженің ертегісін тыңдап (18-бет), 

ғынасын, 

Талдау

дар.
рының, зерт

лы Абай қан
сың? Талдау жаса.

лы Абай қан
сың? Талдау жаса.

дау жасау ар
ті» әдісімен кесті» әді

Кейіпкер обКей

– ағашы
ген хаген ха
дың ба? Сен өз наре алдың ба? Сен өз на

сың?
Осы тақырыптағы ақын өмірін мәОсы тақырыптағы ақын өмірін мә

тінің Абайдың болашағына тигізген тінің Абайдың болашағына тигізген 
дай баықпалына қан

зов мақаласы
лар едің? Кестені толтыр.

Мақаланың 

ұлттық құндылығы

Абайды

Білгенге

әжесі

22
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ӨйткеніАбайҰлжанменкішішешесіАйғыздыңортасындағыжалғыз
балаболғанекен.КейіндүниегеОспанменСмағұлкелген.

«Абай»энциклопедиясы
Қоян	ды	да	ғы	жәр	мең	ке	–	1848–1930жылдараралығындаОрта-

лықҚазақстандаболғанеңірімаусымдықсаудаорны.Мұндажергілікті
жердіңғанаемес,БатысҚытай,Моңғолия,Үндістан,БатысСібір,орта-
лықРесейсаудагерлерідебұйымдарынайырбасжасаған.Сондай-ақ
қазақтыңдарындыәнші-ақындарыосыжәрмеңкедеөнеркөрсеткен.

https://e-history.kz/

Эпиг	рам	ма	(грек.epigramma)–белгілібірадамнезатжайында
әзілдепайтылғаншағынсықақөлең.Абайбіразэпиграммаларжазған.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

Ақынатаңаеліктеп,құрдасыңаэпиграммажазыпкөр.Өкпелетіп
алмаужағындақарастыр.

Хрестоматиядағы «Алып анадан туады» тақырыбын (100–102-
беттер)оқып,ақынныңаналарытуралыалғанәсеріңдізерделеп,ой-
толғаужаз.

1. ӘуезовМ.Абайжолы.Роман-эпопея.–Алматы:Жазушы,2013–
315б.

2. Абай. Энциклопедия. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының»
Басредакциясы,Атамұра,1995–720б.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Шығармашылық	тапсырма

Ой-өрісіңді,бойыңдағықабілеттеріңдідамытуүшіннеістейсің?

Се	нің	түй	ге	нің

Кітап	–	білім	бұлағы

жалғыз

энциклопедиясыэнциклопедиясы
аралығында Орта

жергілікті
Сібір, ортаБатыс Сібір,

жасаған. Сондай-ақ
көрсеткен.

https://e-history.kz/
өнер
https://e-history.kz/

белгілі бір адам
біраз эпиграммалар

ӘдебиеттануӘдебиеттану

эпиграммақұрдасыңа эпиграмма
қарастыр.

«Алып

тапсырма

«Алып
ақынның аналарыақынның

Ой-өрісіңді,

түйгенің

Ой-өрісіңді,

Кітап – білім

1. Әуезов
315

Кітап

2. Абай.
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Абайбарболғаны3жылмұсылманша,3айорысшаоқыған.
Дегенменолтүрік,орыс,парсы,шағатайтілдерінбілген.

	 МҰХ	ТАР	ӘУЕ	ЗОВ.	 
	 ЗЕ	РЕК	ТЕ	ТАЛАП	ТЫ	ЖАС

Қа зақ же рі Абай өмір сүр ген ке зең де 
Ре сей им пе рия сы ның құ ра мын да еді. 
50–70 үй бір әкім ші лік ау ыл бо лып 
са нал ған. 10–12 ау ыл – бір бо лыс, 
15–20 бо лыс бір ок руг еді. Құ нан бай аға 
сұл тан, яғ ни Қар қа ра лы ок ру гі нің би леу-
ші сі бол ды. Ол ел бас қа ру да ғы бар лық 
заң ды жақ сы біл ген.

Абай 13 жас қа тол ған да әке сі оны оқу-
дан шы ға рып ала ды. Өйт ке ні Абай дан 
бас қа ба ла сын өзі не кө мек ші қы лу ға 
лай ық көр мей ді. Сөйт іп, ол Абай ды ел 
бас қа ру ісі не баули бас тай ды. М.Әуе зов 
бұл ту ра лы бы лай жа за ды: «Ба ла сын оқу-
дан ер те шы ға рып алу ына се беп бол ған 
нәр се: ел жұ мы сы на өзі не се рік бо ла тын 
іні-ба ла ның Абай дан қо лай лы сы бол ма-
ған ды ғы. Ба ла бол са да сол кез де Абай 
әке сі дә ме қы лар лық бел гі лер ді көр се те 

бас та ған си яқ ты. Бар лық ба ла ла ры на қа тал су ық тұ рып, қат ты 
сын шы бол ған Құ нан бай Абай дың өз ге ле рі нен ар тық еке нін 
ер те де сез ген деу ге бо ла ды...».

«...Жай өмір де пы сық, ши рақ емес, аң қау бол ған дық тан, 
өз ше ше сі нің ауы лын да ғы көр ші-қо лаң ның үл кен де рі Құ нан-
бай дың бұл ба ла сы нан да Күң ке нің қо лын да ғы Ыс қақ тан кө бі рек 
дә ме қыл ған. Ол Абай ға қа ра ған да жас кү ні нен ты қыл да ған 
пы сық, ши рақ бол са ке рек. Құ нан бай дың ор нын ба сып, кі сі лік ке 
ие бо ла тын ба ла сы кім деп жас ба ла лар ды сы на ған да, жұрт тың 
кө бі әл гі бел гі ле рі не қа рап, Абай дан Ыс қақ ты ар тық са на ған. 
Сол кез де «Абай дан Ыс қақ ар тық бо ла ды» де ген дер ге әке сі нің: 
«Не күт сең дер де, осы жа ман қа ра дан кү те сің дер ғой» дейт ін сө зі 
Абай дың өз есін де қал ған екен».

Меңгерілетін	білім:
• сюжеттішығармадағы
фабулакомпозициясын
тауып,жоспарқұру;

• жасАбайдыерекше-
лейтінқасиеттерді
шығармадағыіс-әрекеті
арқылыдәйектеу;

• көркеммәтіндегісөз
образыныңэстетикалық
құндылығынбағалау.

Елбасқару
Зерек
Талапты
Даулардышешу

Тірек	сөздер

рі Абай өмір сүрген ке
ның құрамынның құ

50–70 үй бір әкімшілік ау
ған. 10–12 ауыл – бір бо

руг еді. Құлыс бір округ еді. Құ
ни Қарқаралы ок

ды. Ол ел бас
ген.

ды. Ол ел бас
жақсы білген.

Абай 13 жасқа тол
рып ала

қа баласын өзі
мейық көрмей

ру ісіне баули басбасқару ісі
бұл туралы бы
дан ерте шы

се: ел жұ
дан ер
нәрсе: ел жұ
іні-бала
ғандыған
әке

ты. Барлық ба
ған Құнанбай Абай

ге болаген деу
«...Жай өмірде пы

нің ауы
ласы

сінің ауы
дың бұл бала

ме қылған. Ол Абай
сық, ширақ бол

тын ба
сық, ши

ие болатын ба
көбі әлгі бел
Сол кезде «АбайСол кез
«Не күт
Абай

24



25

Абайәкесіменбірге

«Со ны мен, 13 жас та ғы Абай әке сі бер ген бет пен ел сө зі не кі рі-
се ді. Әри не жас ба ла ал ғаш қы аяқ бас қан жер ден ке ле лі ке ңес ке 
кі ріп кет кен жоқ. Ел жұ мы сын шет жа ға лап, еп теп бас тауы на 
ке рек. Сон дық тан ең ал ғаш қы жыл да рын да әке сі нің «ба рып 
ке лін де» жү ре ді. Кей де қа сы на кі сі қо сып бе ріп, кей де жал ғыз 
өзі не сөз тап сы рып, әке сі ел ор та сы ның бас ты кі сі ле рі не же ңіл-
жел пі сөз дер ді сә лем қы лып ай тып жү ріп, кей бі рі не бай лау 
жа сау ға да ерік бе ре ді.

Абай жа сы на жет пей ұл ғая бас тай ды. Ба ла лық бел гі сін ер те 
жо ға лт са, сөй ле сіп жүр ген үл кен де рі не ба ла кө рін беу жа ғын көп 
ой лай ды. Әке нің би лі гі, өмір тал қы сы жә не ара ла сып жүр ген 

Жа	сы	на	жет	пей	ұл
ғаю	–бұлжерде:ерте
есею

Бай	лау	жа	сау	–ше-
шімқабылдау

Кі	сі	ні	жа	зым	қы
лып	ке	ту	–бұлжерде:
айтылғансөздіңқатты
әсеретуі

Қа	ра	ке	сек	руы	–ар-
ғынтайпасынакіретінру.

Қал	жың	мен	даң	қы	
шы	ғу	–әзіл-қалжыңды
шеберайтуарқылыта-
нымалболу

Түн	ді	гін	ұшыр	ған
дай	–бұлжерде:өте
жайсызжағдайғатүсіру
(түндік–киізүйшаңы-
рағынжабатынкиіз)

Ба	ла	кү	ні	нен	егу	–
бұлжерде:жастайынан
баулу

Қыр	жуа	ны	–бұл
жерде:байдың,бедел-
дініңбаласы

Ел	би	лейт	ін	кі	сі
лік	–елбасқаруғала-
йықтыадамболу

За	ман	ның	құ	лы	–
дүниеге,биліккебасұру

Сөзмаржан

мен, 13 жас

бас ұру

мен, 13 жас
не жас бала ал
кен жоқ. Ел жұ

дықтан ең ал
ріп кеткен жоқ. Ел жұ
рек. Сондық
лінде» жүре
не сөз тап

пі сөздер
не сөз тап

желпі сөз
жасауға да ерік бе

Абай жа
жоғалт
ойлай



26

үл кен де рі бол сын, бар лы ғы да Абай ды оқу дан алыс та тып әке-
ту мен тоқ та май, та би ғи ба ла лық қал пы нан да жы рып әкет кен».

Абай ал ды мен әке сі нің ел ішін де гі дау лар ды қа лай шеш ке нін 
кө ре ді. Әке сі бір те-бір те қа сы на адам қо сып, қи ын мә се ле лер ді 
ше шу ге де жұм сай ды.

Абай қу, пы сық бол ма са да, тау ып сөй леу ге ба ла кү ні нен бей ім 
бо ла ды. Оған бір жа ғы нан әже сі нің ер те гі ле рі, екін ші жа ғы нан 
ше ше сі нің сөз ге ше шен ді гі де әсер ете ді. «Ұл жан әзіл мен жа  уап-
та су ды Абай ға ба ла кү ні нен ек кен... Ол екі ше ше нің тел ба ла сы 
бо лып жүр ген кіш ке не ке зін де мі нез жа ғы нан аң қау, нан ғыш 
жә не тен тек теу де ба ла бол са ке рек. Бі рақ сол кіш ке не ба ла кел-
ген қо нақ тың әл де қа лай айт қан ер те гі си яқ ты әң гі ме ле рін құ лай 
тың дай ды екен». Сөйт іп, сөй лей-сөй лей ше шен бо лып ке ле жат-
қан Абай на ғыз сөз май да ны на кі ріп ке те ді.

Абайелақсақалдарымен

«...Со ны мен, Абай 1870 жыл дар ға 
шей ін, бір жа ғы, әке сі нің ығын да бол са, 
екін ші жа ғы нан, сол әке сі нің ба сын да ғы 
мін дет тер ді, бар лық жау ла ры мен бар-
лық талас-тар тыс та рын тү ге лі мен өзіне 
ау да рып, мін де ті не ала бас тай ды. Ел 
би лейт ін кі сі лік пен сол кі сі лік жо лын-

да ғы пар тия май да ны, бас ба лу ан ға Абай дың өзін жы рып шы ға-
ра ды. Ен ді гі кү рес тің сая са ты мен бар лық жа   уап ты іс тер Абай дың 
же ке өз ба сы на ау да ры лып, өз қо лы на ке ле ді».

Қосымшаақпарат
көздеріненАбайдың
басқаруыменжазылған
«Қарамолаережесін»
зерттеп,маңызыната.

Зертте

тып әке-
кен».

нін лай шешке
се лерді 

нен бейла күнінен бей
рі, екінші жағы

мен жа
нің тел ба

жан әзіл
шенің тел ба

нан аңқау, нан
рақ сол кішкене барақ сол кіш

яқты әңгіме
шен болып ке

теді.

Абай

ақпарат
Абайдың

Зертте

Қосымша ақпарат
көздерінен Абайдың
басқаруымен жазылған
«Қарамола ережесін»

маңызын
«Қарамола
зерттеп,

ғы партия майдағы пар
рады. Ен
жеке өз ба
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Ұлық – аға сұл тан ның үс ті нен қа рай тын, олар дың жұ мыс-
та рын тек се ре тін би леу ші. Құ нан бай ға, кей іні рек Абай ға ұлық тың 
ал дын да сау ат ты ел бас қа ру шы екен ді гін дә лел деуге ту ра келді.

Жұмыс барысында тек ұлық пен емес, ад во кат, тіл маш си яқ ты  
мамандармен де жиі кез десуге тура келеді. Ол үшін Абай  қажетті 
заңдарды, қағидаларды жақсы бі луі тиіс болды.  М.Әуе зов бұл 
туралы: «Қыр тар ты сын ұлық пен за кон шең бе рі не қай жа ғы нан 
әкеп сый ғы зу ға бо ла ды? Ұлық пен қа лай ар ба су ға бо ла ды? Осы-
ның бә рі ел кі сі сі бо ла тын Абай дың тү гел ұғы нып, то лық бі луі не 
қа жет нәр се лер си яқ ты кө рі не ді», – деп жазды.

Оның үс ті не заң ды то лық тү сі ну үшін Абай орыс ті лін же тік 
мең ге руі ке рек. Мұ ны М.Әуе зов бы лай кел ті ре ді: «...Сон дық тан 
ал ғаш қы рет орыс тың ті лін із деп, оқу-бі лі мі не қа рай кө ңіл бө лу 
осы кез ден бас тала тын си яқ ты, бұл уа қыт қа шей ін Абай дың бар-
лық оқуы үш-ақ ай лық са бақ пен біт кен. Әри не, ол бі лім кей ін гі 
күн де гі Абай ға азық бо ла ды деп ай ту ға бол май ды. Орыс ша жа ғы на 
із де ну жа ңа ғы іс тің тұ сын да, сол 24–25 жа сы нан бас та лу ке рек... 
Бі рақ бұл уа қыт та ғы қа рас ты руы да үне мі са лы нып із де ген іс 
емес... Ел ге шық қан да Абай ын та-пей іл мен кі сі лік со ңын да. Ол 
жол да ғы мін де ті – мой ын бұр ғыз бай тын, тау сыл май тын ұзақ 
жұ мыс, ұзақ мін дет, сон дық тан бұл кез дер де са ры лып кі тап 
со ңын да оты ра ды деу ге бол май ды».

 	Білу

1. Абай дәу ірін де қа зақ елі нің жағ дайы қан дай еді?
2. Құ нан бай қан дай қыз мет ат қар ды?
3. Әке сі Абай ды ел бас қа ру ға қа лай бау лы ды?

Тү	сі	ну

1. Не се беп ті Құ нан бай ба ла сын оқу дан шы ға рып ал ды?
2. Ыс қақ не ге жұрт тың на за рын өзі не ау дар ды? Не лік тен 

Құ нан бай дың Ыс қақ ту ра лы пі кі рі бас қа бол ды?
3. Ел бас қа ру үшін қан дай қа си ет тер ке рек? Неге?
4. Абайдың жа сы на жет пей ұл ғая бас тау ының се бе бі не де?

Қолдану

1. Жұп тық жұ мыс. «Бас, қа лам» әді сі бой ын ша кес те ні тол-
ты рың дар. Ере же сі: екі оқу шы ның бі реуі «бас» бо лып ой-
ла нып-тол ға нып, жау ап із дей ді, екін ші оқу шы «қа лам» 
бо лып жа зып оты ра ды.

Білу

Түсіну

Қолдану

мыс-
ға ұлықтың 
ра келді.ра келді.

маш сияқ
десуге тура келеді. Ол үшін Абай қажетті 

луі тиіс болды.  М.Әуезов бұл луі тиіс болды.  М.Әуезов бұл 
не қай жа

ға бола
лық бі

суға бо
гел ұғынып, толық бі

– деп жазды.
ну үшін Абай орыс тіну үшін Абай орыс ті

лай кел ді: «...Сон
ліміне қа

қа шейты, бұл уақытқа шей
кен. Әрине, ол бі

ға болмай
да, сол 24–25 жасы

туға бол
да, сол 24–25 жа

руы да үне
та-пейіл

ын бұрғыз
тан бұл кездықтан бұл кез
ды».ге болмайды».

ірінде қазақ елі
дай қыздай қыз

ды ел бассі Абайды ел бас

ті ҚұНе себепті Құ
қақ неге жұрт
нанбай

қару үшін қан
Құ
Ел басқа

4. Абайдың жа

1.
ты
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 Кей іп кер лер

 Жас Абай Құ нан бай
Үзін ді

Абай екі ше ше нің төл ба ла сы бо лып 
жүр ген кіш ке не ке зін де мі нез жа ғы на 
аң қау, нан ғыш жә не тен тек теу де ба ла 
бол са ке рек. Бі рақ сол кіш ке не ба ла кел-
ген қо нақ тың әл де қа лай айт қан ер те гі 
си яқ ты әң гі ме ле рін құ лай тың дай ды 
екен. Жай өмір де пы сық, ши рақ емес, 
аң қау бол ған дық тан, өз ше ше сі нің ауы-
лын да ғы көр ші-қо лаң ның үл кен де рі 
Құ нан бай дың бұл ба ла сы нан да Күң-
ке нің қо лын да ғы Ыс қақ тан кө бі рек

Құ нан бай ел бас қа ру да ғы 
бар лық заң ды жақ сы біл-
ген.
Абай 13 жас қа тол-
ған да әке сі оны оқу дан 
шы ға рып ала ды. Өйт ке ні 
Абай дан бас қа ба ла сын 
өзі не кө мек ші қы лу ға 
лай ық көр мей ді. Сөйт іп 
ол Абай ды ел бас қа ру 
ісі не баули бас тай ды.

дә ме қыл ған. Ол Абай ға қа ра ған да жас 
кү ні нен ты қыл да ған пы сық, ши рақ 
бол са ке рек. 
Құ нан бай дың ор нын ба сып, кі сі лік ке ие 
бо ла тын ба ла сы кім деп жас ба ла лар ды 
сы на ған да, жұрт тың кө бі әл гі бел гі ле-
рі не қа рап, Абай дан Ыс қақ ты ар тық 
са на ған. Сол кез де «Абай дан Ыс қақ 
ар тық бо ла ды» де ген дер ге әке сі нің: «Не 
күт сең дер де, осы жа ман қа ра дан кү те-
сің дер ғой» дейт ін сө зі Абай дың өз есін де 
қал ған екен».

Үзін ді бой ын ша кей іп кер құн ды лы ғы на ба ға 

Ой-тұ жы рым

2. Мә тін ді оқып, қа ра мен жа зыл ған сөз дер дің эс те ти ка лық 
құн ды лы ғы на ба ға бер. Осы сөз дер дің си но ним де рін жаз.

 «Ба ла сын оқы та түс пей, асы ғып ал ған се бе бін Құ нан бай-
дың өмі рі ту ра лы ай тыл ған сөз дер ді ес ке ал сақ, оңай ұғы-
ла ды. Құ нан бай елі нің қақ жар ты сын өзі не қар сы тұ ра тын 
жау қы лып алып, көп өмі рін сол жау лық тың жо лын да 
алыс-жұ лыс пен өт кіз ген. Қар сы сы на шық қан ағайы нын 
үл кен тар тыс тың ая ғын да же ңіп ал са да, ар ты нан да сон-
да ғы іш ке бай лан ған мұз ел дің кө бі нің есі нен кет пе ген. 
Ел ішін де ұсақ араз дық, ұсақ жау лық, кіш ке не тар тыс 

бай ел басқа дағы 
ды жақсы біл

Абай 13 жасқа тол
сі оны оқу

ды. Өйт
да әкесі оны оқу

рып алады. Өйт
дан басқа ба

мекне кө
лайық көр
ол Абайды ел бас

не баули басісіне баули бас
да жас 

сық, ширақ 

лікке ие 
ды 

гі бел
ты арты ар

дан Ысде «Абайдан Ыс
дерге әкесінің: «Не 
ман қарадан кү

дың өз есін
дер де, осы жаман қа

ін сөзі Абайдың өз есін

ынша кейын

тінді оқып, қа
лығы

сын оқы
құнды
«Баласын оқы
дың өмірі ту
лады. Құ
жау қыжау қы
алыс-жұ
үл
да
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си яқ ты нәр се лер, ешуа қыт та құ ры ма ған. Сон дық тан бар-
лық өмір аң ды су, тар ты су, ел та ра зы сын ба ғып кел ген де 
Құ нан бай ға дос бол дым де ген ел дің өзі де үне мі бір қа-
лып та тұ ра ал ма ған. Мұ ның бір се бе бі Құ нан бай дың өз іс-
те рі, өз мі нез де рі бол са, екін ші жа ғы нан, сырт қа да, іш ке 
де әмі рі жү ріп, жу ан дап ал ған Құ нан бай дың ма ңа йын да 
талай-талай за лал кес ту ыс қан да ры да бол ған. Бұ лар Құ-
нан бай дың ұлық ты ғы на мас бо лып, «пә лен ау ыл дың 
жі гі ті, тү ген жақ сы ның ту ыс қа ны» де ген ат пен ша ма сы 
кел ген ше емін-ер кін пай да лан ған. Көп ел ді ма зақ тап, 
қор лап, орын сыз зор лық, қи сын сыз жу ан дық іс тей бе ріп, 
ас қақ тық пен шай пау мі нез дер ге са лы нып, Құ нан бай дың 
дос бо лып жүр ген ру ба сы ла рын да қа жы тып ал ған. Со ны-
мен, Абай дың жас ша ғын да Құ нан бай дың до сы азай ып, 
дұш па ны кө бей ген. Жо ға ры да айт қан си яқ ты, сол көп 
дұш пан ға қар сы тұ рып, қол ға нат бо лар лық ба ла сы мен 
іні сі бол ма ған соң, Құ нан бай дың ба сы на жал ғыз дық тү се 
бас та ған. Абай ды оқу дан алып, ел жұ мы сы на са лу, әке сі-
нің ба сын да ғы осын дай ерік сіз дік ха лы нан ту ған».

Таалдау

1. Топ тық жұ мыс. Мә тін ді тал дай оты рып, кес те ні сәй кес-
тен ді ріп тол ты рың дар.

Оқи ға  Ком по зи ция лық ре тін көр сет

1. Құ нан бай дың Абай мен 
Ыс қақ қа бер ген ба ға сы

А) Оқи ға ның бас та луы

2. Абай дың орыс ті лін де із де ні сі Ә) Оқи ға ның бай ла ны сы

3. Абай дың өз мін де ті не кі рі  суі Б) Оқи ға ның да муы

4. Құ нан бай Абай ды ел бас қа ру 
ісі не баули бас тай ды

В) Оқи ға ның шие ле ні суі

5. Абай дың ал ды нан шық қан 
қи ын дық тар 

Г) Оқи ға ның ша рық тау 
ше гі

6. Абай дың на ға шы ла ры Ғ) Оқи ға ның ше ші луі

7. Ба ла лық бел гі сін ер те жо ға ла 
бас тауы

Д) Оқи ға ның аяқ та луы

Талдау

тан бар-
ғып келгенде 

мі бір қа-
дың өз іс
мі бір қа

байдың өз іс
қа да, іш

ңайындың маңа
ған. Бұлар Құ

лен ау
пен ша

лып, «пәлен ау
ны» деген атпен ша
ған. Көп елді ма

дық іссыз жу
ге салынып, Құ

рын да қажытып ал
байда Құнанбайдың до

да айтқан си
нат бо

дың ба
рып, қолға

байдың ба
дан алып, ел жұ

сіздік ха

ді талмыс. Мәтінді тал
рыңдар.

Оқиға

байдың Абай мен 
қа берген бақа берген ба

дың орыс тідың орыс ті

Абайдың өз мін

Құнанбай Абай
ісіне баули бас

Абай

ісі

5. Абай
қи
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1 2 3 4 5 6 7

2. Үш топ қа бө лі ніп, ұсы ныл ған сөз дер ге лек си ка лық тал-
дау жа саң дар.
1-топ: Бай лау жа сау.
2-топ: Ел би лейт ін кі сі лік.
3-топ: За ман ның құ лы.

Жинақтау

1. «Әке – ба ла ға сын шы» де ген на қыл сөз ді дә лел де.
2. Та қы рып бой ын ша «Оқи ға лар кар та сын» тол тыр.

1 2 3

4 5

Бағалау

Абай ды ерек ше лейт ін қа си ет тер ді мәтіндегі іс-әре ке ті ар-
қы лы дәй ек теп, ба ға бер.

Жас	Абай	–	М.Әуезовтің«Абай»романының1-кітабыбойынша
жазылғанекібөлімдідрама.Шығарманыңсахналықнұсқасынжазып,
қойған режиссер – Ш.Айманов, композиторы – С.Мұхамеджанов,
суретшісі –Д.Сүлезов.

Сахналықтуындыныңалғашқықойылымы1969жылы6шілдеде
Қазақтың балалар мен жасөспірімдер театрында көрсетілді.
Жас Абай бейнесін А.Кенжеков орындады. Драмадағы Құнанбай
(М.Бақтыгереев), Тоғжан (Р.Әшірбекова), Бөжей (Б.Қалтаев), Зе-
ре (Б.Құланбаева),Майбасар (А.Айдарбеков), Ербол (Ч.Зүлқашев),

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

калық тал

ді дәлел

Жинақтау

қыл сөзді дә
тасын» тол

лейтін қалейт
ға бер.теп, ба

маржан

Абай – М.Әуезовтің
бөлімді

режиссер
жазылған

режиссер
суретшісі – Д.Сүлезов.

Сахналық
Қазақтың балалар

Сахналық
Қазақтың
Жас Абай
(М.Бақтыгереев),(М.Бақтыгереев),
ре (Б.Құланбаева),

30



31

Бастаушы(М.Жақсымбетова)бейнелеріактерлердіңсәттіойындары-
менкөрінді.СпектакльдеАбайдыңжастықшағыбейнеленіп,ақындық
жолдағы алғашқы қадамдары, жас шәкірттің дүние танымындағы
күрделіөзгерістерөздамушеңберіндекөрсетілген.

«Абай»энциклопедиясы

Фа	бу	ла(лат.fabula–аңыз,әңгіме,ертегі,мысал)–көркемшығар-
мадасуреттелгеноқиғанырет-ретіменжүйелеу.Әдебишығармалар-
дағыбаяндалатыноқиғалардыңжелісі,қысқашамазмұны.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

Оқулықтың12-бетіндегіVCD01:«Қайтқанда»тарауындағышәкірт
баланыңауылғаасыққанынсуреттейтінүзіндінітағыдатыңда.Үзінді-
дегіфабулакомпозициясынтауып,жоспарқұр.

Хрестоматиядағы«Ата–бәйтерек,бала–жапырақ»тақырыбын-
дағыматериалдарды(94–96-беттер)оқы.Балатәрбиесіндегіәкерөлі
туралыэссежаз.

1. Абайтілісөздігі.–Алматы:Өнер,2011.–616б.
2. ӘуезовМ.Абайжолы.1-том.–Алматы:Жазушы,2002.–141б.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Шығармашылық	тапсырма

Өзіңеқандайталапқоясың?Талабыңдыорындауүшінне
істейсің?

Се	нің	түй	ге	нің

Кітап	–	білім	бұлағы

ақындық
танымындағытанымындағы

энциклопедиясы

мысал) – көркем
Әдеби шығармаларжүйелеу. Әдеби

қысқаша мазмұны.
Әдебиеттану терминдерінің

«Қайтқанда»
үзіндіні

тауып, жоспар

бәйтерек,

тапсырма

Хрестоматиядағы «Ата – бәйтерек,
материалдарды (94–96-беттер)

тапсырма

қандай талап

генің

Өзіңе қандай

Абай тілі

Кітап – білім

1. Абай
2. Әуезов
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Атымдыадамқойғансоң,
Қайтыпнаданболайын.

Абай

	 «ҒЫ	ЛЫМ	ТАП	ПАЙ,	 
	 МАҚ	ТАНБА»	ӨЛЕҢІ

Абай ғы лым, бі лім, өнер та қы ры бы на 
ерек ше ден қой ып, көп те ген шы ғар ма-
ла рын ар на ды. Ай на ла сын да ғы жас тар ды 
бі лім алу ға ша қыр ды. Өз ба ла ла рын жә не 
бас қа да көп те ген жасөспірімдерді қам-
қор лы ғы на алып, оқы ту ға өз қар жы сын 
жұм са ды. Қа зақ халқы ның бі лім ді, са -
уат ты бол ға нын ар ман да ды.

Ол «Ғы лым тап пай, мақ тан ба», 
«Жа сым да ғы лым бар деп ес кер ме дім», 
«Ин тер нат та оқып жүр» си яқ ты өлең-
де рі мен «Се гі зін ші», «Он же тін ші», 
«Жиыр ма бе сін ші», «Отыз екін ші қа ра-
сөз де рін де» т.б. туындыларында ғы лым, 
бі лім та қы ры бын адам гер ші лік, иман-
ды лық, адал дық, па ра сат ты лық, ең бек-
қор лық, қай ырым ды лық ой ла ры мен 
ұш тас тыр ды.

Ақын «Ғы лым тап пай, мақ тан ба» 
өле ңін 1886 жы лы жаз ған. Тақырыбы – 
оқу оқып, бі лім алу ға ша қы ру:

Ғы лым тап пай, мақ тан ба,
Орын тап пай, бап тан ба,
Құ мар ла нып шат тан ба,
Ой нап, бос қа кү лу ге.

Меңгерілетін	білім:
• көркемшығармадағы
көтерілгенмәселені
(ғибратын)анықтау;

• шығармаүзінділері
арқылышығарманың
ұлттық,тарихиқұнды-
лығынбағалау;

• Абайдыңбілімдіиге-
рудіңшарттарымен
талаптарытуралыой-тұ-
жырымдарынкластерде
жинақтау.

Ғылым
Білім
Асыліс
Дұшпан

Тірек	сөздер

Қосымшаақпараткөз-
деріненақынныңбілім
туралынақылсөздерін
жинақта.Олардың
бүгінгітақырыппен
байланысынзертте.

Зертте

Дискіден«Ғылымтаппай,мақтанба»
өлеңінтыңдап,оныңұлттыққұндылығына
бағабер.

VCD 03 

лім, өнер талім, өнер та
ып, көптеген шы

наласында
ды. Өз бақырды. Өз ба

ген жасөспірімдерді қам
на алып, оқы

зақ халқы
на алып, оқы

ды. Қазақ халқы
ғанын арман

лым тап
да ғы

та оқып жүр» синатта оқып жүр» си
рі мен «Сері мен «Се

«Жиырма бе
дерінде» т.б. туындыларында ғы

лім та
сөз
білім та
дылық, адал
қорлық, қайқор
ұш

Қосымша ақпарат

Зертте

Қосымша
дерінен ақынның
туралы нақыл
жинақта. Олардыңжинақта.
бүгінгі тақырыппен
байланысын
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Адам де ген ат қа лай ық бо лу үшін ең ал ды мен, жақ сы лық пен 
жа ман дық тың аражі гін ай ыра бі луі ке рек. Мә се лен, бес асыл іс ке 
«талап, ең бек, те рең ой, қа на ғат, ра қым» де ген бес қа си ет ті жат-
қыз са, бес дұш пан ға «өсек, өті рік, мақ тан шақ, ерін шек, бе кер 
мал шаш пақ», яғ ни орын сыз ша шы лу ды жат қы за ды.

Бұл – ке ле шек ке бағ дар ла ма бо лар лық өлең. Ақын өсие ті, 
та ғы лы мы, тәр бие сі те рең де жа тыр. Абай өмір ге кел ген нен кей ін 
өзің ді адам ре тін де ұс тау дың жо лын көр се те ді.

Жа ман дық көр сең нәф рәт лі,
Суы тып кө ңіл тый са ңыз.
Жақ сы лық көр сең ғиб рәт лі,
Оны ой ға жи са ңыз, –

дей оты рып, ға лым бо лу мен адам бо лу ты ғыз бай ла ныс ты еке нін 
ай қын дай ды. Де мек, бі лім ді бой ына жи на ған адам ның адам гер-
ші лі гі де жо ға ры бо ла ды. Ең бас ты сы, жал қау бол май, бі лім алу – 
«Ға лым бол май не ме не, ба ла лық ты қи са ңыз». Сон дай-ақ жақ сы 
адам дар ға елік тей жү ріп, олар дан тәлім алғаны жөн еке нін ай та-
ды. Ақын ның өзі нің де үй рен ген ұс та зы аз бол ма ған.

Бол ма саң да ұқ сап бақ,
Бір ға лым ды көр се ңіз.
Он дай бол мақ қай да деп,
Айт па ғы лым сүй се ңіз.
Сіз ге ғы лым кім бе рер,
Жан бай жа тып сөн се ңіз?

Білімдімыңдыжығар

 пен 
бес асыл іске

ті жат-сиетті жат
шек, бекер 

лық өлең. Ақын өсиелық өлең. Ақын өсие
ге келгеннен кей

рәтлі,
ңыз.

лі,сең ғибрәт
ңыз, –

ғыз бай
ына жинаған адам

сы, жалқау бол
саңыз». Сон

дан тәлім алғаны жөн еке
ты қи

дан тәлім алғаны жөн еке
ген ұстазы аз бол

сап бақ,
лымды көр

мақ қайдай болмақ қай
лым сүйАйтпа ғылым сүй

Сізге ғылым кім бе
Жанбай жаЖан
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Ақын үйрену үшін сөздің мән-мағынасына үңіліп,
Сөз мә ні сін біл се ңіз,
Ақыл – ми зан, өл шеу қыл.
Егер қи сық кө рін се,
Мей лің тас та, мей лің күл.
Егер тү зу кө рін се,
Ой лап-ой лап, құ лақ қа іл, –

деп, бар лық жайт ты ақыл ға са лып, ой ла ну қа жет дей ді.
Абай осы өле ңін де шы ғыс ғұ ла ма сы Ғұ ла ма һи Дауа ни дің атын 

атай ды, одан үй ре ну ке рек ті гін аң ғар та ды:
Сө зі не қа рай кі сі ні ал,
Кі сі ге қа рап сөз ал ма.
Шын сөз қай сы, бі ле ал май,
Әр нәр се ден құр қал ма.
Мұ ны жаз ған біл ген құл,
Ғұ ла ма һи Дауа ни.
Со лай деп ті, ол шын шыл.

 	Білу

1. Ақынның бі лім, ғы лым ға де ген көз қа ра сы қан дай бол ды?
2. Абай қай жерде бі лім ал ды?
3. Қа зір гі кез де қан дай жол дар мен бі лім алу ға бо ла ды?

Тү	сі	ну

1. Абай не се беп ті «Ғы лым тап пай, мақ тан ба» де ді?
2. Не лік тен ақын ның бі лім, ғы лым ту ра лы өлең де рі ке ле-

шек ке бағ дар ла ма бо ла ды дей міз? Ойыңды түсіндір.

Қолдану

1. Хрес то ма тия да ғы «Ғы лым тап пай, мақ тан ба» өле ңін 
оқы. Он да ғы кө те ріл ген мә се ле ні анық тап, кес те ні тол-
тыр.

Ден	қою	–көңілбөлу
Нәф	рәт	лі	(арабша) –жиіркенішті
Ғиб	рәт	лі	(арабша) –үлгілі,өнегелі
Ақыл	–мизан(арабша)–бұлжерде:таразы

Сөзмаржан

Білу

Түсіну

Қолдану

ді.
нидің атын 

жет дей
һи Дауани

ні ал,
ма.
ле алмай,

ден құр қалма.
ген құл,

шыл.
һи Дауани.

ті, ол шыншыл.

жиіркенішті
өнегелі

бұл жерде: таразыбұл

лім, ғыАқынның білім, ғы
Абай қай жерде бі

гі кезде қан

Абай не се
тен ақын

Абай не се
Неліктен ақын
шекке бағ

1. Хрес
оқы. Он
тыр.
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Шы ғар ма аты Асыл іс  Дұш пан Өлең нің тәр бие лік мә ні 

2. Жұп тық жұ мыс. Абай дың бі лім ді иге ру дің шарт та ры 
мен талап та ры ту ра лы ой-тұ жы рым да рын «Аяқ тал ма ған 
сөй лем» әді сі ар қы лы өлең нен дә лел ді үзін ді кел ті ре оты-
рып, сөй лем дер ді жал ғас ты рып, тұ жы рым ды ой ла рың ды 
жа зың дар.

Таалдау

Топ тық жұ мыс. Екі топ қа бө лі ніп, өлең де гі кө те ріл ген 
мә се ле лер ді тал дап, се ман ти ка лық кес те ге тол ты рың дар.

1-топ

Ма ғы на 

 Бос мақ тан, 

ша ма дан тыс 

кеу де кө те ру, 

кө кі ре гін со ғу 

Да ра қы лық, 

па ра бе ру, 

са ты лу, са на-

сыз дық

Са на-се-

зі мі мол, 

ке ңі нен 

ой лау 

 Қол да бар ға 

шү кір-

ші лік ету

Талап
Өті рік 
Мақ тан шақ +
Ерін шек 
Өсек 
Ең бек 
Те рең ой
Қа на ғат 
Ра қым 
 Мал 
шаш пақ

2-топ

Ма ғы на 
Із де нім паз, қы зы-

ғу шы лы ғы жо ға ры 

 Мей ірім ге мол, 

адам гер ші лік 

қа си ет ке бай 

Адам дар ара-

сын да сөз та су, 

ша ғыс ты ру 

Талап +
Өті рік 
Мақ тан шақ 
Ерін шек 
Өсек 

Талдау

ні

дің шартта
рын «Аяқталмаған 

тіре отыді кел
ды ойларың

ніп, өлеңдегі кө

Талдау

ніп, өлең
лық кестеге тол

лық, 

ру, 

Са

ра бе

тылу, сана-

сыздық

топ

наМағына

Талап
рік Өті

Мақ
Ерін
Өсек Өсек 
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Ма ғы на 
Із де нім паз, қы зы-

ғу шы лы ғы жо ға ры 

 Мей ірім ге мол, 

адам гер ші лік 

қа си ет ке бай 

Адам дар ара-

сын да сөз та су, 

ша ғыс ты ру 

Ең бек 
Те рең ой
Қа на ғат 
Ра қым 
 Мал шаш пақ

Жинақтау

1. «Қа ра ма-қар сы эле ме нт тер» әді сі бой ын ша жақ сы лық 
пен жа ман дық құ бы лыс та рын си пат тап, кес те ге тол тыр.

 Жақ сы лық Жа ман дық

2. Абай дың бі лім ді иге ру дің шарт та ры мен талап та ры ту-
ра лы ой-тұ жы рым да рын клас тер де жи нақ та.

Білімді игерудегі  
шарттар мен талаптар

Бағалау

1. Өлеңнің тарихи құндылығын анықтап, баға бер.
2. Өлең нен ал ған әсе рің ді зер де леп, ойт ол ғау жаз. Сен 

қан дай нәр се ге мақ та на ала сың? 

Жинақтау

Бағалау

да сөз тасу, 

руғысты

Жинақтау

сі бойынша жақ
тап, кес

Жа

дің шарттары мен талап
терде жи

Білімді игерудегі 
шарттар мен талаптар

1.
2.

36



37

ҒұламаһиДауани–ирандықғалымМұхамедибнАсатЖалалад-
дин адДауанидің (1427–1501) лақап аты. Абай Ғұламаһи (ғұлама)
Дауанижазған«Жалалиэтикасы»еңбегіноқыған.Албұлдереккөз-
дері Гнессаддин Хондомирдің «Жақсылықтар» («Макорым-ул-ах-
лақ»)аттышығармасындабар.

«Жалали этикасы» Еуропа елдерінің тілдеріне «Мұсылмандар-
дыңпрактикалықфилософиясы»дегенатпенаударылып,адамдық
тәрбиеніңқайнарысаналған.

«Абай»энциклопедиясы

Шы	ғар	ма	ның	идея	сы	–	шығарманыңмәнін,мазмұнынайқын-
дайтыннегізгіой,авторкөзқарасы.Абайшығармашылығынанерекше
орыналатынтақырыптыңбірі–оныңағартушылықидеясы.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

Өлеңніңбастыидеясықандай?Осындайидеяұстанғантағыкім-
дердіңшығармаларынбілесің?Ойыңдыдәлелде.

Хрестоматиядағы«Тұлғаларүндестігі»тақырыбындағықосағар-
тушынысалыстыр(137–139-беттер).Олардыңбілімсаласынақосқан
үлесінебағабер.

Абайтілісөздігі.–Алматы:Өнер,2011.–616б.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Шығармашылық	тапсырма

Бойыңдағыбесасылістісақтапжүруқиынба?
Бесдұшпанменқалайкүресесің?

Се	нің	түй	ге	нің

Кітап	–	білім	бұлағы

Жалалад-
(ғұлама)(ғұлама)

дерек көз
(«Макорым-ул-ах

«Мұсылмандар
аударылып, адамдықаударылып,

«Абай» энциклопедиясы

шығарманың мәнін,
шығармашылығынан

ағартушылық
Абайшығармашылығынан

оның ағартушылық
Әдебиеттану

идеясы қандай?
білесің? Ойыңдышығармаларын білесің?

тапсырматапсырма

Хрестоматиядағы «Тұлғалар
салыстыр (137–139-беттер).

бер.

Шығармашылық

баға бер.

генің

Бойыңдағы
Бес дұшпанмен

Сенің түй

Кітап
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Кейбір деректер бойынша Абай «Интернатта оқып жүр»
өлеңінөзбалаларын–Әбдірахман,Мағауия,ГүлбадандыСемей
қаласынаоқуғаапарғаннанкейінжазған.

	 «ИН	ТЕР	НАТ	ТА	ОҚЫП	ЖҮР»	 
	 ӨЛЕҢІ

Абай оқу-бі лім та қы ры бын 1886 
жы лы жаз ған «Ин тер нат та оқып жүр» 
өле ңін де жал ғас ты ра ды. Ол ке зең де 
қа зақ жас та ры өз ау ыл да ры нан алыс та – 
қа ла лар да бі лім ал ған. Басым бөлігі 
ин тер нат та жа тып оқы ған.

Хакім қа зақ жас та ры ның за ман ға 
сай бі лім алып, хал қы на адал қыз мет 
ет ке нін қа лаған. «Ин тер нат та оқып жүр» 
өлеңін де шәкірттерге осы ой ын ама нат 
етіп жаз ған.

Пай да ой ла ма, ар ой ла,
Талап қыл ар тық бі лу ге.
Ар тық ғы лым кі тап та
Ерін бей оқып кө ру ге. 
Воен ный қыз мет із де ме,
Оқа лы ки ім киюге.
Абай  іні сі Ха ли ол ла мен екінші 

ба ла сы Әбд рах ман ды оқыт ты. Ақын 
олар дың бо ла ша ғы нан үл кен үміт күт ті. 
Өкі ніш ке орай, еке уі де нау қа ста нып, 
өмір ден өте ер те өт ті.

Сол за ман да оқы ған дар сау аты жоқ 
ха лық қа арыз, өті ніш (про ше ние) жа зып 
не ау дар ма жа сап бе ріп, та быс тап ты. 
Елдің арасы бүлінсе, сауаты барларға 
жұмыс болады, яғни ақшасы көбейеді.

Орыс ті лі, жа зуы –
Біл сем де ген тала сы.
Про ше ние жа зу ға
Ты ры сар кел се ша ма сы.

Меңгерілетін	білім:
• лирикалықшығарманы
құрылысынаталдау;

• шығарманыавторізімен
баяндапжазу;

• Абайдыңбілімдіиге-
рудіңшарттарымен
талаптарытуралыой-тұ-
жырымдарынментальді
картадажинақтау.

Интернат
Істіңақ,қарасы
Панасытию
Көңілдегісана

Тірек	сөздер

Ин	тер	нат	–оқуор-
ныныңжанындағыоқу-
шылардыңжатақханасы

Про	ше	ние	–арыз,
өтініш

Ын	сап	сыз	–тойым-
сыз

Тіл	маш	–аудармашы
Ад	во	кат	–қорғаушы
Зд	ра	во	мыс	ля	щий	–

зерек,әрістіақылмен
ойлапшешетінадам

Сөзмаржан

Семей

қырылім та
«Интернатта оқып жүр»

тырады. Ол ке
ры өз ауылда

лім алған. Басым бөлігі 
тып оқы

зақ жас
та жатып оқы

Хакім қазақ жас
лім алып, хал

лаған. «Ин
шәкірттерге осы ой

ған.етіп жазған.
да ойПайда ой

Талап қыл ар
Артық ғы
ЕрінЕрін
Воен
Оқа

ба
Сөзмаржан

– оқу ор
жанындағы оқу-

жатақханасы
арыз,

шылардың жатақханасы
шение –

Ынсапсыз – тойым

аудармашыТілмаш
Адво
Здраво

әрзерек, әр
ойлап шешетін

38



39

Ын сап сыз ға не ке рек,
Іс тің ақ пен қа ра сы.
Нан тап пай мыз де мей ді, 
Бү лін се ел дің ара сы.

Ал ақын оқы ған дар ға тек ха лық қа заң ды тү сін ді ріп, іс тің 
ақ-қа ра сын ашып көр се ту ке рек ті гін ай та ды. Оның пі кі рін ше, 
бі лім ді жас тар ел ге қор ған бо ла ала ды («па на сы тию»).

Бұл – өлең ге Абай орыс сөз де рін ті лі жет пе ген дік тен емес, сол 
уа қыт та ғы орыс ша оқы ған қа зақ жас та ры на ар нап, әдейі ара лас-
тыр ған. 

Орыс те ріс айт пай ды,
Жа ман бол деп олар ды.
Қа ны бұ зық өзі ой лар,
Қу ме нен сұм бо лар ды, –

де ген де Абай орыс тың же ке ба сын кө тер ме леп тұр ған жоқ, оның 
өнер-ғы лы мын айтып тұр. Сол се беп ті ақын:

Ой ын да жоқ бі рі нің
Сал ты ков пен Толс той.
Я тіл маш, я ад во кат,
Бол сам де ген бә рін де ой, –

дей ді.
Абай «қол дың са ла сын дай» оқы ған жас та ры мыз «аз біл ге нін 

көп сін бей, көп қа зақ қа еп сін бей», жұрт қа па на бо луы ке рек де ген 
талап қоя ды.

Ердіңсәні–білім

діріп, істің 
кірінды. Оның пі

сы тию»).
тен емес, сол 

нап, әдейі ара
гендік

на арнап, әдейі ара

ды,
ман бол деп оларды.

лар,
нен сұм боларды, –

термелеп тұр
ті ақын:

нің
бепті ақын:

да жоқ бірінің
ков пен Толстой.

вокат,
сам деген бә

дай» оқысындай» оқы
қа епсінбей», жұрт
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Көп қа зақ қа еп сін се,
Кім ге тиер па на сы? –

де ген де гі «еп сін се» – өзің ша ла сау ат ты 
бо ла тұ ра, қыр да ғы қа зақ қа «өк тем дік 
жа са ма» де ген ма ғы на да қол да ны лып 
тұр. Өйт ке ні «ғы лым ның са ра сын» мең-
гер ген адам ешуа қыт та жа ман дық қа 
бас пай ды. Ал әді лет сіз дік «ша ла сау ат-

ты дан» туа ды. ХХ ға сыр дың бас ке зін де осын дай «шо лақ бел сен-
ді лер» об ра зы көп бол ға ны – та ри хи шын дық.

Осы лай ша Абай жас тар ды ша ла са  у ат ты бо лу дан сақ тан-
дыр ған. Уа қы тын бі лім алу ға жұм сап, «ар тық ғылым – кі тап та», 
оны ерін бей оқы саң ға на тү сі ну ге бо ла тын ды ғын жаз ды.

Қа зақ да ла сы уез дер ге (ояз), уез дер бо лыс тар ға бө лін ген. Уез ді 
пат ша офи цер ле рі нен та ғай ын дал ған ояз дар бас қар ды. Ақын бұл 
рет те оқы ған дар ға жақ сы қыз мет алу үшін ояз ға жа ғым паз дан-
бау ға ша қыр ды:

Бос мақ тан ға са лы нып,
Бе кер кө кі рек ке ру ге.
Қыз мет қыл ма ояз ға,
Жан бай жа тып сө ну ге.

Абай жас тар ға ақыл ай ту се бе бі ха лық қа мы еке нін бы лай 
тү сін ді ре ді: 

Көңiлін де жоқ са на сы.
Ақы лы кім нің бар бол са,
Де мес мұ ны ті лі ащы.
Ай ты ңыз шы бол са ңыз
Зд ра во мыс ля щий,
Ақыл айт пай ма аға сы?

Де мек, кө ңі лін де са на сы бар адам – хал қы ның на ғыз аза ма ты.

 	Білу

1. Абай дәу ірін де гі қа зақ жас та ры қа лай бі лім ал ған?
2. Оқы ған дар не мен ай на лыс ты?
3. Ақын жас тар ды қан дай бол мау ға ша қыр ды?

Тү	сі	ну

1. Жас тар не се беп ті ин тер нат та жа тып оқы ды?
2. Ақын өле ңін не ге оқы ған жас тар ға ар на ған?
3. Өлең де не лік тен орыс жа зу шы ла ры ның ат та ры атала ды?

Қосымшаақпараткөз-
деріненқазіргізаман-
дағыжоғарысұранысқа
иемамандықтарды
зертте.

Зертте

Сенкімболғыңке-
леді?Неге?

Се	нің	түй	ге	нің

Білу

Түсіну

ты ла сау
қа «өктемдік 

данылып 
сын» меңның сарасын» мең

та жамандық
дік «шала сау

лақ бел
дік «ша

дай «шолақ бел

ты болудан сақатты бо
тық ғылым
дығын жаз

ға бөдер болыстар
ған ояздар бас

мет алу үшін оязмет алу үшін ояз

Бос мақтанға са
рек ке

мет қыл
бай жаЖанбай жа
бебі хаға ақыл айту себе

Көңiлін
Ақылы кімАқы
Демес мұ
Ай

ңілінде сана

Абай дәуірінАбай дәу
Оқығандар не
Ақын жас3. Ақын жас

1. Жас
2. Ақын өле
3.
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Қолдану

Ақын ның жас тар ға қан дай бо лу ке рек ті гін са ра ла ға нын 
си пат та. Мамандықты қалай таңдау керек?

Таалдау

1. Жұп тық жұ мыс. «Са ты лай ке шен ді тал дау» әді сі ар қы лы 
бе ріл ген кес те ні тол ты рың дар.

Ав то ры

Та қы ры бы

 Жанры 

Идея сы 

Шу мақ тү рі 

Тар мақ тү рі 

Бу нақ тү рі 

Бу ын са ны 

Ұйқас түрі

2. «Ин тер нат та оқып жүр» өлең індегі жастардың білім 
алудағы екі түрлі мақсатын Венн диаг рам ма сын да са лыс-
тырып, талда. Шығарманың идеясын анықта.

Жинақтау

1. «Ин тер нат та оқып жүр» өле ңі ту ра лы пі кі рің ді «Төрт 
сөй лем» тә сі лі ар қы лы біл дір:

 Пі кір. Өлең бой ын ша өзін дік пі кі рің ді бір сөй лем мен жаз. 
 Дә лел. Өз пі кі рің ді бір сөй лем мен дә лел де. 
 Мы сал. Пі кі рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, бір сөйлем-

мен мы сал кел тір. 
 �о ры тын ды. Та қы рып бой ын ша қо ры тын ды шы ғар. 
2. Өлең ді ав тор ізі мен ба ян дап жаз. Ақын идея сын қа лай 

то лық ты ра сың?
3. Топ тық жұ мыс. «Ше ринг» әді сі ар қы лы ой бө лі сіңдер. 

Шең бер бой ымен оты рып, жүр гі зу ші бас тап, ке зек пен 
бар лы ғың да та қы рып бой ын ша түй ін ді ой ды қо ры тын-
ды лаң дар. Идея лар қай талан бауы тиіс.

4. Ақын ның бі лім ді иге ру дің шарт та ры мен талап та ры ту-
ра лы ой-тұ жы рым да рын мен таль ді кар та да жи нақ та.

Қолдану

Талдау

Жинақтау

лағанын 

сі арқы

Талдау

дау» әдісі ар

та оқып жүр» өлеңіндегі жастардың білім 
алудағы екі түрлі мақсатын Венн диаг
тырып, талда. Шығарманың идеясын анықта.тырып, талда. Шығарманың идеясын анықта.

та оқып жүр» өленатта оқып жүр» өле
лем» тәсілі ар

 Өлең бой
. Өз пікілел. Өз пі

Мысал. Пікі
мен мысал кел

тын
мен мы
�оры�оры�о тын

2. Өлеңді ав
толық
Топтық жұ3.

бар
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Бағалау

ХХІ ға сыр оқушылары қан дай бо луы ке рек? Ақын қазіргі 
шәкірттерге қандай баға беруі мүмкін еді?

ХІХ ғасырдың ортасынан қазақ балалары көбіне Орынбор мен
Омбыдаашылғанжетіжылдықмектептердеоқибастады.Мұндатіл-
маштар мен хатшыларды дайындады. Орыс тарихы, математика,
география, геометрияжәнеисламнегіздеріоқытылды.Алсанаулы
жастарғанаәскериоқуорындарындабілімалды.

КейінірекКөкшетау,Ақмолажәнетағыбасқажерлердеқазақба-
лаларынаарналғанинтернаташылды.Халықәрболыстанжылына
екібаладаноқуғажіберугеміндеттіболды.

https://e-history.kz/

Ан	то	ним	–	мән-мағынасыбір-бірінеқарама-қарсысөздер.Ақын
өлеңде«істіңақпенқарасы»сияқтыантонимдердіжиіқолданған.

«Қазақстан»ұлттықэнцклопедиясы

Адамның бойындағы жағымды-жағымсыз қылықтарды антоним
түріндежаз.

Хрестоматиядағы «Әкеден өте туған Әбіш» (107-бет), «Ерте
аққанжұлдыздар»(151–154-беттер)тақырыптарыноқы.Солкездегі
білімалудеңгейітуралыпрезентацияжаса.

ЫсқақовӘ.Абайдыңөміржолы //Жүрегімніңтүбінетереңбой-
ла.–Алматы:Жазушы,1995.–296б.

Бағалау

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Шығармашылық	тапсырма

Кітап	–	білім	бұлағы

рек? Ақын қазіргі 

Орынбор мен
Мұнда

математика,
бастады.
тарихы, математика,

оқытылды. санаулы
алды.
басқа жерлерде

әр болыстан

https://e-history.kz/

қарама-қарсы
сияқты антонимдерді
«Қазақстан»«Қазақстан»

бойындағы жағымды-жағымсыз

Шығармашылық тапсырма

Хрестоматиядағы
жұлдыздар»

деңгейі
жұлдыздар»
алу деңгейі

– білім

Ысқақов
– Алматы:

Кітап
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Міне, сенАбайдың өскен ортасы, тұлғалық ерекшеліктері
туралымәліметбергенбіріншітараудыаяқтадың.

Небілдің?Неүйрендің?Кәне,өзіңдісынапкөр.

	 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР

Қай талау тап сыр ма ла ры
Топ тық жұ мыс. «Пи ра ми да лық тал қы лау» әді сі мен топ мү ше-

ле рі Абай дың өс кен ор та сы ту ра лы өз пі кір ле рін же ке жа за ды. Әр 
пі кір ді топта тал қы лап, ор тақ пі кір қа лып тас ты ра ды. Со дан соң 
әр бір топ та ра тыл ған флип чарт қа ғаз ына тап сыр ма ға бай ла ныс ты 
же ке өз ой ла рын жа за ды. Қа ғаз ды бұ ру ар қы лы бір-бі рі нің жа уа-
бы мен та ны са ды. Жинақталған пі кір ді түйіндеп, қа ғаз ор та сы на 
жа зып, оқи ды, тал қы лай ды.

Жұп тық жұ мыс. «Са лыс тыр ма лы кар та» әді сі мен жұп тар 
та рау да ғы не гіз гі кей іп кер лер бой ын ша ойт ол ғау жа сау ға ба ғыт-
тал ған гра фи ка лық ор га най зер ұсы на ды.

1-қа дам. Осы та рау бой ын ша ма ңыз ды екі адам ның есі мін ұсы-
ныңдар.

2-қа дам. Кей іп кер лер дің мі не зін си пат тау ға жә не кел ті ріл ген 
са лыс тыр ма сөз дер дің дәй ек те ме сін бе ріңдер.

3-қа дам. Гра фи ка тү рін де көр се тіңдер.
Же ке жұ мыс.

1. Ақын өмі рі нің хро но ло гия лық кес те сін тол тыр.

 Жыл дар Ма ңыз ды оқи ға лар 

2. Хрестоматиядағы «Абай хакім» деген материалды (132-бет) 
оқып, «Менің мамандық таңдауыма Абай шығармаларының 
әсері» де ген та қы рып қа ойтолғау жаз.

3. Тест сұ рақ та ры на жау ап бер.
1. Ал ғаш қы абай та ну шы лар кім дер?

A) Мұх тар Әуе зов, Сә бит Мұ қа нов, Ға бит Мү сі ре пов
B) Қай ым Мұ ха мед ха нов, Зә ки Ах ме тов, Ме кем тас Мыр-

зах ме тов

ерекшеліктері

лау» әдісі
кірлерін же

кір қалыптас
ына тапсыр
ру арқы
ді түйіндеп, қа

ды бұру ар
ды. Жинақталған пікірді түйіндеп, қа

лы кар
лер бойын
зер ұсыназер ұсы

ша марау бойынша ма

дің міне
те

лер
дің дәйекте
ка түрінде көр

нің хрононің хро

Жылдар

Хрестоматиядағы «Абай хакім» деген материалды (132-бет) 
оқып, «Менің мамандық таңдауыма Абай шығармаларының 
Хрестоматиядағы «Абай хакім» деген материалды (132-бет) 
оқып, «Менің мамандық таңдауыма Абай шығармаларының 
әсері» деген та
Тест сұрақ

Алғаш
Тест сұ
1.

B)
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C) Әли хан Бө кей хан, Ах мет Байт ұр сы нұлы, Жү сіп бек 
Ай мау ытұлы

D) Ға ри фол ла Есім, Тұр сын Жұртбай, Дан дай Ыс қа құ лы
E) Ра би ға Сыз ды қова, Әуел бек Қо ңы рат ба ев, Қа жым 

Жұ ма лиев
2. Мұх тар Әуе зов Абай өмір бая ны ның қан ша нұс қа сын жаз-

ған?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
E) 5

3. Абай дың тұң ғыш жи на ғы қа шан, қай да ба сыл ды?
A) 1889 жы лы, Қа зан қа ла сын да
B) 1909 жы лы, Санкт-Пе тер бург қа ла сын да
C) 1909 жы лы, Ом бы қа ла сын да
D) 1910 жы лы, Уфа қа ла сын да
E) 1933 жы лы, Орын бор қа ла сын да

4. «Бес асыл» мен «бес дұш пан» ақын ның қай өле ңін де 
ай тыл ған?
A) «Жа сым да ғы лым бар деп ес кер ме дім» өлеңі
B) «Ин тер нат та оқып жүр» өлеңі
C) «Ғы лым тап пай, мақ тан ба» өлеңі
D) «Бі лім ді ден шық қан сөз» өлеңі
E) «Жі гіт тер, ой ын ар зан, күл кі қым бат» өлеңі

5. Эпиг рам ма де ген не?
A) Шы ғар ма ал ды нан кел ті ріл ген үзін ді сөз
B) Әзіл деп ай тыл ған ша ғын сы қақ өлең
C) Ав тор дың оқыр ман ға бер ген қол таң ба сы
D) Шы ғар ма ның қо ры тын ды сы
E) Сөз дің бір не ше рет қай тала нуы

бек 

лықақұ
ев, Қажым 

сын жазша нұсқасын жаз

шан, қайда басыл
да

бург қаласын
сында

сында
ласында
пан» ақын

лым бар деп еслым бар деп ес
та оқып жүр» өлеңіта оқып жүр» өлеңі

пай, мақтан
қан сөз» өлеңі

зан, күл
ден шық

тер, ойын арзан, күл
ген не?

дынан келды
тылған шадеп ай

тордың оқыр
ғарманың қо

дің бірнеСөздің бір
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Оқусауаттылығытапсырмаларынорында.

ХА	ЛЫ	ҚА	РА	ЛЫҚ	ЗЕРТ	ТЕУ	ЛЕР	
ФОР	МА	ТЫН	ДА	ҒЫ	 

ТАП	СЫР	МА	ҮЛ	ГІ	ЛЕ	РІ

1. Мә тін ді мұ қи ят оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
  Абай ал ғаш қы сауа тын Ға бит хан мол да дан аша ды. 

Ға бит хан – бір се беп тер мен елі нен қа шып, қа зақ ара сы на 
сің ген та тар мол да сы. Құ нан бай оған көп қам қор лық жа сап, 
ту ған іні сін дей бауы ры на тар та ды. Ға бит хан Құ нан бай ауы-
лы ның бү кіл ба ла сын оқы та ды. Абай да осы мол да ар қы лы 
түр кі ха лық та ры на ор тақ ша ға тай жа зу ын мең ге ре ді. 

  10 жас қа кел ген де әке сі Абай ды Се мей қа ла сын да ғы Ах мет 
Ри за мед ре се сі не оқу ға бе ре ді. Со ны мен қа тар ол «При хо дс кая 
шко ла сын да» үш ай оқып, орыс ша сауа тын аша ды. 

  Аталмыш мед ре се де ді ни оқу мен қа тар жа ңа ша (жә дид -
  ше) оқы ту тү рі жү ре ді. Атап айтқанда, сөз өнерінің 
заңдылықтары, математика, жағырафия, жаратылыстану 
сияқты же ке ле ген пән дер ді де меңгереді.
1) Абай бі лім ал ған орын дар ды тіз бек теп жаз.

1. ... .
2. ... .
3. ... .

2) Үзін ді идея сы на сай ма қал-мәтелді тап.
Ұс таз тала нт ты бол са,
Шә кір ті талап ты бо ла ды.

Шә кі рт сіз ға лым – тұл.

Өмір дің өзі – ұлы ұс таз. 
2. Мә тін ді мұ қи ят оқып, тап сыр ма лар ды орын да.

  Абай 13 жас қа тол ған да әке сі оны оқу дан шы ға рып ала ды. 
Өйт ке ні Абай дан бас қа ба ла сын өзі не кө мек ші қы лу ға лай ық 
көр мей ді. Сөйт іп, ол Абай ды ел бас қа ру ісі не баули бас тай ды. 

  М.Әуе зов бұл ту ра лы бы лай жа за ды: «Ба ла сын оқу дан ер те 
шы ға рып алу ына се беп бол ған нәр се: ел жұ мы сы на өзі не се рік 

ды орында.
хан молдадан ашахан мол

нен қашып, қа
бай оған көп қам

битхан Құды. Ғабитхан Құ
ды. Абай да осы мол

тай жазуын мең
мей қа

тай жа
сі Абайды Семей қа

ді. Сонымен қа
ша сауа

ни оқу
ді. Атап айтқанда, сөз өнерінің ді. Атап айтқанда, сөз өнерінің 

заңдылықтары, математика, жағырафия, жаратылыстану заңдылықтары, математика, жағырафия, жаратылыстану 
ген пәндерді де меңгереді.

ған орындарған орын

на сай маді идеясы

Мәтінді мұ

Абай 13 жас  Абай 13 жас
Өйт
көрмей

  М.Әуе
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бо ла тын іні-ба ла ның Абай дан қо лай лы сы бол ма ған ды ғы. Ба ла 
бол са да, сол кез де Абай әке сі дә ме қы лар лық бел гі лер ді көр-
се те бас та ған си яқ ты. Бар лық ба ла ла ры на қа тал су ық тұ рып, 
қат ты сын шы бол ған Құ нан бай Абай дың өз ге ле рі нен ар тық 
еке нін ер те де сез ген деу ге бо ла ды...».
1) Мә тін дегі оқи ға лар ды ре ті мен ор на лас тыр.

А) Ел бас қа ру ісі және Абай 
В) Абай – өз ге ле рі нен ар тық бала
С) Оқу дан қол үзген Абай 
D) Құ нан бай – сын шыл әке

2) Абай қан дай ба ла?
Бір ба ла бар – ата сы на же те туа ды,
Бір ба ла бар – ата сы нан өте туа ды,
Бір ба ла бар – ата сы нан ке рі ке те туа ды.

Ел ау зы нан
3. Өлеңді оқып, тап сыр ма лар ды орын да.

Ғылым таппай, мақтанба,
Орын таппай, баптанба.
Құмарланып шаттанба,
Ойнап, босқа күлуге.
Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол,
Адам болам десеңіз.
Тілеуің, өмірің алдыңда,
Оған қайғы жесеңіз.
Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ –
Бес дұшпаның, білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой.

1) Өлең қандай ұйқаспен жазылған?
А) Шалыс ұйқас
В) Аралас ұйқас
С) Ерікті ұйқас
D) Шұбыртпалы ұйқас
Е) Кезекті ұйқас
2) Өлең жолының жалғасын тауып, ақынның еңбек ету туралы 

өсиетінің мәнін 5–6 сөйлеммен қорытындылап жаз:
Еңбек етсең, ерінбей, 
... ... ... .

ла 
ді көр

рып, ық тұ
нен артық 

те туады.

Ғылым таппай, мақтанба,
ды орында.

Ғылым таппай, мақтанба,
Орын таппай, баптанба.
Құмарланып шаттанба,
Ойнап, босқа күлуге.
Бес нәрседен қашық бол,Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол,Бес нәрсеге асық бол,
Адам болам десеңіз.
Тілеуің, өмірің алдыңда,
Оған қайғы жесеңіз.
Тілеуің, өмірің алдыңда,
Оған қайғы жесеңіз.
Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ –Еріншек, бекер мал шашпақ –
Бес дұшпаның, білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой.

Өлең қандай ұйқаспен жазылған?
А) Шалыс ұйқас
В) Аралас ұйқас
А) Шалыс ұйқас
В) Аралас ұйқас
С) Ерікті ұйқас
D) Шұбыртпалы ұйқас
Е) Кезекті ұйқас
D) Шұбыртпалы ұйқас
Е) Кезекті ұйқас
2) Өлең жолының жалғасын тауып, ақынның еңбек ету туралы 

өсиетінің мәнін 5–6 сөйлеммен қорытындылап жаз:өсиетінің мәнін 5–6 сөйлеммен қорытындылап жаз:
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ІІ	ТАРАУ

БІ	ЛІМ	ДІ	ДЕН	 
ШЫҚ	ҚАН	СӨЗ

До сым, сен осы та рау да:
• Абай дың тұл ға лық бол мы сы мен өс кен 

ор та сын ғы лы ми ма қа ла лар мен көр кем 
шы ғар ма лар ар қы лы;

• бі лім алу шарт та рын ақын шы ғар ма ла ры 
бойынша иге ре сің.

ТАРАУТАРАУ

ДЕНДЕН
ҚАНҚАН

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

орта
шы
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Бұлөлең ғылымжолында ізденушілерге ғанаемес, бүгінгі
шәкірттерге де, жалпы жастарға арналған. Сен де алтын
уақытыңдыбосқаөткізбей,ізденуге,білімалуғаталаптан.

	 «ЖА	СЫМ	ДА	ҒЫ	ЛЫМ	БАР	 
	 ДЕП	ЕС	КЕР	МЕ	ДІМ»	ӨЛЕҢІ

Ға лым Ра би ға Сыз ды қтың зерт теуін ше, 
Абай шы ғар ма ла рын да «оқу» сөз ін 54 рет, 
«ғы лым» сөзін 111 рет, «бі лім» сөз ін 31 рет, 
«өнер» сөзін 46 рет қол дан ған. Де ген мен 
ға лым ақын ның «ғы лым» сө зі нің «бі лім», 
«оқу» ма ғы на сын да бол ға нын ай та ды: 
«Абай  «ғы лым» сө зін осы күн гі « нау ка» 
ма ғы на сын да жұм са ма ған. «Ғы лым» 
сө зі нің бұл ұғым да ке луі Абай да си рек. 
Бұл сөз ді ақын кө бі не-көп «бі лім, оқу, 
са уат ты лық» ма ғы на сын да жұм са ған. 
Мы са лы, атақ ты «Ғы лым тап пай, мақ-
тан ба» деп бастала тын өле ңін де ғы лым деп 
тұр ға ны – сөз дік тер де көр се тіл ген дей, 
«жа ра ты лыс тың, қо ғам ның, ой лау дың 
да му заң ды лы ғын бі лу жүй есі жә не же ке 
бі лім та рау ла ры» емес, « сау ат ты бо лу, 
бі лім алу, оқу» де ген жал пы ма ғы на да. 
Мұ ны ақын ның бі лім-ғы лым деп қос сөз 
тү рін де де кел ті руі оның жал пы «бі лім» 
де ген ұғым да қолданыл ға нын көр се те ді».

Ақын «Жа сым да ғы лым бар деп 
ес кер ме дім» өле ңін 1885 жы лы қы рық 
жа сын да жаз ған. Бұл өлең нің бас ты 
идея сы – жа лын да ған жас кү нін де ал тын 
уа қыт ты бос қа өт кіз бей, ғы лым, бі лім, 
өнер үй ре ну қа жет ті гі.

Жа сым да ғы лым бар деп ес кер ме дім,
Пай да сын кө ре тұ ра тек сер ме дім.
Ер жет кен соң түс пе ді уысы ма,
Қо лым ды мез гі лі нен кеш сер ме дім.

Меңгерілетін	білім:
• мәтіндітүсініпоқиоты-
рып,негізгіойтүйіндерін
анықтау;

• шығарманыңқұрылы-
сынаталдау;

• шығармаданалған
әсерінзерделеп,заман-
дастарынахатжазу.

Баланыоқыту
Қызметқылу
Шеналу

Тірек	сөздер

«Жасымдағылым
бардепескермедім»
өлеңінеқайкомпозитор
романсжазған?
Романсдегенне?

Зертте

Дискіден«Жасымда
ғылымбардеп
ескермедім»өлеңін
тыңдап,ақынныңкөңіл
күйінсуретпенбер.

VCD 04 

алтын

қтың зертға Сыздықтың зерт
рында «оқу» сөз

рет, «білім» сөз
рет қолдан

ның «ғылым» сө
сында бол

зін осы күн
ғына
лым» сөзін осы күн
да жұм

нің бұл ұғым
ді ақын кө
лық» матылық» ма

лы, атақМысалы, атақ
танба» деп бастала

ғаны
ты

тұр
«жара
даму заң
білім табі
біескермедім»

композитор Мұ

не?

«Жасымда

VCD 04

Дискіден
ғылым бар
ескермедім»
тыңдап,
күйін
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Абай әке сі нің қа ла уы мен Се мей қа ла-
сын да ғы оқуын тас тап, оған кө мек ші бол-
ға нын бі ле міз. Ел ге қыз мет іс теп жүр-
ген де бі лім ді лік тің өзі үшін де, ха лық 
үшін де ке рек ті гін тү сін ді. Сол се беп ті 
ақын өзі «Қо лым ды мез гі лі нен кеш сер-
ме дім» деп өкі не ді. Өкі ніш інің ор нын 
ба ла ла рын оқы ту ар қы лы тол тыр мақ 
бо ла ды. Сон дай-ақ не ме ре іні ле рі Кә кі-
тай дың, Шә кә рім нің, ауы лы ның өз ге де 
ба ла ла ры ның бі лім алу ына қам қор лық 
жа са ды. Мә се лен, Әнияр Мол да ба ев ты 
мектепке орналастырып, кей ін оған 
Се мей ден үй алып бе ре ді. 1944 жы лы бұл 
үй Абай дың тұң ғыш му зейі бо ла ды.

М.Әуе зов «Абай дың өмір бая нын да» ақын ның жас тар ға қам-
қор лы ғын бы лай си пат тай ды: «... Абай дың бі лі мі мен өсие ті не 
құ мар бол ған ел іші нің кө зі ашық жас та ры на Абай дың ауы лы 
үл кен біл гіш тік тің мед ре се сі си яқ ты бо ла ды. Абай – ұс таз да, сөз 
ұға тын ын та лы талап ты жас тар дың бә рі – шә кірт. Абай іні, ба ла, 
ағай ын да ры на ма ғы на лы тәр биеші бо ла бас тай ды. Өз өмі рін де 
көр ген іс те рі нің бар лы ғы жи ре ніш ті, же міс сіз бо лып, адам шы-
лық қа за лал ды іс тер бол ған дық тан, ен ді гі сөз ұға тын жас тар ды 

Мах	рұм	–бос,құр,
бұлжерде:босқалу,құр
қалу

Кеш	сермеу	–кешқалу
Дөп	сер	меу	–дәл

түсу
Дес	бер	меу	–сөзден

ұтылмау
Се	зім	тәр	бие	сі	–

бұлжерде:өнергебаулу

Сөзмаржан

СемейқаласындағыАбайдыңтұңғышмузейі

ла-
мекші бол

теп жүр-мет істеп жүр
тің өзі үшін де, халық 

ді. Сол себеп
нен кеш серлінен кеш сер

нішінің ор
лы тол

ре ініле
қылы тол

дай-ақ немере іні
нің, ауы ның өз

лім алуына қамлім алу
лен, Әнияр Мол

мектепке орналастырып, кей
ді. 1944 жыден үй алып береді. 1944 жы

дың тұңғыш му

зов «Абай

Семей

М.Әуезов «Абай
лығын былай си

мар болған ел іші
кен білгіш
мар бол

үлкен біл
ұғатын ын
ағайында
көрген іс
лық
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жа ңа жол мен, өзі қи ял қыл ған адам шы лық қа қа рай же тек теп 
бау лы ғы сы ке ле ді. Бұ лар ға өз өмі рін мі неп, ба сы нан ат қар ған қа та 
(қа те) жұ мыс та ры ның бар лы ғын жа сыр май, бүр ке мей, мой ны на 
алып ай тып оты рып, ен ді гі жас тың ол жол дан ау лақ бол ға нын 
ті лей ді. Сон дық тан өлең сөз де рі мен бір ақыл айт са, ау ыз ша өси ет, 
ұзақ мә жі ліс те рі мен та ғы да бау лып, ыл ғи ға на та за адам шы лық 
жо лын үгіт тей ді. Әділ дік, шын шыл дық, ма хаб бат ты, бау ыр мал ды 
ар лы лық, ой шыл дық, сын шыл дық си яқ ты адам ды адам қы ла тын 
жан тәр бие сі нің бар лық не гі зін қол да на ды. Әр түр лі се беп тер мен 
қа ла ға ба рып оқи ал май қал ған жас тар дың тәр бие сі не қат ты 
алаң дай ды. Абай олар дың се зім тәр бие сін тол тыр мақ бо лып, сол 
1889 жы лы му зы ка үй рет пек ші бо ла ды. Сол мақ сат пен Кө кен 
елін де гі Мұ қа де ген ск рип ка шы ны ауы лы на ал ғы за ды. Та ғы сол 
жы лы Әсет де ген ақын ды да сақ тай ды. Осы мен 1891 жыл ға ше -
йін гі өмі рі Абай дың ең ма ғы на лы өт кіз ген жыл да ры бо ла ды».

Бұл мах рұм қал ма ғы ма кім жа за лы,
Қо лым ды дөп сер ме сем, өс тер ме едім?
Адам ның бір қы зы ғы – ба ла де ген,
Ба ла ны оқы ту ды жек көр ме дім.
Ба лам ды мед ре се ге біл деп бер дім,
Қыз мет қыл сын, шен ал сын деп бер ме дім, –

деп ақын «Ин тер нат та оқып жүр» өле ңін де айт қан ой ын осы лай 
жал ғас ты ра ды. Де мек, ақын ның ой ын ша әр бір оқы ған жас елі не 
адал қыз мет етуі ке рек.

Ақыл ды жас ты, бі лім ді аза мат ты аса жо ға ры ба ға лай тын ағар-
ту шы ақын өз ба ла ла рын да та за лық қа, адал дық қа, ең бек қор-
лық қа, із де ну ге баули ды. Абай өмір сүр ген за ман да ай на ла сы ның 
көп ші лі гі жа ңа ша оқы ту ға ба ла ла рын бер гі сі кел ме ді. Олар ба ла-
ла ры мыз «оры ста нып» ке те ді деп қо рық қан. Алай да хакім әр бір 
ата-ана ның мін де ті ба ла ла рын оқы ту ға бау лып, дұ рыс жол ға са лу 
еке нін, сол ықы ла сын ба ла да тү сі ніп, кеш қал мау ке рек ті гін 
уа ғыз да ды.

Абай өзі де бо лыс бол ған. Бі лім ді лі гі нің ар қа сын да өз ойын 
дәлелдеп, айналасындағыларды ғана емес, орыс ұлық та рын да 
сөз ден же ңіп шық қан.

Өзім де бас қа шау ып, төс ке өр ле дім,
Қа зақ қа қа ра сөз ге дес бер ме дім, –

де се де, ол оқы ма ған жан дар дың на дан ды ғын да көр ген. Кей де 
заң ның, ере же лер дің бұр ма лан ға ны на да куә бол ған. Па ра қор-
лық тың да бар еке ні не кө зі жет кен. Көптеген әді лет сіз дік тер ді де 
бас тан ке шір ген. Мұн дай жағдайларда ақын былайшы күйзеледі:

теп 
ған қата 

нына мей, мойны
лақ бол нын 

ша өсиет, 
шылық за адам

ты, бауырмал
ды адам қы

беп
ды адам қы

түрлі себеп
дың тәрбиесі

мақ бо толтыр
ды. Сол мақ

на алғыза
мен 1891 жылды. Осымен 1891 жыл

ген жылда
ма кім жаза

тер ме едім?
ма кім жа

сем, өстер ме едім?
– бала де

медім.
ге біл деп бер

сын, шен алсын деп берсын, шен ал
та оқып жүр» өлета оқып жүр» өле

мек, ақынның ой

матлімді аза
ларын да та

ды. Абай өмір сүрды. Абай өмір сүр
ша оқытуша оқы

нып» кеста
ның міндеті бала

ласын банін, сол ықы

Абай өзі де бо
дәлелдеп, айналасындағыларды ғана емес, орыс ұлық

Абай өзі де бо
дәлелдеп, айналасындағыларды ғана емес, орыс ұлық

ден жеңіп шық
Өзім де бас

десе де, ол оқы
ның, ерезаң

лықтың да бар еке
бастан ке
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Ең бе гің ді бі лер лік еш адам жоқ,
Тү бін де ты ныш жүр ген ді те ріс көр ме дім.

Туынды қара өлең ұйқасымен (а-а-б-а) және шұбыртпалы 
кезекті ұйқастың (а-б-г-б-а-б) ерекше үлгісімен жазылған. 

 	Білу

1. Хрес то ма тия дан өлең ді мұ қи ят оқы. 
2. Ақын кім дер ді оқы тты? 
3. Автор шығармаларында қандай сөздерді көп қолданған?
4. Өлең де гі ақын өкі ні ші қан дай?
5. Ақын есей генде бі лім алу ды қа лай жал ғас тыр ды?

Тү	сі	ну

1. Өлең ді тү сі ніп оқып, не гіз гі ой түй ін де рін анық та.
2. Ақын не се беп ті жас тар ды бі лім алу ға ша қы рды?
3. Ол ба ла ла рын мед ре се ге қан дай мақ сат пен бер ген?
4. Абай не лік тен ск рип ка шы ны ауы лы на ал ғы зды?

Қолдану

1. Топ тық жұ мыс. Мә тін маз мұ ны бой ын ша же тек ші сұ рақ-
тар қой ып, кө те ріл ген мә се ле ні «Бес тік дик тант» әді сі 
бой ын ша тал қы лаң дар.

Cөз

Жауап

Түйін Сөйлем

Сұрақ

5

2. Жұп тық жұ мыс. «Борт жур на лы» әді сі ар қы лы кес те ні 
тол ты рың дар. Өз жау ап та рың ды са лыс ты рың дар.

Бе ріл ген та қы рып  

бо  йын ша ма ған не бел гі лі ?

Мә тін нен қан дай жа ңа лық 

ту ра лы біл дім?

Білу

Түсіну

Қолдану

Туынды қара өлең ұйқасымен (а-а-б-а) және шұбыртпалы Туынды қара өлең ұйқасымен (а-а-б-а) және шұбыртпалы 
кезекті ұйқастың (а-б-г-б-а-б) ерекше үлгісімен жазылған. 

Білу

Автор шығармаларында қандай сөздерді көп қолданған?

лай жалғас

гі ой түйінде
лім алу
дай мақ

ды білім алу
ге қандай мақ

ны ауылы

мұтін мазмұ
ген мәсерілген мә

лаңдар.

Түйін

Жауап

2. Жұптық жұ
толты

2.
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Таалдау

1. «Ба лық қаң қа сы» әді сі ар қы лы бе ріл ген өлең ді тал да.
 Ба лық тың ба сы на: шы ғар ма ның та қы ры бын жаз.
 Оң жақ қа быр ға сүй ек те рі не: та қы рып тың не гіз гі маз-

мұ ны мен тү сі нік те рін жаз.
 Сол жақ қа быр ға сүй ек те рі не: проб ле ма лар ды ше шу жол-

да ры, қа ра ма-қай шы лық ту ды ру шы ке дер гі лер ді жаз.
 Ба лық тың құй ры ғы на: өлең ту ра лы қо ры тын ды ой ың ды 

жаз.
Т

ақ
ы

р
ы

бы

Н
егізгі 

мазмұны

Түсін
ік

тер

Проблеманы 

ш
еш

у жолдары

Кедергілер

Қ
ор

ы
ты

н
д

ы

2. Өлең нің құ ры лы сы на тал да.
3. «Жа сым да ғы лым бар деп ес кер ме дім» жә не «Ин тер нат та 

оқып жүр» өлең де рін Венн диаг рам ма сын да са лыс тыр. 
Ұқ сас тық та ры мен ай ыр ма шы лық та ры не де?

Жинақтау

1. Өлең идеясы туралы ата-анаңмен сөйлес. Олар білім алу 
туралы саған қандай кеңес берер екен? 

2. Өлең ді қан дай ма қал-мә тел дер мен түй ін дер едің?
3. QR-cod арқылы өлеңді тыңдап (48-бет), ал ған әсе рің ді 

зер де леп, за ман дас та ры ңа хат жаз.

Бағалау

Ақын өле ңі не ба ға бер. Ғы лым-бі лім мә се ле сі қа зір гі 
кез де де өзек ті ме? Өз пі кі рің ді дә лел де.

Өлең де гі ғы лым-бі лім мә се ле сі Өз пі кі рім 

Жа сым да ғы лым бар деп ес кер ме дім,
Пай да сын кө ре тұ ра тек сер ме дім.
Адам ның бір қы зы ғы – ба ла де ген,
Ба ла ны оқы ту ды жек көр ме дім.

Талдау

Жинақтау

Бағалау

да.
бын жаз.

гізгі маз

шу жолды шешу жол
лерді жаз.

ды ойрытын

Кедергілер

да.
керлым бар деп ескер

рін Венн диагрін Венн диаг
ры мен айырма

Өлең идеясы туралы ата-анаңмен сөйлес. Олар білім алу 
туралы саған қандай кеңес берер екен? туралы саған қандай кеңес берер екен? 

дай маді қандай ма
QR-cod арқылы өлеңді тыңдап (48-бет), ал

леп, замандас

Ақын өле
де де өзекті ме? Өз пі
Ақын өле
де де өзек

Өлең

сымда ғыЖасым
Пай
Адамның бір қы
Бала
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Абай осы өлеңін балалары Әбдірахман Тюмень қаласындағы
реальдыучилищеде,МағауияменКүлбаданСемейдегіқалалықучи-
лищедеоқыпжүргендежазған.

ӘбдірахманТюменьдегіоқуынбітіргенсоң,Санкт-Петербургтегі
Михайловартиллерияучилищесінетүседі.Алайдаөкінішкеорай,өз
елінеқызмететедідепүмітеткенӘбдірахманАртиллерияакадемия-
сынабаруғадайындалыпжүргенкезінде,1895жылыұзаққасозылған
науқастанқайтысболады.

https://abai.kz

Абайөлеңдерініңұйқасыәртүрлі.Мысалы,11буындықараөлең
ұйқасы,аралас,шұбыртпалы,ерікті,кезекті,шалыс,араласт.б.ұйқас
үлгісіндеболады.

«Абай»энциклопедиясы

«Жасымдағылымбардепескермедім»өлеңіндегіұйқастүрлерін
жаз.

Хрестоматиядағы«Адамныңбір қызығыбаладеген»материалын
(106–109-беттер)оқы.«Әкекөргеноқжонар»дегентақырыптаэссежаз.

СыздықР.С.Абайдыңсөзөрнегі.–Алматы:Арыс,2004–208б.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Шығармашылық	тапсырма

Білімге,оқуғаынтаңқандай?Жеткіліктітүрдекөңілбөліпжүрсің
бе?Қандаймамандықтаңдағыңкеледі?

Се	нің	түй	ге	нің

Кітап	–	білім	бұлағы

қаласындағы
учи-қалалық

Санкт-Петербургтегі
орай,өкінішке орай,

Артиллерия академия
ұзаққа созылғанжылы ұзаққа

https://abai.kz

Мысалы, 11
кезекті, шалыс,кезекті,

«Абай»

бар деп ескермедім»

тапсырматапсырма

Хрестоматиядағы «Адамның
(106–109-беттер) оқы. «Әке

Шығармашылық

оқуға

түйгенің

Білімге, оқуға
бе? Қандай мамандық

Кітап

Сыздық
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...Ақыры ойладым: осы ойыма келген нәрселерді қағазға
жазаберейін,...кімде-кімішіненкеректісөзтапса,жазыпалсын,
яоқысын,керегіжоқдесе,өзсөзімөзімдікі...

Біріншісөз

	 ОТЫЗ	БІ	РІН	ШІ	ҚАРА	СӨЗ

Абай поэ зия дан бас қа қа ра сөз дер де 
қалдырған. Оның қа ра сө зі ғақ лия деп те 
атала ды. Ғақ лия араб ті лін де «да на сөз» 
де ген ұғым ды біл ді ре ді. Ақын қы рық бес 
қа ра сөз жаз ған. М.Әуе зов бұл қа ра сөз-
дер ге мы на дай тү сі нік те ме бе ре ді: 
«Абай дың «қа ра сөз» дейт ін мұ ра ла ры 
көр кем про за ның өзі не бө лек, бір алуа ны 
бо лып қа лып та на ды. Бұ лар – сю жет ті 
шы ғар ма лар емес. Бұ рын ғы жа зу шы лар 
қол дан ған ес те лік, ме му ар да емес. Стиль, 
маз мұ ны жа ғы нан ал ған да, осы шы ғар-
ма лар – Абай дың өзі тап қан, бір алу ан 
көр кем сөз дің тү рі. Кей де бұ лар сын-
шыл дық, ой шыл дық, адам гер ші лік, 
мо раль мә се ле ле рі не ар нал ған өси ет, тол-
ғау тә різ ді».

«Отыз бі рін ші қа ра сө зін де» (1895 ж.) 
Абай адам ның ес те сақ тау қа бі ле тін 
да мы ту ды сөз ете ді. Ол өз бе ті мен ға лым-
дар дың ең бе ктерін зерт теп, ес те сақ тау 
қа бі ле ті нің ма ңы зын аша ды. Оны да мы-
ту дың жол да рын тұ жы рым дап ұсы на ды. 
Со ны мен, Абай ес ті ген не ме се көр ген нәр-
се ні ұмыт пау үшін не іс теу ке рек дей ді? 
Ақын оның төрт жо лын көр се те ді.

Ең ал ды мен, кө кі рек кө зі бе рік бо лу 
ке рек, яғ ни ес ті ген нәр се ге мән бе ре 
қа рап, ой лы көз бен кө ңіл ге бе кі ту қа жет.

Екін ші – ес ті ген не ме се көр ген нәр-
се ге қы зы ғып, со ның ма ғы на сын ұқ сам 
деп, ын тық бо лу ке рек.

Меңгерілетін	білім:
• мәтіндітүсініпоқиоты-
рып,негізгіойтүйіндерін
анықтау;

• көркеммәтіндегісөз
образыныңэстетикалық
құндылығынбағалау;

• шығармаданалғанәсе-
рінзерделеп,авторға
хатжазу.

Ғақлия
Қарасөз
Естесақтау
Ойкеселдері

Тірек	сөздер

Несебептіқарасөз-
дердеарабтілінен
енгенсөздеркездеседі?

Зертте

Дискіден«Отыз
біріншісөзді»тыңдап,
естесақтауғаарналған
жадынамажаз.

VCD 05 

алсын,

БіріншіБірінші сөзсөз

дан басқа қара
зі ғаққалдырған. Оның қарасө

лия араб тілін
реді. Ақын қы

ған. М.Әуезов бұл қаған. М.Әуезов бұл қа
дай түсінік

сөз» дейт
ның өзі

дың «қара
кем прозаның өзі

лыптанады. Бұ
лар емес. Бұ

ған ес
ны жағыны жа
– Абайлар – Абай

көркем сөз
шылдық, ой

раль мә
шыл
мораль мә
ғау тәріз

«
Абай адам
да

Отыз
тыңдап,
арналғансақтауға

жадынама жаз.

себепті

Зертте

дерде араб
енген
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Үшін ші – сол нәр се ні бір не ше рет қай талап, іш тей ой ға түй іп 
алу ке рек.

Төр тін ші – ой кеселі: жа ман нәр се лер ден қа шық бо лу ке рек.
Ақын көр сет кен ес те сақ тау дың осы төрт қа ғи да сын бе рік 

ұс та са, ес ті ген жақ сы сөз не ме се көр ген тәр бие лік ма ңы зы зор 
жа ғым ды іс адам ой ын да мәң гі қа ла ды.

Одан соң Абай ой ке сел де рін де же ке атап көр се те ді. Бұл да 
төрт түр лі.

Оның бі рін ші сі – «уай ым сыз сал ғырт тық», яғ ни еш нәр се ні 
ой ла мау, мақ сат қой мау.

Екін ші сі – «ой ын шы-күл кі шіл дік», яғ ни орын сыз қы зық қа 
елі гіп, ал тын уа қыт ты бос қа өт кі зу.

Үшін ші – «қай ғы ға са лы ну», яғ ни бас қа түс кен қи ын дық ты 
кө те ре ал мау. Са быр лы лық ты сақ та мау дың зи яны көп.

Төр тін ші – адам өмі рі не қа жет сіз нәр се ге құ мар ту.
«Бұл төрт нәр се – күл лі ақыл мен ғы лым ды тоз ды ра тұ ғын нәр-

се лер», – дей ді Абай.
Абай дың бұл тұ жы ры мы адам ның бү кіл ғұ мы ры на ру ха ни 

азық бо ла ды.

ЕСТІГЕН НӘРСЕНІ  
ҰМЫТПАУ ЖОЛДАРЫ

ОЙ КЕСЕЛДЕРІ

естігенді кө  ңіл  ге бе  кіту;

сол нәрсеге қы  зығу;

сол нәрсені қай талап, ойға түю;

жаман нәр  се  лер  ден қашық болу.

Отызбіріншіқарасөз

«ойын шы-күл кі шіл     дік» – 
орынсыз қы зық  пен уақытты 

бос өткізу;

«уайымсыз сал-
ғырт  тық» – мақ сат-

сызд ық;

«қайғыға салыну» – қи ын-
дықты көтера ал мау;

қажетсіз нәрсеге құ  мар    ту.

 	Білу

1. Ғақ лия де ген не?
2. Абай дың қан ша қа ра сө зі бар?
3. «Отыз бі рін ші қа ра сө зінде» не туралы ай тыл ған?
4. Ес те сақ тау дың қан дай ма ңы зы бар?

Білу

ға түйіп 

рек.
рік 

лу ке
дасын берік 

лік маңызы зор 

сетеді. Бұл да 

ни ештық», яғни еш

ни орынсыз қыдік», яғни орын

ни басқа түскен қи
маудың зи

сіз нәрсеге құ
лымды тозлі ақыл мен ғы

мы адамның бү

қарасөзбірінші қарасөзбірінші

талап, ойға түю;

ден қашық болу.жаман нәрселерден қашық болу.

1.
2. Абай
3.
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Тү	сі	ну

1. Абайдың қарасөздері несімен ерекшеленеді?
2. Абай не се беп ті ес те сақ тау қа бі ле ті не мән бер ген?
3. Ой ке сел де рі нен не ге ары лу ымыз ке рек?

Қолдану

Жұп тық жұ мыс. QR-cod арқылы мәтінді тыңдап (55-бет), 
«Си қыр лы кон верт тер» әді сі мен жұ мыс жа саң дар.

Со ны мен, Абай ес ті ген не ме се көр ген нәр се ні ұмыт пау 
үшін не іс теу ке рек дей ді?

Абай оның қан дай төрт жо лын көр се те ді?
1. Ең ал ды мен, кө кі рек кө зі бе рік бо лу ке рек, яғ ни ес-
ті ген нәр се ге мән бе ре қа рап, ой лы көз бен кө ңіл ге бе-
кі ту қа жет.
2. Екін ші – ес ті ген не ме се көр ген нәр се ге қы зы ғып, 
со ның ма ғы на сын ұқ сам деп, ын тық бо лу ке рек.
3. Үшін ші – сол нәр се ні бір не ше рет қай талап, іш тей 
ой ға түй іп алу ке рек.
4. Төр тін ші – жа ман нәр се лер ден қа шық бо лу ке рек.

Түй ін: Ақын көр сет кен ес те сақ тау дың осы төрт қа ғи да-
сын бе рік ұс та са, ес ті ген жақ сы сөз не ме се көр ген тәр бие лік 
ма ңы зы зор жа ғым ды іс адам ой ын да мәң гі қа ла ды.

Же ке жұ мыс. Әр кон верт те бе ріл ген үзін ді лер ді мұ қи ят 
оқып, не гіз гі ой ды өз сө зің мен ба ян да.

 Кон верт те гі не гіз гі ой лар Ме нің ой ым ша 

1-кон верт 
2-кон верт
3-кон верт
4-кон верт

Ой ке сел де рі: уай ым сыз дық, сал ғырт тық, ой ын шы-күл-
кі шіл дік, қай ғы ға са лы ну, қы зы ғу (құ мар ла ну).

Таалдау

1. Топ тық жұ мыс. «Әде би ет үй ір ме сі» әді сі ар қы лы қа ра-
сөз ді мұ қи ят оқып, маз мұ нын тал дай оты рып, сөз дер мен 
сөз тір кес те рі нің ма ғы на сын тал даң дар, мә тін де гі қол да-
ны сын анық таң дар.

 Ба ян дау шы – қа ра сөз дің қыс қа ша маз мұ нын пай ым дап 
ай тып бе ре ді.

Түсіну

Қолдану

Талдау

ген?

мыс. QR-cod арқылы мәтінді тыңдап (55-бет), 
дар.

ні ұмыт
саңдар.

ген нәрсені ұмыт

теді?
рік болу ке

лы көзбен кө

се көрген нәр
сам деп, ынтық бо

ше рет қай
сам деп, ын

ні бірнеше рет қай

лерден қа
кен есте сақ

сы сөз неген жақсы сөз не
ды іс адам ойды іс адам ой

мыс. Әр конвертте бе
зіңмен бады өз сө

гізгі ойлар

Ой кеселдері: уай
дік, қайшілдік, қай

Топтық жұ
ді мұ

1.
сөз
сөз тір
ны
Ба
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 Із де ну ші – қа ра сөз де бе ріл ген сөз дер мен сөз тір кес те рі-
нің ма ғы на сын тал дай ды, қол да ны сын анық тай ды.

 Сөз тап қыш – қа ра сөз дің ру ха ни құн ды лы ғын тал дай ды. 
Тәр бие лік мә нін аша ды.

 Дә не кер – қа ра сөз ді өмір мен бай ла ныс ты ра ды, мы сал 
кел ті ре ді.

2. «Гау һар тас» тәсілі мен шы ғар ма да бе ріл ген сөз дер дің 
маңыздылық деңгейіне ба ға бер. Қан дай сөз дер құн ды 
деп ой лай сың? Гау һар тас қа жа за оты рып, ма ғы на сын 
тал да.

Жинақтау

Шы ғар ма дан ал ған әсе рің ді зер де леп, «РАФТ» әді сімен 
ав тор ға хат жа зу.

Р – рөл – оқу шы
А – ауди то рия – Абай ата ға
Ф – фор ма – хат
Т – та қы рып – «Отыз бі рін ші қара сөз ден» ал ған әсе рім»
Оқу шы шы ғар ма дан ал ған әсе рін жет кі зе оты рып, Абай ға 

ар нап хат жа за ды.
�ыс �а ша л гі:

Абай ата ға хат
Қым бат ты, Абай ата!
«Отыз бі рін ші  қарасөз ді» оқып, ерек ше әсер ал дым. Кез 

кел ген нәр се ні ес те сақ тау дың ма ңыз ды лы ғын жә не оны да-
мы ту қа жет ті гін ұқ тым. Ен ді мен де өз ал тын уа қы тым ды 
бос қа өт кіз бей, тек пай да лы іс ке жұм сай тын бо ла мын.

Сіз дің қа ра сөз де рі ңіз ке лер ұр пақ қа қал ған өси ет деп бі-
ле мін. Сіз ге көп рақмет!

Ай н�р.

Жинақтау

рі-
ды.

дайды. ғын талдай

ды, мысал 

ген сөздер
дай сөздер құн

рып, ма
дай сөз

за отырып, ма

ған әсерің

шы
рия – Абай ата
– хат

– «Отыз бірып
шы шығарма

нап хат жазады.
ша лгі:�ыс�аша л

батты, Абай ата!
«Отыз бірін
Қым
«Отыз бі

келген нәр
мыту қажет

қа өт
мы
бос

лемін. Сіз
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Бағалау

«Отыз бі рін ші қа ра сө здің» сен үшін маңызы неде? 

Қа	ра	сөз	(проза)–көркемәдебиеттіңүлкенбірсаласы.Өлеңсөз-
ден (поэзиядан) айырмашылығы – мұнда сөз ырғағы еркін келеді,
өлеңөлшемі,шумақ,тармақболмайды.

Абайдың қарасөздері тақырыбыжағынанбірбағыттажазылма-
ған,әралуан.Оныңалты-жетіүлгісіқысқа.Қайсыбіреуімазмұн,та-
қырыпжағынанөзгешелеу,ауқымдыболыпкеледі.Абайөзініңқара-
сөздеріндешығарманыңажарынағананазараударыпқоймай,оның
тереңдігіне,логикалықмәнінезерсалған.

«Абай»энциклопедиясы

Та	қы	рып–әдебиеттіңіргетасы.Қаламгеркөркемшығармасына
негізеткенөмірқұбылыстарыныңтобытақырыпболады.

Абайшығармаларыныңтақырыбыжан-жақты,аясыкең.
Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

«Отыз бірінші сөздің» тақырыбы қазіргі заманда өзекті ме?
Пікіріңдідәлелдепжаз.

Абай Құнанбаев. Қарасөздер/ Абай; [Жобаның авт. Мырзагелді
Кемел].–Астана:Аударма,2002.–99б.

Бағалау

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Сеніңкейбірақпараттыестесақтамауыңанекедергі?Қарасөзге
сүйенеотырып,оныболдырмаудыңжолдарынжаз.

Се	нің	түй	ге	нің

Кітап	–	білім	бұлағы

Өлең сөзсаласы. Өлең
еркін келеді,

жазылмабағытта жазылма
Қайсыбіреуі мазмұн,

Абай өзініңкеледі.
аударып қоймай,

«Абай» энциклопедиясы«Абай» энциклопедиясы

Қаламгер
тобы

тақырыбы жан-жақты,тақырыбы
ӘдебиеттануӘдебиеттану

сөздің» тақырыбысөздің
дәлелдеп жаз.

кейбір
отырып, оны

түйгенің

Сенің кейбір
сүйене отырып,

Абай

Кітап

Кемел].
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Абайқарасөздерініңқұдіреттілігі–адамжасында,ұлтында
талғамауында.Данахакімненбәрімізүйренеміз.Ақынның«Отыз
екінші қарасөзінде»неайтылғанекен?

	 ОТЫЗ	ЕКІН	ШІ	ҚАРА	СӨЗ

Ақын осы қарасөзінде бі лім ал ғы сы 
кел ген дер ге бір не ше шарт ұсы на ды.

Бі рін ші ден, оқу ға, бір нәр се ні бі лу ге 
шын кө ңіл мен ұм ты лу (мей ір ле ну) ке рек. 
«Адам кө ңі лі шын мей ір лен се, бі лім-ғы-
лым ның өзі де мей ір ле не ді, те зі рек қол ға 
тү се ді». Сон да оқу ды же ңіл мең ге ре сің. 
Бір тін деп көп жайт ты үй ре не сің, есің де 
сақ тай сың. Ал «Ша ла мей ір ша ла бай-
қай ды». 

Екін ші ден, бі лім ді бі реу мен бә се ке-
лес тік үшін үй рен беу ке рек. Де мек, «мен 
көп бі лем, ме нің сы нып та сым аз бі ле ді» 
деп мақ та ну – на шар қы лық. Сол үшін 
ақын: «... Ғы лым ды үй рен ген де, ақи қат 
мақ сат пен біл мек үшін үй рен бек ке рек. 
Ба хас қа бо ла үй рен бе», – дейді.

Үшін ші ден, бел гі лі бір ұс та ны мың 
бол сын, қан дай жағ дай бол са да, со дан 
ау ыт қы мау ке рек. Мы са лы, оқу шы ның 
не гіз гі мін де ті – бі лім алу. Уа қыт ты 
ой ын ға, та ғы да бас қа жайт тар ға жұм-
сап, мақ сат сыз  өткізуден сақтану ке рек. 
«Әр ха қи қат қа ты ры сып, иж ди һа тың мен 
кө зің жет се, со ны тұт, өл сең – 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 ден, ақын оқу мен ай на лы-
са тын адам ға екі нәр се нің ке рек ті гін 
ай та ды: мұ ла ха за – ой ла су, пі кір алы су. 
Та ғы бі рі – мұ ха фа за – сақ тау. Адам осы 

Меңгерілетін	білім:
• шығарманықұрылысы
менқұрылымынақарай
жіктеп,бөліктеріне
тақырыпқойып,мәтінге
жоспарқұру;

• қарасөздіпайымдапоқу
арқылысөз,сөзтіркес-
терініңлексикалықжәне
ауыспалымағынасын
ашып,мәтіндегіқолда-
нысынтүсіну;

• Абайдыңбілімдіигеру-
діңшарттарымен
талаптарытуралыой-тұ-
жырымдарынкластерде
жинақтау.

Шарт
Талап
Мейірлену
Мінезгеберікболу

Тірек	сөздер

Дискідегі«Білімдіден
шыққансөз»өлеңін
тыңда.Сенкімдерді
білімдідепесептейсің?

VCD 06 

да
«Отыз

Ақын осы қарасөзінде білім ал
ше шарт ұсыше шарт ұсы

ден, оқуға, бір нәр
тылу (мей

лі шын мейірлі шын мей
ның өзі де мейірле

да оқуды же
деп көп жайт

Сонда оқу
деп көп жайт
сың. Ал «Ша

Екіншіден, бі
тік үшін үйтік үшін үй

лем, мекөп білем, ме
деп мақта
ақын: «... Ғы

сат
ақын: «... Ғы
мақсат

хас

«Білімдіден
сөз» өлеңін

кімдерді
есептейсің?

Тірек сөздер

деп

Шарт
Талап

Тірек

Мейірлену
Мінезге
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қа си ет тер ді да мы тып оты руы ке рек. 
«Бі лім-ғы лым ды кө бей ту ге екі қа ру бар 
адам ның ішін де: бі рі – мұ ла ха за, екін ші – 
мұ ха фа за. Бұл екі қу ат ты зо рай ту жа һа-
тін де бол мақ ке рек. Бұ лар зо рай май, 
ғы лым зо рай май ды».

Бе сін ші ден, ақыл ға ке дер гі (ке сел) 
бо ла тын жайт тар дан абай бо лу ке рек. 
«...ақыл ке се лі де ген төрт нәр се бар. 
Со дан қа шық бо лу ке рек. Со ның ішін де 
уа йым сыз сал ғырт тық де ген бір нәр се бар 
зин һар, жа ным, со ған бек сақ бол».

Ал тын шы дан, ал ған бі лім ді де, 
ақыл ды да мі нез сақ тай ды. «Ғы лым ды, 
ақыл ды сақ тай тұғын мі нез де ген сау ыты 
болады. Сол мі нез бұ зыл ма сын!». Мі не-
зі ңе бе рік болғаның жөн.

Мі не, Абай атаң айт қан осы шарт-
тар ды ұс тан саң, сенің де өз мақ са ты ңа 
же те ала ты ны ңа се ні мі міз мол.

«Асылсөздііздесең,Абайдыоқы,ерінбе»

Ха	сил	–тыныштық,
рахатшылық

Ба	қас	–күншіладам
Хү	сід	ші	лік	–күндеу,

күндеушілік
Хірс	ла	ну	–ашқа-

рақтану,қомағайлану,
сараңболу

Ғұ	ру	ыр	лық	–мен-
мендік,ірілік

Мұ	ла	ха	за	–ойласу,
пікіралысу

Мұ	ха	фа	за	–сақтау,
қорғау

Зин	һар	–әсіресе

Сөзмаржан

рек. 
ру бар 

ші – за, екін
райту жаһа

лар зораймай, 

дергі (ке
дан абай болу ке

ген төрт нәр
дан абай бо

ген төрт нәр
рек. Соның ішін

ген бір нәртық де
ған бек сақ бол».

дан, алған бі
тайнез сақтай

тұғын мі
нез бұ

рік болғаның жөн.
болады. Сол мінез бұ

рік болғаның жөн.
не, Абай атаң айт

саң, сенің де өз мақ
тыны
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 	Білу

1. Ақын ның ғы лым, бі лім ту ра лы қан дай шы ғар ма сы бар?
2. Оқу шы ның не гіз гі мін де ті не?
3. Бі лім алу үшін не іс теу ке рек?

Тү	сі	ну

1. Ақын бі лім алу жо лын қа лай көр се те ді? Неліктен?
2. Өзі ңе са бақ та қи ын дық кез дес се, не іс тей сің?
3. «Шын мей ірлену» не үшін қажет?

Қолдану

1. «Мей ір» сө зі нен жа ңа сөз дер жа са. Осы сөз дер ден сөй лем-
дер құ ра.

2. Жұп тық жұ мыс. «Әң гі ме ле се тін әріп тес тер» әді сі ар-
қы лы өз жұбың мен
• жа ңа оқыл ған 3 мә се ле ту ра лы;
• өз де рі ңе же ңіл бо лып кө рін ген жайт  ту ра лы;
• өз де рі ңе қи ын бо лып кө рін ген жайт  ту ра лы;
• ал да ғы уа қыт та оқы ғы ла рың кел ген нәр се лер ту ра лы 

ақ па рат ал ма сың дар.
3. Қа ра сөз ді құ ры лы сы мен құ ры лы мы на қа рай жік теп, бө-

лік те рі не та қы рып қой ып, мә тін ге жос пар құр.
Жос пар:
І Кі ріс пе бө лім.
ІІ Не гіз гі бө лім.
2.1 ... .
2.2 ... .
2.3 ... .
ІІІ Қо ры тын ды бө лім.

Таалдау

Топ тық жұ мыс. «Дой бы» әді сі бой ын ша қа ра сөз ді тал-
даң дар. Ол үшін екі топ қа бө лі нің дер. Екі оқу шы дой бы 
тақ та сын да ғы тас тар ды сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып жыл-
жы та ды. Үшін ші оқу шы олар дың жау ап та рын же тіс тік кри-
те рийі бой ын ша ба ға лап, тек се ріп оты ра ды.
1. Қа ра сөз дің идея сы мен маз мұ ны қан дай?
2. Қай сөз дер мен сөз тір кес те рі та қы рып маз мұ нын ай қын-

дай ды?
3. Сө зі нің со ңын да ақын қан дай бай лам ға кел ді?
4. Қан дай сөз дер ерек ше әсер қал дыр ды?

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

сы бар?

Түсіну

ді? Неліктен?
сің?тейсің?

Қолдану

са. Осы сөз

тін әріпсетін әріп

лы;
ген жайт

ле туралы;
лып көрінген жайт

лып көрінген жайт
рың кел

дар.
сы мен құрысы мен құ

ып, мәрып қойып, мә

лім.
лім.

рытынды бө

Топтық жұмыс. «Дой
дар. Ол үшін екі топ

дағы тас
дар. Ол үшін екі топ
тасында

жытады. Үшін
рийі бой

Қара
терийі бой
1.
2.

дай
3.
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Жинақтау

1. Кесте де гі бе ріл ген үзін ді лер дің бі рін алып, өмір мен бай-
ла ныс ты ра оты рып әң гі ме ле.

№ Мы са лы Ме нің тұ жы ры мым 

1 Оқу ға, бір нәр се ні бі лу ге шын кө ңіл мен 
ұм ты лу (мей ір ле ну) ке рек. «Адам кө ңі лі 
шын мей ір лен се, бі лім-ғы лым ның өзі де 
мей ір ле не ді, те зі рек қол ға тү се ді. Ша ла 
мей ір ша ла бай қай ды». Сон да оқу ды же ңіл 
үй ре не сің. Бір тін деп көп жайт ты мең ге-
ре сің, есің де сақ тай сың. 

2 Бі лім ді бі реу мен бә се ке лес тік үшін 
үй рен беу ке рек. Де мек, «мен көп бі лем, 
ме нің сы нып та сым аз бі ле ді», – деп мақ-
та ну – на шар қы лық. «... Ғы лым ды үй рен-
ген де, ақи қат мақ сат пен біл мек үшін 
үй рен бек ке рек. Ба хас қа бо ла үй рен бе».

3  Бел гі лі бір ұс та ны мың бол сын, қан дай 
жағ дай бол са да, со дан ау ыт қы мау ке рек. 
Мы са лы, оқу шы ның не гіз гі мін де ті – бі лім 
алу. Уа қыт ты ой ын ға, та ғы да бас қа жайт-
тар ға жұм сап, мақ сат сыз өткізуден сақтану 
ке рек. «Әр ха қи қат қа ты ры сып, иж ди-
һа тың мен кө зің жет се, со ны тұт, өл сең 
ай ырыл 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?».

4 Ақын оқу мен ай на лы са тын адам ға екі нәр-
се нің ке рек ті гін ай та ды: мұ ла ха за – ой ла су, 
пі кір алы су. Та ғы бі рі – мұ ха фа за – сақ тау. 
Адам осы қа си ет тер ді да мы тып оты руы 
ке рек. «Бі лім-ғы лым ды кө бей ту ге екі 
қа ру бар адам ның ішін де: бі рі – мұ ла ха за, 
екін ші – мұ ха фа за. Бұл екі қу ат ты зо рай ту 
жа һа тін де бол мақ ке рек. Бұ лар зо рай май, 
ғы лым зо рай май ды».

5 Ақыл ға ке дер гі (ке сел) бо ла тын жайт тар дан 
абай бо лу ке рек. «...ақыл ке се лі де ген төрт 
нәр се бар. Со дан қа шық бо лу ке рек. Со ның 

Жинақтау

мен бай

жырымым

ңіл 
ты меңге-

тік үшін 
мек, «мен көп білем, 

– деп мақ-
ды үйрен

мек үшін 
лымды үй

пен білмек үшін 
ла үйренбе».

сын, қан
қы

гі мінде
ғы да бас
гі мін

ғы да басға, тағы да бас
сатсыз өткізуден сақтану 
қатқа тыры

се, со
қиқат

зің жетсе, со
ма! Егер де ондай біл

ге пұл бо
ге бө
ге пұл бо

сеге бөген нәр

Ақын оқумен айна
тігін ай

су. Та
нің ке
кір алысу. Та

Адам осы қа
рек. «Бі

Адам осы қа
керек. «Бі
қару бар адам
екінші – мұ

һатінжа
ғы

5 Ақыл
абай боабай бо
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№ Мы са лы Ме нің тұ жы ры мым 

ішін де уай ым сыз сал ғырт тық де ген бір нәр се 
бар зин һар, жа ным, со ған бек сақ бол».

6 Ал ған бі лім ді де, ақыл ды да мі нез сақ-
тай ды. «Мі не зі ңе бе рік бол. Ғы лым ды, 
ақыл ды сақ тайт ұғын мі нез де ген са уыты 
бар. Сол мі нез бұ зыл ма сын!».

2. Жұп тық жұ мыс. «Ба ян да ма» әді сі мен жұ мыс іс тең дер. 
Қа ра сөз ді оқып, оның маз мұ нын су рет, сыз ба тү рін де 
ұсын. Жа са ған жұ мы сың ды жұ бы ңа бер. Оның жұ мы сын 
өзің ал. Әр кім өз көр ші сі нің су рет те рін не сыз ба ла рын 
қол да нып, осы мә тін бой ын ша ба ян да ма жа сай ды.

3. Топ тық жұ мыс. Абай дың бі лім ді иге ру дің шарт та ры мен 
талап та ры ту ра лы ой-тұ жы рым да рын клас тер де жи нақ-
таң дар.

Бағалау

Қа лай ой лай сың, бі лім алып жүр ген оқу шы лар ға ақын 
ұсын ған шарт тар жет кі лік ті ме?

Абай мен Ыбырай Алтынсарин – қазақ халқының көрнекті
ақындары, дарынды ұлдары. Олардың қаламынан маңызы зор
көркем шығармалар туды. Екеуі де бар күш-қуатын қазақ елін
озық мәдениетті мемлекеттердің қатарына қосуға жұмсады. Абай
Ы.Алтынсариннің халықты білім алуға шақырған өлеңдерін оқып,
олардызорқуанышпеннасихаттайды.

Қосағартушыбілімалудыадамдеркезінде–жасшағындаескеруі
қажет екенін өсиет етті. Әсіресе, Абай қарасөздерінде оқу, білім
тақырыбынадамгершілік, адалдық, еңбекқорлық, парасаттылық ту-
ралыойларменұштастырды.Әрбірадамкүндеөз-өзіненесепалып,
өзін-өзітәрбиелеуіқажетекенінұрпағынаөсиететті.

Абай.Әдеби-танымдықэнциклопедия
Бі	лім–адамдардыңбелгілібіржүйедегіұғымдарының,деректері

менпайымдауларыныңт.б.жиынтығы.Оқу,үйренуарқылыалынатын
дүниеніңқандайдабірқыр-сырытуралытүсінік.

Бағалау

Білгенге	маржан

мым

мыс ісмен жұмыс іс
нын сурет, сызба тү

ңа бер. Оның жұңа бер. Оның жұ
рет рін не сыз
яндама жа

дің шартлімді игерудің шарт
рымдарын клас

лім алып жүр
ті ме?

АлтынсаринЫбырай Алтынсарин
дарынды ұлдары.

шығармалар туды. Екеуі
мемлекеттердіңмемлекеттердің
халықтыЫ.Алтынсариннің халықты

қуанышпен
ағартушы білім

өсиетекенін
тақырыбын адамгершілік,

ойлармен
тәрбиелеуі

ойлармен
өзін-өзі тәрбиелеуі

Білім –
пайымдауларыныңмен пайымдауларының

дүниенің
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Ежелгімәдениеттебілімаңыздар,салт-дәстүрлікжарлықтармен
нормалар,тыйымсалуларпішіміндеболды.

«Қазақстан»ұлттықэнциклопедиясы

Абай кейбір шығармаларында өз ойларын араб, парсы, орыс
тілдеріндегісөздерменбейнелеген.Бұлоныңқазақтілдесөзқорының
аз болғандығынан немесе ұғымды дұрыс жеткізе алмағандығынан
емес,айтпақболғансөзінанықжеткізуүшінқолданғандығынан.

Ақын шығармашылығында шамамен, басқа тілдерден енген
578сөзқолданған,соның402-сі–арабсөзі.

https://abai.kz

«Отызекіншісөзде»қаншаарабсөзібар?Олардыаудармала-
рыменбіргекестегежаз.

«Отыз	екінші	сөздегі»  
араб	сөзі

Аудармасы

Абайтілісөздігі.–Алматы:Өнер,2011.–616б.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Сағанқандайпәндердіигеруқиындықтуғызады?Ондайкезде
неістейсің?Тақырыптанөзіңенетүйдің?

Се	нің	түй	ге	нің

Кітап	–	білім	бұлағы

энциклопедиясыэнциклопедиясы

парсы,
қорының

араб, парсы,
тілде сөз қорының

жеткізе алмағандығынан
қолданғандығынан.қолданғандығынан.
басқа тілдерден

сөзі бар?

қандай

генің

Саған қандай
істейсің? Тақырыптан

Кітап

Абай
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Міне,сен«Білімдіденшыққансөз»тарауынаяқтап,ақынның
тұлғалықболмысынжаңабірқырынантаныдың.

Небілдің?Неүйрендің?Кәне,өзіңдісынапкөр.

	 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР

Қай талау тап сыр ма ла ры
Топ тық жұ мыс. «Білімдіден қандай сөздер шығады?» де ген 

сау ал ды «Үл кен шең бер» әді сі мен топтарыңда тал дап кө рің дер.
1) Шең бер де отыр ған әр бір оқу шы осы сұ рақ қа жау ап 

жа за ды.
2) Оқу шы лар ке зек пен өз жау ап та рын оқи ды. Топ бұл 

жау ап тар ды сы на май тың дай ды. Бі рақ әң гі ме бо-
йын ша тақ та ға жа зы лып тұ ра тын ор тақ ше шім ге қо-
су, қос пау ды дау ыс қа са ла ды.

3) Ең со ңын да барлық жауаптар тыңдалып болған соң 
қо ры тын ды шы ға ры ла ды. Оқушылар қорытындыға 
қарап, білімді кісінің айтатын сөздерін зерделейді.

Жұп тық жұ мыс. 
«Жел пуіш» әді сімен қа ғаз ды жел пуіш пі ші нін де бүк теп, 

бі рін ші оқу шы бір бө лі гі не та рау ға қа тыс ты сұ рақ тар жа зып 
шы ға ды, екін ші оқу шы екін ші бө лі гі не қыс қа ша жау ап жа зып 
тап сы ра ды. Со дан соң жұп тар ал ма са ды.

Же ке жұ мыс.
1. «ПОПС фор му ла сы» әді сі мен «Бі лім ді ден шық қан сөз» 

та ра уын түй ін де.
Бі рін ші сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ... .»
Екін ші сөй лем: «Се бе бі мен оны бы лай тү сін ді ре мін: ... .»
Үшін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы сал дар мен 

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

ше шім ге кел дім: ... .»
2. «Мен ақын шығармаларынан не түсіндім?» де ген та қы рып қа 

дәлелдемелік эс се жаз.

ақынның

«Білімдіден қандай сөздер шығады?» де
мен топтарыңда тал

бір оқушы осы сұ

апта
ды. Бі

пен өз жау
май тыңдай

лып тұра
ды.

да барлық жауаптар тыңдалып болған соң 
лады. Оқушылар қорытындыға рыла

қарап, білімді кісінің айтатын сөздерін зерделейді.қарап, білімді кісінің айтатын сөздерін зерделейді.

ғазсімен қа
шы бір бөлі не та

шы екіншы екін
дан соң жұпдан соң жұп

мыс.
мула«ПОПС фор

уын түйінде.
ші сөйлем: «Ме

ші сөйлем: «Се
рінші сөй

Екінші сөй
Үшінші сөй

дей ала
ғы сөй

лел
Соң

шешім
«Мен ақын шығармаларынан не түсіндім?» де
дәлелдемелік эс



66

3. Тест сұ рақ та ры на жау ап бер.
1. «Адам ның бір қы зы ғы – ба ла де ген» өлең жо лы ақын ның 

қай шы ғар ма сы нан алын ды?
A) «Ғы лым тап пай, мақ тан ба» өлеңі
B) «Ин тер нат та оқып жүр» өлеңі
C) «Жа сым да ғы лым бар деп ес кер ме дім» өлеңі
D) «Бі лім ді ден шық қан сөз» өлеңі
E) «Талап тың мі ніп тұл па рын» өлеңі

2. Ұй қас де ген не?
A) Өлең тар мақ та рын да ғы бу ын сан да ры ның бір дей бо луы
B) Сөз ба сын да ғы ды быс тар дың қай тала нуы
C) Өлең де гі тар мақ тар дың бір дей бо луы
D) Сөй лем құ ры лы мы ның үй ле сім ді лі гі
E) Өлең тар мақ та рын да ғы сөз аяқ та ры ның үн дес ті гі, өза ра 

ұқ сас, ды быс тас ес ті луі
3. Абай дың Се мей де гі қа ла лық учи ли ще де оқы ған ба ла сы:

A) Әб ді рах ман
B) Ма ғауия
C) Ақыл бай
D) Тұ ра ғұл
E) Кә кі тай

4. Абай дың қа ра сө зі де ген не?
A) Аңыз
B) Әң гі ме
C) Дра ма
D) Өлең
E) Про за

5. Қа лам гер дің өмір құ бы лы сы ту ра лы айт қы сы кел ген ойы:
A) Об раз
B) Стиль
C) Идея
D) Та қы рып
E) Шы ғар ма

лы ақынның 

дім» өлеңі

рының бірдей бо
нуыталануы

луы
лігі

ғы сөз аяқтарының үн

щеде оқылық учи

зі деген не?

дің өмір құдің өмір құ
раз

Стиль
Идея
Тақырып
ШығарШы
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Оқусауаттылығытапсырмаларынорында.

ХА	ЛЫ	ҚА	РА	ЛЫҚ	ЗЕРТ	ТЕУ	ЛЕР	
ФОР	МА	ТЫН	ДА	ҒЫ	 

ТАП	СЫР	МА	ҮЛ	ГІ	ЛЕ	РІ

1. Мә тін ді мұ қи ят оқып, тө мен де гі тап сыр ма ны орын да.

  Ақын «Жа сым да ғы лым бар деп ес кер ме дім» өле ңін 1885 
жы лы қы рық жа сын да жаз ған. Бұл өлең нің бас ты идея сы – 
жа лын да ған жас кү нін де ал тын уа қыт ты бос қа өт кіз бей, 
ғы лым, бі лім, өнер үй ре ну қа жет ті гі. 

Жа сым да ғы лым бар деп ес кер ме дім, 
Пай да сын кө ре тұ ра тек сер ме дім.
Ер жет кен соң түс пе ді уысы ма, 
Қо лым ды мез гі лі нен кеш сер ме дім. 

  Абай әке сі нің қа ла уы мен Се мей қа ла сын да ғы оқуын тас тап, 
оған кө мек ші бол ға нын бі ле міз. Ел ге қыз мет іс теп жүр ген де 
бі лім ді лік тің өзі үшін де, ха лық үшін де ке рек ті гін тү сін ді.

  Өлең үзіндісін де гі «Қо лым ды мез гі лі нен кеш сер ме дім» 
де ген тір кес тің ма ғы на сын аш.
А) Өзгеру
В) Кешіру
С) Кешігу
D) Өкі ну
Е) Ренжу

2. Мә тін ді мұ қи ят оқып, тө мен де гі тап сыр ма ны орын да.

  «Отыз бі рін ші қа ра сө зін де» Абай адам ның ес те сақ тау 
қа бі ле тін да мы ту ды сөз ете ді. Хакім өз бе ті мен ға лым дар дың 
ең бе гін зерт теп, ес те сақ тау қа бі ле ті нің ма ңы зын аша ды. Оны 
да мы ту дың жол да рын тұ жы рым дап ұсы на ды. Со ны мен, Абай 
ес ті ген не ме се көр ген нәр се ні ұмыт пау үшін не іс теу ке рек  
дей ді? Ақын оның төрт жо лын көр се те ді.

  Ең ал ды мен, кө кі рек кө зі бе рік бо лу ке рек, яғ ни ес ті ген 
нәр се ге мән бе ре қа рап, ой лы көз бен кө ңіл ге бе кі ту қа жет.

маны орын

лым бар деп ескермедім» 
ған. Бұл өлеңнің бас

ты бостын уақытты бос
гі.

кер
дім.

лым бар деп ескер
ра тексерме

ді уысыма, 
нен кеш сер

мей қамен Семей қа
міз. Елнын біле

тің өзі үшін де, халық үшін де ке
гі «Қолым

сын аш.
дегі «

тің мағынасын аш.

Ренжу

ді мұқият оқып, тө

«Отыз бірін«Отыз бі
қабілетін да

бегін зерт
тудың жол

ең
дамы
есті
дейді? Ақын оның төрт жо

  Ең ал
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  Екін ші – ес ті ген не ме се көр ген нәр се ге қы зы ғып, со ның 
ма ғы на сын ұқ сам деп, ын тық бо лу ке рек.

  Үшін ші – сол нәр се ні бір не ше рет қай талап, іш тей ой ға 
түй іп алу ке рек.

  Төр тін ші – жа ман нәр се лер ден қа шық бо лу ке рек.
  Ақын көр сет кен ес те сақ тау дың осы төрт қа ғи да сын бе рік 

ұс та са, ес ті ген жақ сы сөз не ме се көр ген тәр бие лік ма ңы зы зор 
жа ғым ды іс адам ой ын да мәң гі қа ла ды.

  «Отыз бі рін ші қа ра сө здегі» ес те сақ тау дың жол да рын 
ре ті мен сәй кес тен дір.

1. Бі рін ші А) жа ман нәр се лер ден қа шық бо лу 
ке рек.

2. Екін ші В) сол нәр се ні бір не ше рет қай талап, 
іш тей ой ға түй іп алу ке рек.

3. Үшін ші С) ес ті ген не ме се көр ген нәр се ге 
қы зы ғып, со ның ма ғы на сын 
ұқ сам деп, ын тық бо лу ке рек.

4. Төр тін ші Д) кө кі рек кө зі бе рік бо лу ке рек, яғ ни 
ес ті ген нәр се ге мән бе ре қа рап, 
ой лы көз бен кө ңіл ге бе кі ту қа жет.

3. Мә тін ді мұ қи ят оқып, тө мен де гі тап сыр маларды орын да.

  Абай «Отыз екін ші қа ра сө зін де»: «Бі лім-ғы лым ды кө бей-
ту ге екі қа ру бар адам ның ішін де: бі рі – мұ ла ха за, екін ші – 
мұ ха фа за. Бұл екі қу ат ты зо рай ту жа һа тін де бол мақ ке рек. 
Бұ лар зо рай май, ғы лым зо рай май ды», – деген.

 1) «Мұлахаза» және «мұхафаза» сөздерінің мағынасы: 
А) Ойласу, пікір алысу
В) Ойласу, сақтау
С) Ойласу, сөйлесу
D) Ойласу, қорғану
Е) Ойласу, келісу

2) Білім-ғылымды дамытуға тағы нелер керек? Ақынның 
пікірін толықтырып жаз. 

ның 

тей ойға тей ой

сын берік ғидасын бе
лік маңызы зор 

таудың жол

селерден қа

сені бір
ға түй

сол нәр
тей ойға түй

тіген не
ғып, со

ұқсам деп, ын

кіД) көкі
ті

Д)
ес
ой

ят оқып, төмен

Абай «Отыз екінші қаАбай «Отыз екін
ру бар адам

за. Бұл екі қу
май, ғыраймай, ғы

«Мұлахаза» және «мұхафаза» сөздерінің мағынасы: 
Ойласу, пікір алысу
Ойласу, сақтау
Ойласу, пікір алысу
Ойласу, сақтау
Ойласу, сөйлесу
Ойласу, қорғану
Ойласу, келісу

D) Ойласу, қорғану
Е) Ойласу, келісу

2) Білім-ғылымды дамытуға тағы нелер керек? Ақынның 
пікірін толықтырып жаз. 
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ІІІ	ТАРАУ

МІ	НІҢ	ДІ	ҰР	ЛАП	
ЖАСЫ	РЫП

До сым, сен осы та рау да:
• адам ның түр лі мі нез-құ лық, іс-әре кет те рін, 

бол мы сын ақын ның мы сал өлең де рі мен 
са ти ра сы ар қы лы сын тұр ғы сын да пай ым-
дау ды үй ре не сің.

ТАРАУТАРАУ

ҰРЛАПҰРЛАП
РЫПРЫПРЫП

Досым, сен осы та
адам
бол
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АбайИ.А.Крыловтың кез келгенмысалынемес, тәрбиелік
мақсаттыкөздейтіншығармаларынкөбірекаударған.

ДандайЫсқақұлы

«ЕСЕК	ПЕН	БҰЛ	БҰЛ»	МЫСАЛЫ

Абай адам бой ын да кез де се тін түр лі 
оғаш мі нез-құ лық ты да зерт те ген. «Кү лем-
бай ға», «Абы ра лы ға» си яқ ты көп те ген 
са ти ра лық шы ғар ма ла ры осы мә се ле ге 
ар нал ған. Сон дай-ақ ақын орыс ақын-жа-
зу шы ла ры ның бір не ше мы са лын ау дар ған.

Мы сал – ша ғын кө лем ді, адам ға са бақ 
бо ла тын тәр бие лік, та ғы лым дық мә ні бар 
шы ғар ма. Кө бі не се құстар, xай уа нат тар, 
жән дік тер, өсімдіктер ту ра лы жа зы ла ды. 
Сол ар қы лы адам бой ын да ғы мін, әлеу-
мет тік ор та да ғы кем ші лік сы на ла ды. 
Шы ғар ма да ғы кей іп кер лер адам ті лін де 
сөй лейт ін жа ну ар лар не ме се өсім дік тер 
бо луы мүм кін. Мы сал да тәр бие лік мақ-
сат  та ғы не гіз гі ой тұ жы рым да ла ды.

«Есек пен бұл бұл» туындысы – орыс 
хал қы ның әйгілі ақы ны Иван Анд рее вич 
Кры лов тың «Осёл и Со ло вей» мы са-
лы ның ау дар ма сы. 

Абай дың И.А.Кры лов тың шы ғар ма-
ла рын тәр жі ме леу се бе бі туралы ақын ның 
ұлы Тұ ра ғұл бы лай жа за ды: «1894 жы лы 
Фе до ров де ген уез ной ел ге кел ген де, 
ме нің әкем нің Лер мон тов тың өлең де рін 
пе ре вод ет ке нін ес тіп, әке ме айт ты: «Сіз 
Кры лов тан пе ре вод ет се ңіз ші, қа зақ тың 
ұғы мы на сол қо лай лы, же ңіл ғой», – деп. 
Со дан кей ін Кры лов ты пе ре вод етіп еді».

Де ген мен бұл туындыны ер кін 
ау дар ма ға жат қы зу ға да бо ла ды. Се бе бі 

Меңгерілетін	білім:
• көркемшығармадағы
оқиғажелісінмәтінге
жуықбаяндапайту;

• шығармадағытілдік
бейнелеу,суреттеу
құралдарыныңқызметін
анықтау;

• шығармадағыкейіпкер-
лердіңіс-әрекетіарқылы
образынашу;

• оқырманретіндешығар-
маданалғанәсерін
зерделеп,сынихабар-
ламажазу.

Тірек	сөздер

Зертте

Сатира
Мысал
Аударма
Сыншы

Қосымшаақпарат
көздерінпайдаланып,
мысалжанрының
шығутарихын,себебін
зертте.

Қандайадамсын
айтаалады?

Се	нің	түй	ге	нің

ЫсқақұлыЫсқақұлы

да кез сетін түр
ты да зерттеген. «Күты да зерт

ға» сияқ
малары осы мә

дай-ақ ақын орыс ақын-жадай-ақ ақын орыс ақын-жа
ның бірнеше мы

ғын кө
лік, та

 ша
тын тәрбиелік, та

ма. Көбінесе құстар, xай
тер, өсімдіктер ту
қылы адам бой

тадатік орта
дағы кейдағы кейдаШығарма

сөйлейтін жа
луы мүм

ғы не
болуы мүм
саттағы нетағы нета

«Есек пен бұл
халқыхал
Кры
лы

адам сын

генің

Зертте

алады?

Қосымша
көздерін

жанрыныңмысал
шығу тарихын,
зертте.
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И.А.Кры лов тың жаз ған мы са лы 29 жол дан тұр са, Абай оны 
35 жол етіп ау дар ған.

Шөп ке той ған есек то ғай ішін де гі бұл бұл ға ке нет тен жолығып 
қа ла ды. 

Тойған есек шөпті оттап маңайдағы
Сонырқап шатқа кетті қай-қайдағы.
Тентіреп өлкені өрлеп келе жатып,
Жолықты бір бұлбұлға тоғайдағы.

Есек бұл бұл дың сай рап бе руін сұрайды. Та мыл жы та сай ра ған 
бұл бұл ды қой шы, қой, жел, құс – бә рі ты нып, тың дап қа ла ды.

Өнер ге сал ды бұл бұл сон да аңы ра тып,
Шың ғыр тып, шы мыр ла тып, сор ға ла тып,
Мың түр лі күй ге са лып тол қын та ды,
Ма ңай да жан біт кен ді та ңыр қа тып.

Қой жа тыр, қой шы тың дап тұр ды ел бі реп,
Кө зі не қып-қы зыл боп жас мөл ді реп.
Жел соқ пай, құс шу ла май, бә рі жым-жырт,
Ән ге кө ңіл жі бе ріп тұр ды ел жі реп.

Алай да бұл бұл дың әні есек ке ұна май қа ла ды:
Бұл бұл бол ды, то сып тұр есек сө зін,
Есек жер ге қа ра тып екі кө зін:
«Іш пыс пай-ақ тың дар лық бар екен сің,
Әт те ге н-ай, біл меп сің әтеш ті өзің!

Әтештің«әнін»армандағанесек

са, Абай оны 

тен жолығып тен жолығып 

руін сұрайды. Тамылжыта сай
нып, тыңдап қанып, тың

да аңы тып,
тып, сорғала

лып толқынтады,
ңырқатып.

дап тұршы тыңдап тұр
зыл боп жас мөл

май, бә
ріп тұр

ке ұнадың әні есекке ұна
бұл болды, тосып тұр есек сө

ге қаратып екі кө
пай-ақ тың

Есек жерге қа
«Іш пыспай-ақ тың

н-ай, білмеп
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Екен сің ән са лу ға сен-да ғы еп ті,
Сен бі раз әтеш әнін үй рен!» – деп ті.
Бұл сы қыл ды сын шы ның сө зін ес тіп,
Көз көр мес ке бұл бұл да ұшып кет ті.

Мұн да ғы есек – ақы мақ, на дан адам ның бей не сі бол са, бұл-
бұл – ән ші, жұрт тан ас қан на ғыз өнер ада мы ның бей не сі.

Абай ән дер мен күй лер де шы ғар ған. «Құ лақ тан кі ріп, бой ды 
алар. Жақ сы ән мен тәт ті күй» деп, ән мен күй ді, өнер паз ды 
жо ға ры ба ға ла ған. Бұл бұл си яқ ты шын ән ші ні де, есек се кіл ді 
да рын сыз сын шы лар ды да кез дес тір ген.

 	Білу

1. Мы сал де ген не?
2. Мы сал да қан дай кей іп кер лер бо луы мүм кін?
3. Абай кім нің мы сал да рын ау дар ған?
4. Есек ту ра лы қан дай ма қал-мә тел дер бі ле сің?

Тү	сі	ну

1. Не се беп ті Абай И.А.Кры лов тың шы ғар ма ла рын ау дар-
ған?

2. Мы сал дың қан дай ма ңы зы бар? Неліктен?
3. Мы сал да не лік тен жан-жа ну ар, өсім дік тер т.б. су рет те-

ле ді?
4. Бұлбұлдың сайрағаны неге есекке ұнамады?

Қолдану

1. Топ тық жұ мыс. Кестедегі оқи ға же лі сін бас шы лық қа 
алып, шы ғар ма ны көр кем тіл мен ба ян дап бе рің дер.

Есек пен 

бұл бұл дың 

жо лы ғуы

Есек тің 

өті ні ші

 Бұл бұл дың

ән са луы

«Сын-

шы ның» 

сө зі

 Бұл бұл дың 

ұшып ке туі

2. Кес те ні тол тыр. QR-cod арқылы мысалды тыңдап (71-бет), 
кей іп кер лер дің іс-әре ке ті ар қы лы об ра зын аш.

 Кей іп кер Іс-әре ке ті

 Бұл бұл 
Есек 

Білу

Түсіну

Қолдану

сі болса, бұл
несі.

тан кіріп, бой
ді, өнер

ні де, есек се
ті күй» деп, ән мен күйді, өнер

ні де, есек се

луы мүм
ған?

дер бі
дар

қал-мәтелдер бі

ті Абай И.А.Крылов

зы бар? Неліктен?дай маңызы бар? Неліктен?
тен жан-жа

Бұлбұлдың сайрағаны неге есекке ұнамады?Бұлбұлдың сайрағаны неге есекке ұнамады?

мыс. Кестедегі оқитық жұмыс. Кестедегі оқи
алып, шығарманы көр

Есек
Есек пен 

бұлдың 

ғуыжо

Кестені тол
кейіпкер

2.
кей

Бұл
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Таалдау

1. Шы ғар ма да ғы су рет теу құ рал да ры ның қыз ме тін тал да, 
қол да ны лу се беп те рін анық та.

 Көр кем де гіш құ рал Үзін ді  Қыз ме ті

2. Жұп тық жұ мыс. «Дер бес пі кір ай ту» әді сі бой ын ша 
мысал ды тал дап, ой ла рың ды ор та ға са лың дар.

1) Өзін дік пі кір (ой, идея. 1 сөйлем).
2) Дә лел (2 сөйлем).
3) Өз пі кі рін ай ғақ тай тын мы сал (2 сөйлем).
4) Өз пі кі рі не қар сы пікір (1 сөйлем).
5) Қар сы пікірді жоқ қа шы ға ра тын мы сал (2 сөйлем).
6) Қо ры тын ды (2 сөйлем).

Жинақтау

1. Шы ғар ма дан ал ған әсе рің ді жа за оты рып, сы ни ха бар-
ла ма жаз.

 Сы ни ха бар ла ма жа зу – ой қоз ғай оты рып, ес ті ген, біл-
ге нін тал дап, са лыс ты рып, рет теп, жүй елеп, дә лел деп, 
тұ жы рым жа сап, ше шім қа был дау.

 Кі ріс пе бө лім. Шы ғар ма дан ал ған әсе рін жет кі зе ді.
 Не гіз гі бө лім. Кей іп кер лер дің әре ке ті не ту ра лы ой ла ну ға 

же те лей ді? Тал дау жа сай ды, әсе рін кей іп кер әре ке ті мен 
бай ла ныс ты ра ды, дә лел дей ді.

 Қо ры тын ды бө лім. Кей іп кер дің бой ынан өзі не үй ре не тін 
не жи ре не тін қа си ет те рін ай тып, ой ын тұ жы рым дай ды.

2. «3–2–1» әді сі бой ын ша мә тін мен жұ мыс жа сап, та қы-
рып пен бай ла ныс ты ра оты рып, кес те ні тол тыр.

Мы сал ту ра лы

3 де рек 

Мы сал бой ын ша

2 сұ рақ 

Қы зы ғу шы лық та ныт қан

1 нәр се

Бағалау

1. Мы сал өлең нің құн ды лы ғы не де? Ба ға бер.
2. Қа зір гі за ман да мы сал жа зу қа жет ті лі гі бар ма?

Талдау

Жинақтау

Бағалау

тін талда, 

Қызме

ту» әдісі бой
дар.

ту» әді
лыңдар.

сал (2 сөйлем).
сы пікір (1 сөйлем).

ратын мы

ріңді жаза оты

– ой қоз
рып, реттырып, рет

шім қасап, шешім қа
 Шығармадан ал

іпкерлер
сай

Кей
ді? Талдау жа

рады, дәлел
лім. ды бөлім. 

тін қанетін қа
«3–2–1» әдісі бой

пен бай ныс

сал туМысал ту

3 де

Мысал бой

Қызы

1.
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Эс	те	ти	ка	–	адамныңдүниені көркемдік тұрғыданұғынып-түсіну
заңдылықтарытуралығылым.Сондай-ақәсемдікзаңдарынарқаует-
кеншығармашылықтыңмәнісіменформаларытуралығылым.

Орысша-қазақшатүсіндірмежалпысөздік

Са	ти	ра	–өзі суреттепотырғаноқиғаны, құбылыстынемесе ке-
йіпкердіөткірсынғаалып,әжуағаайналдыратынкөркемдікбейнелеу
тәсілі. Абайдың 10 жасындағы тұңғыш өлеңі сатирамен жазылған.
Сатираның мысал, эпиграмма, памфлет, фельетон, пародия,
шарж, карикатура, анекдот сияқты жанрлары бар. Ақын сатираны
шығармашылығындакеңпайдаланғанжәнеоныжаңартып,дамытқан.

Кей	іп	теу–әртүрліжануарларды,өсімдіктерді,табиғатқұбылыс-
тарыннемесежансызнәрселердіадамкейпінекелтіріпсуреттейтін
көркемдіктәсіл.Мысалы,«желсоқпай,құсшуламай,бәріжым-жырт,
әнгекөңілжіберіптұрдыелжіреп».

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

1. Ақынныңқандайсатиралықшығармаларыбар?
2. Сенқандайнәрсенінежануардыадамкейпіндесуреттередің?

Несебепті?Ойыңдымысалменжазыпкөрсет.

Хрестоматиядағы«Білімдіденшыққансөз»,«Ақынаудармалары»
материалдарыноқып(116-бет),дәлелдемелікэссежаз.

ӘбілдаұлыҰ.Абайдыоқуәліппесі:төменгісыныпоқушыларына
ұлыақындытаныстыру.–Алматы:Рауан,1994–.87б.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Шығармашылық	тапсырма

Кітап	–	білім	бұлағы

ұғынып-түсіну
арқау

ғылым.
жалпы сөздік

құбылысты немесе
көркемдікайналдыратын көркемдік

сатирамен
фельетон,
бар.жанрлары бар.

оныжаңартып,
өсімдіктерді,

кейпіне
өсімдіктерді,

адам кейпіне
соқпай, құс шуламай,

Әдебиеттану

шығармаларысатиралық
нәрсені не жануарды

мысалменОйыңды мысалмен

Шығармашылық тапсырма

Хрестоматиядағы
материалдарынматериалдарын

Әбілдаұлы

Кітап – білім бұлағы

Әбілдаұлы
ұлы ақынды
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Мысалдыңөрнектілігі,әуезділігі қайранқалдырады,ырғағы
да,ұйқасыда,мақамыда,сөздіңәуенідемінсіз,құйылыптұр.

СауытбекАбдрахманов

	 «ШЕ	ГІР	ТКЕ	МЕН	ҚҰ	МЫР	СҚА» 
	 	МЫСАЛЫ

«Ше гі рт ке мен құ мы рс қа» туын-
дысы – И.А.Кры лов тың «Ст ре ко за и 
му ра вей» мы са лы ның ау дар ма сы.

Жан ры – поэ зия (мы сал өлең). 
Идея сы – арам та мақ жал қау лық ты сы нау.

Ше гі рт ке ар қы лы ең бек ету ге еріне-
 тін, ой сыз адам ның кей пі си пат тал са, 
құ мы рс қа – ең бек қор адам ның бей не сі.

Өлең әр қай сы сы 4 тар мақ ты 9 шу -
мақ тан тұ ра тын 8–9 бу ын ды (а-б-в-б) жыр 
үл гі сі мен жа зыл ған.

Абай түп нұс қа да ғы «ст ре ко за ны» 
ине  лік деп ал май, ше гі рт ке (куз не чик) 
деп өз ге рт кен. Өйт ке ні си рек кез де се тін 
ине лік ке қа ра ған да, жаз дың күні да ла да 
қап тап жү ре тін ше гі рт ке нің тір ші лі гі 
қа зақтың ба ла сы на та ны сы рақ. Оның 
үс ті не мы сал да ай ты ла тын ой мен маз мұн 
ине лік тен гө рі ше гі рт ке нің өмір сү ру 
та би ға ты на ке ліңкірейді. (Д.Ыс�а��лы) 

Мы сал екі бө лім нен тұ ра ды. Ал ғаш қы 
бө лім де ше гі рт ке нің жаз бойы сай ран 
сал ға ны су рет те ле ді.

Шы рыл дау ық ше гі рт ке
Ыр шып жү ріп, ән сал ған.
Кө гал ды қу ып гөл айт тап,
Қы зық пен жү ріп жаз ды ал ған.

Жаз ды күн гі жа пы рақ тың
Бі рін де та мақ, бі рін де үй...

Меңгерілетін	білім:
• өлеңдегітілдікбейнелеу,
суреттеуқұралдарының
қызметінанықтау;

• шығарманыавторізімен
баяндапжазу;

• көркемшығармадағы
көріністіәңгімелепжазу;

• шығарманыпайымдап
оқуарқылысөз,сөз
тіркестерініңлексикалық
жәнеауыспалымағы-
насынашып,мәтіндегі
қолданысынтүсіну.

Әнсалу
Гөлайттау
Сауықшыл
Алажаздайеңбектену
Асырау

Тірек	сөздер

Жалқаулықтың
мысалыретіндесен
қандайжан-жануар,
жәндікнеөсімдіктіалар
едің?Несебепті?

Зертте

ырғағы
тұр.

АбдрахмановАбдрахманов

мырске мен құ
– И.А.Крыловтың «Ст

ның аудар
зия (мы– поэзия (мы

тамақ жал
қылы ең

ның кей
ртке ар

сыз адамның кей
– еңбек

қайсы
тан тұра

мен жамен жа
Абай түпАбай түп

инелік деп ал
деп өзге

лік
деп өз
инелік
қаптап жү
қазақтың ба

еңбектену

Жалқаулықтың

Зертте

Жалқаулықтың
мысалы
қандай жан-жануар,
жәндік
едің?
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Ше гі рт ке осы лай жаз ды өт кі зе ді. Ал мы сал дың екін ші бө лі-
гін де ше гі рт ке нің жағ дайы қи ын дай ды. Күз ке ле ді, күз ден кей ін 
қыс тү се ді. Ал ше гі рт ке қыс қа дай ын емес. 

Жапырақ кетті, жаз кетті,
Күз болған соң кетті күй.

Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ,
Өкінгеннен не пайда?
Суыққа тоңған, қарны ашқан,
Ойын қайда, ән қайда?

Оныменен тұрмады,
Қар көрінді, қыс болды.
Сауықшыл сорлы бүкшиді,
Тым-ақ қиын іс болды.

Та мақ, бас па на жоқ, ше гі рт ке ашы ға ды, бү рі сіп то ңа бас-
тай ды. Илеуі не қыс қы азы ғын жи нап ал ған құ мы рс қа ны із деп 
та ба ды. Жаз шық қан ша асы ра уын сұ рай ды. Құ мы рс қа жал қау, 
арам та мақ ше гі рт ке ні асы ра ғы сы кел мей ді. Сөйт іп, ақын өлең нің 
со ңын мынадай иро ния мен аяқ тай ды:

Қайт сін, қо лы ти меп ті,
Өлең ші, ән ші есіл ер! 
Ала жаз дай ән сал саң,
Сел кіл де де, би лей бер!

Түп нұс қа да 30 жол, ау дар ма сын да – 36 жол.

«Еңбекқор»құмырсқамен«әнші»шегіртке

лі-
ден кейін 

Суыққа тоңған, қарны ашқан,

Қар көрінді, қыс болды.
Сауықшыл сорлы бүкшиді,Сауықшыл сорлы бүкшиді,
Тым-ақ қиын іс болды.

ғады, бү
ған құ

ке ашы
ғын жинап алған құ

уын сұрайды. Құ
мейді. Сөйт

тайды:
лы тисін, қолы ти
ші есіл ер!Өлеңші, ән

Ала жаздай ән сал
кілде де, би

ма
Сел

да 30 жол, аударма

76



77

 	Білу

1. Хрес то ма тия дан мы сал өлең ді мұ қи ят оқы.
2. Мы сал да қан дай кей іп кер лер бар?
3. Құ мы рс қа ту ра лы не бі ле сің?
4. Ше гі рт ке ні қай дан көр дің?
5. Мысалдағы ше гі рт ке жаз бойы не мен ай на лыс ты?

Тү	сі	ну

1. Мысалды тү сі ніп оқып, не гіз гі ой түй ін де рін анық та.
2. Ше гі рт ке не лік тен қыс та да ла да қал ды?
3. Құ мы рс қа ның не се беп ті жағ дайы жақ сы болды?
4. Құ мы рс қа не ге ше гі рт ке ні кір гіз бе ді? Қан дай жағ дай да 

үйі не кір гі зуі мүм кін еді?

Қолдану

1. Топ тық жұ мыс. QR-cod арқылы мысалды тыңдап (76-бет), 
«Бу ри ме» әді сі бой ын ша ав тор ізі не сай ба ян дап жа зың-
дар. Бе ріл ген ұй қас тар ға сай өлең құ рас ты рыңдар.

... ой лан ған,

... тол ған ған,

...

... қам дан ған.

... ән сал ды,

... жар сал ды.

... би би ле ді,

... қо лы ти ме ді.
2. Мы сал өлең нің әр бө лі гі не та қы рып қой ып, мә тін ге жос-

пар құр.

Шы ғар ма дан  

үзін ді
Та қы ры бы  Жос пар 

 

Таалдау

1. Топ тық жұ мыс. «Кон цеп туал ды кес те» әді сі ар қы лы 
мы сал ды тал даң дар. Кес те ге мы сал өлең де бе ріл ген сөз-
дер дің ма ғы на сын тал дап, шы ғар ма да ғы қол да ны сын 
анық таң дар.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

ты?лысты?

рін анық

Түсіну

індерін анық
ды?

сы болды?дайы жақ
беді? Қан

мыс. QR-cod арқылы мысалды тыңдап (76-бет), 
не сай ба

мыс. QR-cod арқылы мысалды тыңдап (76-бет), 
ша автор ізіне сай ба
ға сай өлең құ

ған,
ған,ғанған,

... қамданған.

... ән сал... ән сал

... жар сал

... би би... би би

... қо
сал өлеңнің әр бө

пар құр.

Шығарма

үзін

1.
мы
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�л гі:

Мы са лда ғы сөз дер 

мен сөз тір кес те рі

 Лек си ка лық 

ма ғы на сы

Мә тін де гі қол да ны сы

Шы рыл дау ық Шы рыл дап, ма за сы 
қа шу

Ше гі рт ке нің ән са луы.

 Гөл айт тап Қы ды ру, ел шар лау Ше гі рт ке нің се кек теуі, 
ал да ғы өмі рін ой ла мауы.

Жа пы рақ кет ті Ке ту, қай ту  Жаз мез гі лі нің ке тіп, 
қа ра су ық күз дің кел уі.

Қа ба ғын қай ғы 
жа ба ды

 Қай ғы жа бу Ше гі рт ке нің күй зе лі сі, 
қай ғы руы.

2. Мы сал өлең нің құ ры лы сы на тал дау жа са.
– Өлең де гі бу ын са ны мен бу ын тү рін ата.
– Түп нұс қа мен ау дар ма қан ша жол дан тұ ра ды?
– Мы сал өлең ар қы лы ақын не айт пақ бол ды?

3. «Бол жау» әді сі мен ой ың ды айт . Егер құ мы рс қа ше гі рт ке ні 
күн жы лы ған ша асы ра са, жаз шық қан соң не бо луы мүм кін?

Жинақтау

1. Жұп тық жұ мыс. «Қа быр ға да ғы рөл» әді сі мен жұ мыс іс-
тең дер. Құ мы рс қа не ше гі рт ке нің сұл ба сын дәп тер ле рі ңе 
са лың дар.

 Іші не: осы кей іп кер ту ра лы өз де рің бұ рын нан бі ле тін де рің ді 
жә не мә тін маз мұ ны бой ын ша си пат та ма ны жа зың дар.

 Сыр ты на: өмір мен бай ла ныс, қо ры тын ды ой, ма қал-мә-
тел жа зың дар. Жұп та рың мен бө лі сің дер.

2. Өз от ба сың да қыс қа қан дай дай ын дық жа сай сың дар?
3. Мысалдың негізгі идеясын мақал-мәтелдермен түйіндеп 

жаз.

Бағалау

«Ше гі рт ке мен құ мы рс қа» мы сал өле ңі нің қа зір гі за ман-
дағы маңыздылығы қандай?

Ежелгі грек философы Эзоптың «Қоңыз бен құмырсқа» деп
аталатын мысалы бар. Оны XVII ғасырда Франция ақыны Жан де

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

данысы

нің ән салуы.

нің секектеуі, 
рін ойла

нің ке
ғы өмірін ой

Жаз мезгілінің ке
ра суық күздің кел

кенің күйгірт
қайғыруы.

на талдау жаса.
ын түрін ата.
ша жолдан тұ

пақ бол
ша жол

лы ақын не айтпақ бол
ды айт. Егер құ

са, жаз шыққан соң не бо

дамыс. «Қабырға
қа не шегірт

лы өзіпкер тура
тін мазмұны бой

мен баймен бай
дар. Жұпзыңдар. Жұп

сыңда қыс
Мысалдың негізгі идеясын мақал-мәтелдермен түйіндеп 

ке мен құ«Шегірт
дағы маңыздылығы қандай?

Ежелгі

Білгенге

аталатын
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Лафонтенаударып,«LaCigaleetlaFourmi»–«Цикадаменқұмырс-
қа»депатаған.

XVIII ғасырда осы мысалды орыс тіліне аударған бірнеше ре-
сейлікақын«СтрекозаиМуравей»депалған.Себебіолкездеауыз-
екісөйлеутіліндеинеліктіде,шегірткенідежалпылама«стрекоза»
(«стрекотать», яғни «шырылдау», «дыбыс шығару» деген сөзден
шыққан)депатағанекен.

МаркЗалкинд

Иро	ния (кекесін) –кемшілікті,міндіастарменперделеп сынау, 
сықақтау,  мысқылдау,  кекету. Абай иронияны әлеуметтік өмірдегі
кемшіліктердімінеп,шенеугеарнады.Ақынирониясыныңмақсаты–
оқырманынаәсерету,көтеріпотырғанмәселесініңөзектілігіненазар
аудартуүшінерекшеекпінтүсірежеткізу.

Шен	дес	ті	ру(антитезагрек.antіthesіs–қарама-қарсылық)қара-
ма-қарсы ұғымдарды, жағдайларды, образдарды салыстыра не
қарама-қарсықояотырып,ойменсезімдіәсерліжеткізугеұмтылатын
стильдікәдіс.«Шегірткеменқұмырсқа»мысалындаақынеңбекқорлық
пенжалқаулықтықарама-қарсықойған.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

Мысалдағы шендестірулерді теріп жаз. Олардың қолданылуын
түсіндір.

АбайҚұнанбаев.Өлеңдер,поэмалар,аудармалар,қарасөздер–
Алматы:Мектеп,2007.–158б.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Масылдықтыңқауіптілігінеде?
Отбасыңдағысеніңміндетіңне?Міндетіңдіқалайатқарыпжүрсің?

Се	нің	түй	ге	нің

Кітап	–	білім	бұлағы

ре-бірнеше
кезде ауыз
«стрекоза»

сөздендеген сөзден

МаркМарк

астармен перделеп
әлеуметтікиронияны әлеуметтік

Ақын ирониясының
мәселесініңотырған мәселесінің

жеткізу.
antіthesіs –

образдарды
мен сезімді

құмырсқа»құмырсқа»
қойған.қарама-қарсы қойған.
Әдебиеттану

шендестірулердіМысалдағы шендестірулерді

Масылдықтың

түйгенің

Масылдықтың
Отбасыңдағы

Кітап

Абай
Алматы:
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АбайИ.А.Крыловмысалдарыныңішіненқазаққапайдалысын,
ұғынықтысын,даланыңтұрмыс-салтынаорайлысынтаңдаған.

ДандайЫсқақұлы

 «ҚАР	ҒА	МЕН	ТҮЛ	КІ»	МЫСАЛЫ

Абай И.А.Кры лов тың кез кел ген 
мы са лын ау да ра бер ме ген. Ол Кры-
лов тың 236 мы са лы ның іші нен таң дап, 
қа зақ ұғы мы на сай етіп, 12 нұс қа сын 
ға на қа зақ ша ла ған. 

Ақын «Қар ға мен түл кі» мы са лын екі 
нұс қа да ау дар ған. Жан ры – поэ зия (мы-
сал өлең). Идея сы – мақ тан шақ тық ты, 
даң ғой лық ты сы нау. Қар ға мақ тан шақ, 
аң ғал, даң ғой жан ның си па тын да бол са, 
түл кі – сұм, қу, ала яқ адам ның бей не сі.

Мы сал дың екі тү рі нің де маз мұ ны, 
ай тар ойы – бір. Ай ыр ма сы – бі рі дәл 
ау да рыл са, екін ші сі ер кін ау дар ма ға 
жа та ды. Түп нұс қа да ғы 26 жол дық мә тін 
дәл ау дар ма да – 47, екін ші сін де – 55.  Ер-
кін ау да рыл ған нұс қа 7–8 бу ын ды жыр 
үл гі сі мен жа зыл ған. 

«Қар ға мен түл кі» мысалының 
бірінші нұсқасы былай басталады:

Жұрт бі ле ді, кү ле ді,
Сұр қия тіл дің жа ма нын,
Қо ше мет ші лер дің ама лын.
Сон да со лар қай да жоқ?
Еп теп айт са, ере сің,
Ар ты нан өкін сең де, пай да жоқ, –

деген жолдармен бірден оқырмандардың 
назарын ау дарады.

Бірінші бөлімде қарғаның ірімшікті 
тапқаны сөз болады:

Ірім шік ті Құ дай ым
Кез қыл ды бір күн қар ға ға, 

Меңгерілетін	білім:
• шығарманықұрылысы
менқұрылымынақарай
жіктеп,бөліктеріне
тақырыпқойып,жоспар
құру;

• мысалөлеңдікомикс
түріндеинтерпрета-
циялау;

• мәтіндегіой-түйіндерді
салыстырмалыүлгіде
(мақал,дәйек)әңгі-
мелеу;

• шығармаданалғанәсе-
рінзерделеп,авторға
хатжазу.

Қошемет
Мақтаншақ
Даңғойлық
Алдау
Тәттісөз

Тірек	сөздер

«Қарғаментүлкі»өле-
ңініңекіншінұсқасын
(«Боқтықтаталтаңдап»)
оқы.Оныбіріншінұс-
қаменсалыстырып,
ерекшелігіменұқсас-
тығынзертте.

Зертте

таңдаған.
ЫсқақұлыЫсқақұлы

ловтың кез кел
ген. Ол Крыра берме

лының іші
на сай етіп, 12 нұс
лаған. 

ға мен түл
ған. Жан

– мақ
дарған. Жан

сал өлең). Идеясы
ты сынау. Қар
ғой жан

– сұм, қу, ала
дың екі түсалдың екі тү

тар ойы – бір. Айтар ойы
аударылса, екін

тады. Түп
дар

жа
дәл аудар
кін ау
үлгіүл

бірінші нұсқасы былай басталады:

«Қарға мен түлкі»
екінші нұсқасын

талтаңдап»)

Зертте

ңінің екінші
(«Боқтықта
оқы. Оны

салыстырып,қамен
ерекшелігі
тығын

80
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Алып ұшып барды да,
Қонды бір биік ағашқа.
Үлкен олжа емес пе
Ірімшік деген қарны ашқа? –
Бір жеп алып, шү кір лік
Қы лай ын деп Ал ла ға.
Мұндағы «шүкірлік қылу» – қазақы 

ұғымға тән нәрсе. Сөйтіп, қарға тамақтану 
керек еді, бірақ күтпеген жерден оны түлкі 
көріп қалады. 

Тұмсығында ірімшік,
Ойланып қарап тұр еді,
Бір қу түлкі сорына
Жақын жерде жүр еді,
Ішіне сақтап қулығын,
Ептеп барып барлайды.
Қарға биікте, ағаштың басында, ал түлкі 

жерде. Бірақ алпыс екі айлалы түлкіге 
қарғаны алдап түсіру сөз емес:

Бұлғақтатып құйрығын,
Қарғаның көзін алдайды.

Қарғаментүлкі

Мақтаншақтық
пендаңғойлық
адамғақандайқауіп
төндіруімүмкін?

Се	нің	түй	ге	нің

Сұр	қия	тіл	– бұл
жерде:алдамшысөз

Қо	ша	мет	ші	–бұл
жерде:өтірікмақтау

Боқ	тық	та	тал
таң	дап	–бұлжерде:
қоқысжиналатын
жер

Ма	зат	сып	–ма-
засызданып

Асық	боп	ке	ліп	
ем	–ғашықболу(бұл
жерде:шынғашық-
тықжоқ,алдау)

Сөзмаржан Мұндағы «шүкірлік қылу» – қазақы 
ұғымға тән нәрсе. Сөйтіп, қарға тамақтану 
керек еді, бірақ күтпеген жерден оны түлкі 
ұғымға тән нәрсе. Сөйтіп, қарға тамақтану 
керек еді, бірақ күтпеген жерден оны түлкі 

Тұмсығында ірімшік,
Ойланып қарап тұр еді,
Бір қу түлкі сорына
Жақын жерде жүр еді,Жақын жерде жүр еді,
Ішіне сақтап қулығын,
Ептеп барып барлайды.
Қарға биікте, ағаштың басында, ал түлкі 
Ептеп барып барлайды.
Қарға биікте, ағаштың басында, ал түлкі 

жерде. Бірақ алпыс екі айлалы түлкіге 
қарғаны алдап түсіру сөз емес:

Бұлғақтатып құйрығын,
Қарғаның көзін алдайды.Қарғаның көзін алдайды.
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Тәтті тілмен, тәтті үнмен
Сөйлесуге айналды:
«Қа ра ғым, нет кен сұ лу ең!»–
Деп та ңыр қап, таң да н ды.
«Не ет кен мой ын, не ет кен көз,
Осы дан ар тық дей сің бе
Ер те гі қы лып айт қан сөз?».

Түлкі қарғаның тек «сұлу» екенін құр айтып қана қоймай, 
оны бастан-аяқ сипаттап, көркіне «таңғалады»: 

«Қа лай ша біт кен, япыр май,
Мұр ны ңыз бен жү ні ңіз!
Пе ріш те нің үнін дей
Деп ой лай мын үні ңіз.
Осы көрікпен, бұл жүнмен,
Әншілігің білінді,
Ұялмай, қалқам, бір сайра,
Біз де алалық үлгіні.
Құс төресі біздерге
Сіз боларсыз бір күні».

Әрине қарға үшін құс төресі болу үлкен арман!
Басы айналды қарғаның
Сұмның айтқан сөзіне.
Қуанғаннан бөртініп,
Бір мастық кірді өзіне.

Осылайша мақтауға басы айналған қарға жегелі отырған 
ірімшікті де ұмытып, «сайрамақ» болып, қарқ ет е қалады:

Өзі не біт кен өңе шін
Ая мас тан қарқ ет ті.

Әлбетте аңдып тұрған қу түлкі ірімшікті алып, қашып кетеді:
Ірім шік жер ге салп ет ті,
Іс біт ті, қу кет ті.

Ақын қарғаның мақтауға есіріп кеткенін ирониямен білдіреді, 
яғни қарға «өзіне біткен өңешін де аямайды».

Екінші нұсқада қарға ірімшікті «асық пай же мек бо лып», «бір 
ағаш қа қо нып», жан-жа ғы на ма сат та на қа рай ды, «таранады», 
яғни олжаға кенелгеніне масаттанады:

Бір ағашқа қонды да,
Асықпай жемек болды да,
Мазатсып қарады,
Оңына, солына.

Түлкі қарғаның тек «сұлу» екенін құр айтып қана қоймай, Түлкі қарғаның тек «сұлу» екенін құр айтып қана қоймай, 
оны бастан-аяқ сипаттап, көркіне «таңғалады»: 

май,
ңіз!

ңіз.
Осы көрікпен, бұл жүнмен,Осы көрікпен, бұл жүнмен,
Әншілігің білінді,
Ұялмай, қалқам, бір сайра,Ұялмай, қалқам, бір сайра,
Біз де алалық үлгіні.
Құс төресі біздерге
Сіз боларсыз бір күні».

Әрине қарға үшін құс төресі болу үлкен арман!
Басы айналды қарғаныңБасы айналды қарғаның
Сұмның айтқан сөзіне.Сұмның айтқан сөзіне.
Қуанғаннан бөртініп,
Бір мастық кірді өзіне.

Осылайша мақтауға басы айналған қарға жегелі отырған 
Бір мастық кірді өзіне.

Осылайша мақтауға басы айналған қарға жегелі отырған 
ірімшікті де ұмытып, «сайрамақ» болып, қарқ ет

Өзіне бітӨзі
Ая

Әлбетте аңдып тұрған қу түлкі ірімшікті алып, қашып кетеді:
Ірім

Ақын қарғаның мақтауға есіріп кеткенін ирониямен білдіреді, 
яғни қарға «өзіне біткен өңешін де аямайды».

Ақын қарғаның мақтауға есіріп кеткенін ирониямен білдіреді, 
яғни қарға «өзіне біткен өңешін де аямайды».

Екінші нұсқада қарға ірімшікті «асық
қа қонып», жан-жа

яғни олжаға кенелгеніне масаттанады:
ағашқа қо
яғни олжаға кенелгеніне масаттанады:
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Ағашқа қонып, қаранып,
Қанатын, жүнін таранып...

Сөйт іп отыр ған да, «жем із де ген бір түл кі нің» кө зі не «ірім-
шік ті тіс те ген қар ға» тү се ді. 

Ағашқа қонып, қаранып,
Қанатын, жүнін таранып,
Болмақшы еді мәз-мейрам,
Дейтін емес қу қайдан,
Жем іздеген бір түлкі
Кездей келді сорына,
Ағаштан төмен түспеген,
Ірімшікті тістеген
Қарға түсті көзіне.

Алпыс екі айлалы түлкіні бұл нұсқада автор былай суреттейді:
Қу құмар ақымаққа
Алдап, арбап соқпаққа
Кеңеседі өзіне.
Жуасып, жабырқап,
Таңқалып, таңырқап,
Қарады жүзіне.
Қарашы залымның,
Бұл жұртқа мәлімнің,
Алдаған сөзіне:
– Есен-сау жүрсіз бе,
Ақынның төресі?

«Ақынның төресі» деген мақтауға есіріп, қарға ірімшікті 
түсіріп алады: 

...Ірім шік жер ге салп ет ті.
Тап ет ті, шап ет ті,
Ап кет ті қу түл кі.
Ан тұр ған, сол тұр ған
Же ріңде бол күл кі.

Осылай қарға ірімшіктен айырылып, аш қалады.

 	Білу

1. Мы сал да не ту ра лы ай ты ла ды?
2. Қар ға ны қай дан көр дің?
3. Түл кі ту ра лы не бі ле сің?
4. Түлкі қар ғаны кімдерге теңеген?

Білу

не «ірім-зіне «ірім

Ағаштан төмен түспеген,

Алпыс екі айлалы түлкіні бұл нұсқада автор былай суреттейді:Алпыс екі айлалы түлкіні бұл нұсқада автор былай суреттейді:
Қу құмар ақымаққа
Алдап, арбап соқпаққаАлдап, арбап соқпаққа
Кеңеседі өзіне.
Жуасып, жабырқап,
Таңқалып, таңырқап,
Қарады жүзіне.
Қарашы залымның,Қарашы залымның,
Бұл жұртқа мәлімнің,Бұл жұртқа мәлімнің,
Алдаған сөзіне:
– Есен-сау жүрсіз бе,
Ақынның төресі?
– Есен-сау жүрсіз бе,
Ақынның төресі?

«Ақынның төресі» деген мақтауға есіріп, қарға ірімшікті 

...Ірім
Тап ет
Ап кет
Ан

Осылай қарға ірімшіктен айырылып, аш қалады.Осылай қарға ірімшіктен айырылып, аш қалады.

1.
2. Қар
3.
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Тү	сі	ну

1. Түл кі не ге қар ға ны мақ та ды?
2. Түл кі ні ха лық қа лай си пат тай ды? Неліктен?
3. Қар ға не ге түл кі ге ал да нып қал ды?

Қолдану

1. Хрес то ма тия дан мы сал дарды мұ қи ят оқып, жос пар құр.
Жос пар:
I Кі ріс пе бө лім
II Не гіз гі бө лім
2.1. ... .
2.2. ... .
III Қо ры тын ды бө лім

2. Жұп тық жұ мыс. «Кез бе шо лу» әді сі ар қы лы мы сал-
өлеңдегі ті рек сөз дер ді кес те ге тү сі ріп, ма ғы на сын ашып, 
пі кір ал ма сың дар.

Ті рек сөз дер Мә тін маз мұ ны нан үзін ді Ме нің қо ры тын ды ой ым

3. Мы сал дан түл кі нің қар ға ны мақ та ған сөз де рін те ріп оқы. 
Қандай құсты елестеттің? Осы сөз дер дің ат қа рып тұр ған 
қыз ме тін тү сін дір.

Таалдау

1. Мы сал да ғы ой-түй ін дер ді тал дап, олар ды са лыс тыр ма лы 
үл гі де (ма қал, дәй ек) әң гі ме ле.

2. Топ тық жұ мыс. Әр топ оқу шы ла ры мы сал ға оқи ға тіз бе-
гін құ рып, тал дай ды. Оқи ға же лі сін бас шы лық қа алып, 
әр бө лім ді ко микс ре тін де бе ре ді. Сал ған су рет те рін маз-
мұн дап, қор ғай ды.

3. Жұптық жұ мыс. «DEAL» әді сі ар қы лы мы сал дың маз-
мұ ны не гі зін де тал дау жа сап, мы сал дар мен дә лел де.

 D – Describe – ба ян дау (оқи ға ны си пат тау). E – Explain – 
тү сін ді ру (оқи ға бой ын ша су рет теу). A – Anallуse – тал дау, 
дә лел деу (мы сал кел ті ріп, дә лел деу). L – Links – қа зір гі 
за ман мен бай ла ныс тыру (қо ры тын ды жа сау).

Жинақтау

1. Екі кей іп кер дің бой ын да ғы жа ғым сыз қа си ет тер ді жи-
нақ тап, сыз ба ға тү сір.

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

ят оқып, жоспар құр.

сі арлу» әдісі ар
сіріп, ма

нан үзінді Ме

ны мақғаны мақ
Қандай құсты елестеттің? Осы сөзҚандай құсты елестеттің? Осы сөз

дір.

ғы ой-түй дер
қал, дәйек) әңқал, дәй

мыс. Әр топ оқутық жұмыс. Әр топ оқу
рып, талдай

лімді комикс ре
дап, қорғайдап, қор

Жұптық жұмыс. «DEAL» әді
ны негізін
– Describe

мұны не
– Describe

түсіндіру (оқи
дәлелдеу (мы

манмен бай
дә
за

1. Екі кей
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2. Мы сал идея сы на сай кей іп кер лер ге мінездеме бер. 
Ақынның «Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап» өлеңін 
интернеттен тауып оқып, мысал туралы ойыңды түйінде.

Бағалау

Осы шы ғар ма дан ал ған әсе рің ді зер де леп, ав тор ға хат 
жаз.

ПрофессорДандайЫсқақұлымысал нұсқалары туралы былай
депжазады:«...Оныңбірі«Жұртбіледі,күледі»де,екіншісі–«Боқтық-
та талтаңдап».М.ӘуезовосыныңекіншісіАбайдікі екендігіне күмән
келтіріп,Ыбырайдікідегенпікірайтқан (М.Әуезов.АбайҚұнанбаев.
Алматы: 1967, 199-б). КейінненЫ.Алтынсарин аударған «Ашығып
түлкіжүрдіжапандарда»депбасталатынмысаланықталды.Абаймұ-
расынзерттеушілерекінұсқаныдаАбайдікідегенпікіргекелді.

https://qazaquni.kz/

Пролог – көркем шығарманың кіріспе бөлімі. Көркем
шығармалардағысуреттелетіноқиғалартуралыәңгімеәлібасталмас
бұрын, соның идеясын меңзейтін қысқаша таныстыру. Мысалдың
біріншінұсқасындағы

Жұртбіледі,күледі,...–
депбасталатынжолдарпрологқажатады.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

Мысалдың екі нұсқасын салыстыра оқып, прологтың атқарып
тұрғанқызметіндәлелдепжаз.

Ысқақұлы Д. Аудармадағы Абай дәстүрі. / Әлем әдебиеті. –
2012.–№3.

Бағалау

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Кітап	–	білім	бұлағы

ге мінездеме бер. 
Ақынның «Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап» өлеңін 
интернеттен тауып оқып, мысал туралы ойыңды түйінде.интернеттен тауып оқып, мысал туралы ойыңды түйінде.

торға хат 

Бағалау

леп, автор

нұсқалары туралынұсқалары
күледі» де, екіншісі

Абайдікі екендігіне
(М.Әуезов.(М.Әуезов.

Ы.Алтынсарин аударған
мысал

деген
басталатын

Абайдікі деген

көркем шығарманың
суреттелетін оқиғалар

меңзейтін
суреттелетін

идеясын меңзейтін
нұсқасындағы

ЖұртЖұрт
жолдарбасталатын жолдар

Мысалдың

Жазып көр

Мысалдың
тұрған қызметін

Кітап

Ысқақұлы
2012.
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Абай Крылов мысалдарын дәл аудармай, сюжетін еркін
баяндап,қазақтіліндетөлтумааудармаберудімақсатеткен.

ЗәкиАхметов

 «ЕМЕН	МЕН	ШІ	ЛІК»	МЫСАЛЫ

1898 жылы жазылған «Емен мен 
ші лік» өле ңі де И.А.Кры лов тың «Дуб и 
Трос ть» мы са лы ның ау дар ма сы. Жан ры – 
поэ зия (мы сал өлең). Идея сы – қа зақ тың 
«әлін біл ме ген әлек» де ген сө зі нің ма ғы-
на сын ашу. Өз ша ма сын ме же лей ал мау – 
бұл да алаң ға сар ақы мақ тық тың бел гі сі. 
Еш нәр се нің бай ыбы на бар май, орын сыз 
мақ та нып, есі ріп жүр ген де қа лай мерт 
бол ға нын біл мей қа ла тын алаң ға сар лар 
емен бей не сі мен сы қақ тал са, тір ші лік 
талап та ры ның ың ғай ына кө не бі ле тін, 
өмір ге бей ім адам дар ба сы жер ге жет-
кен ше иіл се де, сын бай, аман қа ла тын сол-
қыл дақ ші лік бей не сін де ма дақ тал ған.

Мысалдың орыс ша сы – 38 жол, Абай да 
34 жол дан тұ ра ды. Ау дар ма да түп нұс қа 
маз мұ ны то лық сақ тал ған. 11 бу ын ды 
қа ра өлең ұй қа сы мен жа зыл ған. 

Абай «Ше гі рт ке мен құ мы рс қа» 
мысалы си яқ ты мұн да да та қы рып қа 
өз ге ріс ен гіз ген. «Трос ть» де ген сөз дің 
«құ рақ» де ген ау дар ма сын ал май, оны 
ші лік пен ау ыс тыр ған. Өйт ке ні құ рақ қа 
қа ра ған да, ші лік – емен мен тала са ала-
тын дай бұ та ның бір тү рі. Ақын тү бі рі 
мық ты емен мен құ рақ ты жа рыс тыр май, 
жіңішке болса да, тай тала са ала тын сол-
қыл дақ ші лік ті жа рыс ты ра ды. 

Қа зақ стан то ғай ла рын да көп кез де-
се тін дік тен, қа зақ қау ымы үшін ақыл ға 
сия тын, тү сі ну ге де, ила ну ға да оңай 

Меңгерілетін	білім:
• сюжеттішығармадағы
фабулакомпозициясын
тауып,жоспарқұру;

• мәтіндегі,көркем
шығармадағыкөтерілген
мәселені(ғибратты)
анықтау;

• шығармадағытілдік
бейнелеу,суреттеу
құралдарының(теңеу,
эпитет,қайталау)қыз-
метінанықтау;

• көркемшығармадағы
көріністіәңгімелепжазу.

Икемділік
Менмендік
Иілу
Сыну

Тірек	сөздер

Қосымшаақпарат
көздеріненеменағашы
меншіліктуралы
мәліметтауып,презен-
тацияжаса.Ғылыми
ақпараттымысалдағы
жағдайменсалыстыр.
Сәйкестікбарма?

Зертте

еткен.
АхметовАхметов

1898 жылы жазылған «Емен мен 
ловтың «Дуб и ңі де И.А.Кры

ның аударма
сал өлең). Идеясы
ген әлек» де

сын ашу. Өз шамасын ме
сар ақы

ыбына бар
ғасар ақы

нің байыбы
нып, есіріп жүр

мей қа
емен бейнесі

ның ыңтарының ың
ге бейім адамөмірге бей

кенше иілсе де, сын
қылдақ ші

Мысалдың орыс
қыл

Мысалдың орыс
34 жол
мазмұмаз
қа

ақпаратҚосымша ақпарат
көздерінен емен

туралы

Зертте

мен шілік
мәлімет тауып,
тация жаса.
ақпараттыақпаратты
жағдаймен
Сәйкестік
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тә сіл. Абай дың осын дай та би ғат құ бы лы сын өмір де гі үн дес тік пен 
са бақ тас тас ты ра алуын оның  өнер де гі ше бер лігі деп ай та ала мыз.

Ші лік пен емен бір күн сөй ле сіп ті:
– Ал ла ға, сор лы, не ден жаз дың? – деп ті.
– Тор ғай ға да майы сып, сол қыл дай сың,
Жел бүлк ет се, те бе сің әлпеншекті.
...Обалың бір Құдайға, байғұс, сенің,
Қақтырып қойған мұнша бос селтекті, –

деп, емен шілікті кемсітіп сөйлепті:

Қарашы маған, сендей сорлы емеспін,
Тау, жартасқа, ұзарып, бой теңестім.
Сенің қорыққан дауылың – маған өлкек.
Маңыма сәуле өткізбей, күнге егестім.
Тырп етпес менің күшім жауын, желге,
Жапырағым көлеңке талай жерге.
Ығыма сені де алып қорғар едім,
Иең сені бітірген иен дөңге.

Әрине діңі жуан 2 метрге дейін жететін әрі мықты, 40 метрге 
дейін өсетін емен қалай мақтанса да, болатын сияқты. Автор оның 
мақтаншақтығын дауылды жай «өлкек» жел ретінде көрем деген 
сөздермен жеткізеді. Расында да шілік торғай қонса да, жел соқса 
да, тербеліп кетуі мүмкін. Алайда бұл кемсітулерге шілік мойы-
майды, сабырмен жауап береді:

– Есір ке гіш екен сің, – де ді ші лік.
Он ша сор лы емес пін, тарт па күй ік!
Сын бай мын, май ыс сам да, сол қыл дай мын,
Жел ден ма ған кел мей ді еш кем ші лік.

Шілік те табиғаттың талай апатын көрген, қиын жағдайларға 
төтеп берген, төзімді өсімдік болғандықтан, еменге былай ескерту 
жасайды:

– Бүгінгі аман бола ма үнемі аман?
Кердеңдікпен деп тұрсың 
    не бар маған.
Шалқақтық иілмейтін кімге жаққан,
Екпінге ерегіссең, қатер саған.

Шығыс ғұламасы Әбу Хашим айтқандай: «Инеменен тауды 
төңкеру, жүректен тәкаппарлықты шығарудан оңай». Себебі 

Дискідегі«Пілмен
қанден»мысалынтыңда.
Мысалдыңидеясы
қандай?

VCD 07 

пен 
та аламыз.

сың,

...Обалың бір Құдайға, байғұс, сенің,
Қақтырып қойған мұнша бос селтекті, –

Қарашы маған, сендей сорлы емеспін,
Тау, жартасқа, ұзарып, бой теңестім.
Сенің қорыққан дауылың – маған өлкек.Сенің қорыққан дауылың – маған өлкек.
Маңыма сәуле өткізбей, күнге егестім.
Тырп етпес менің күшім жауын, желге,
Жапырағым көлеңке талай жерге.
Тырп етпес менің күшім жауын, желге,
Жапырағым көлеңке талай жерге.
Ығыма сені де алып қорғар едім,
Иең сені бітірген иен дөңге.

Әрине діңі жуан 2 метрге дейін жететін әрі мықты, 40 метрге 
дейін өсетін емен қалай мақтанса да, болатын сияқты. Автор оның дейін өсетін емен қалай мақтанса да, болатын сияқты. Автор оның 
мақтаншақтығын дауылды жай «өлкек» жел ретінде көрем деген мақтаншақтығын дауылды жай «өлкек» жел ретінде көрем деген 
сөздермен жеткізеді. Расында да шілік торғай қонса да, жел соқса 
да, тербеліп кетуі мүмкін. Алайда бұл кемсітулерге шілік мойы
майды, сабырмен жауап береді:
да, тербеліп кетуі мүмкін. Алайда бұл кемсітулерге шілік мойы
майды, сабырмен жауап береді:

гіш екенгіш екен
ша сорлы емесша сор

Сынбаймын, май
Желден ма

Шілік те табиғаттың талай апатын көрген, қиын жағдайларға Шілік те табиғаттың талай апатын көрген, қиын жағдайларға 
төтеп берген, төзімді өсімдік болғандықтан, еменге былай ескерту 
жасайды:

Дискідегі «Піл
мысалын

VCD 07

Дискідегі
қанден»
Мысалдың
қандай?

Шығыс ғұламасы Әбу Хашим айтқандай: «Инеменен тауды 
төңкеру, жүректен тәкаппарлықты шығарудан оңай». Себебі 
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тәкаппар адам өзі туралы тым жоғары, ал басқалар туралы тым 
төмен пікірде болады.

Автор екеуінің сөздерін сынап көру үшін оқиғаны күрт  
шиеленістіреді:

Кав каз ға бір қап-қа ра бұлт мін ді,
Есі тіп тұр ған кі сі дей тау кү ңі рен ді.
Жер дү ние ні шаң, тұ ман қа бат ба сып,
Ой нақ қа ғып, құ ты рып дау ыл кел ді.
Ар ты бұр шақ, алды шаң, жел құ тыр ды,
Ші лік жер ге бас ұр ды, емен тұр ды.
Ба сы көк ке, си ра ғы жер ге ен се де,
Ақы рып дол дан ған да алып ұр ды, –

Абайдың шығармаларын зерттеген ғалым Д.Ысқақұлы оқи-
ға ның көр кем дік бояуын қа лың да та тү су мақ са ты мен автордың 
Кав каз ға «бұлт мін гі зіп», « тау ды кү ңі рен тіп», дау ыл ды «ақыр тып», 
«дол дан тып» қойғанына назар аудартады: «Мұ ның өзі кең да ла да 
жор тып жү ріп, ер кін өс кен та би ғат тың қыр-сы рын же тік мең-
гер ген қа зақ ба ла сы ның се зі мі не әсер ет пей қой май ды. Де мек, 
шығарма ның оқыр ман ға бе рер эс те ти ка лық мә ні ар та түс кен».

Абай мы сал дың со ңы н не гіз гі идеяны аң ғар татын екі жолмен 
аяқтаған:

Май ыс қан нан ші лік тің не сі кет ті,
Ба тыр, мақ тан сөй ле ме, сен де о ғұр лы –

деп, басы жерге жеткенше иілсе де, сынбаған шілікті үлгі етеді. 

«Тәкаппар»еменмен«иілгіш»шілік

Тәкаппардыңкем-
шілігінеде?Одан
арылуғаболама?

Се	нің	түй	ге	нің

тәкаппар адам өзі туралы тым жоғары, ал басқалар туралы тым 

Автор екеуінің сөздерін сынап көру үшін оқиғаны күрт  Автор екеуінің сөздерін сынап көру үшін оқиғаны күрт  

ді,
ді.дей тау күңіренді.

бат басып,
ыл кел

шақ, алды шаң, жел құ
рып дау

шақ, алды шаң, жел құ
ды, емен тұр

ге енсе де,ғы жер
ғанда алып ұр

Абайдың шығармаларын зерттеген ғалым Д.Ысқақұлы оқиАбайдың шығармаларын зерттеген ғалым Д.Ысқақұлы оқи
су мақса
тіп», дау

тып» қойғанына назар аудартады: «Мұ
ңірентіп», дау

тып» қойғанына назар аудартады: «Мұ
ғаттың қыр-сы

не әсер ет
рер эстети

гі идеяны аңгі идеяны аң

нан шіліктің не
тан сөйле

деп, басы жерге жеткенше иілсе де, сынбаған шілікті үлгі етеді. 
тыр, мақтан сөй

деп, басы жерге жеткенше иілсе де, сынбаған шілікті үлгі етеді. 
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Д.Ысқақұлы оны былай бағалайды:
«Бұл жер де иіл ген нің, май ыс қан ның 

бар лы ғы же ңі ліс емес; өмір де бә рі де 
бо ла ды; кей де же ңу үшін же ңі лу де ке рек 
де ген си яқ ты те рең ой лар ай ты лып  
тұр. Өмір фи ло со фия сы де ге ні міз осы 
емес пе?!»

Абай  бірнеше тілді, оның ішінде 
орыс ті лін же тік біл ге ні бел гі лі. Шығыс 
және орыс әде бие ті мен же те та ны сып, 
айналасындағыларға мазмұнын баяндап 
беріп отырған. Біразын аударған. 
Д.Ысқақұлы бұл туралы: «Ақын орыс 
ті лі ар қы лы Еуро па әде бие ті нің Бай рон, 
Гёте, Шил лер, Миц ке вич си яқ ты ірі 
өкіл де рі нің кей бір өлең де рін де қа зақ 
ті лін де сөй лет ті. Сөйт іп, ұлт тық поэ зия-

мыз ды әлем дік әде би ет тің озық үр діс те рі мен бай ыта түс ті; қа зақ 
әде бие тін көр кем дік да му дың әлем дік даң ғыл жо лы на сал ды», – 
дейді.

Абай – қа зақ әде бие тін де гі ау дар ма өне рін ал ғаш қол ға ал ған 
ақын. Қа зақ әде бие тін де бү гін гі тү сі ні гі міз дей тәр жі ме ші лік дәс-
түр дің бол мауы се беп ті де Абай дың ау дар ма ла рын да шы ғыс та ғы 
нә зи ра лық пен ба тыс әде би ет те рін де гі дәл ау дар ма ның еке уі де 
кө рі ніс бе ре ді.

Өлең Мүр сейіт қол жаз ба ла ры бой ын ша ал ғаш рет 1909 жылы 
Санкт-Пе тер бургте жа рық көр ген «Қа зақ ақы ны Иб ра һим Құ нан-
бай ұғы лы ның өле ңі» ат ты жи нақ қа кірген. Со дан бе рі Абай кітап-
та рын да үз бей жа рия ла нып ке ле ді.

 	Білу

1. Емен қан дай ағаш?
2. Емен қай жер де өсе ді?
3. Ші лік қан дай өсім дік?

Тү	сі	ну

1. Не лік тен емен ші лік ті кем сіт ті?
2. Ші лік емен ге қа лай жау ап бер ді? Не лік тен?
3. Не се беп ті жіңішке ші лік дау ыл дан аман қал ды?
4. Ді ңі жу ан, мық ты емен не ге құлап қал ды?

Тор	ғай	ға	да	майы
сып	сол	қыл	дай	сың	–
торғайқонсада,майы-
сып,иіліпкетесіңдеген
мағынада

Жел	бүлк	ет	се,	те
бе	сің	әл	пен	шек	ті	–сәл
ғанажелшықса,әлпен-
шектейтербеліпкетесің
дегенмағынада

Сел	тек	–етістік,
селтең,селтеңқағу.
Елеңдеу,селтеңдеу,
жалтақтау

Өл	кек	–затесім,
баяуекпіндіжел,майда
жел

Сөзмаржан

Білу

Түсіну

Д.Ысқақұлы оны былай бағалайды:
қанның 

рі де де бә
лу де керек 

лар айтылып 
німіз осы сы дегені

 бірнеше тілді, оның ішінде 
лі. Шығыс 

 бірнеше тілді, оның ішінде 
гені белгі
мен жете та

айналасындағыларға мазмұнын баяндап айналасындағыларға мазмұнын баяндап 
беріп отырған. Біразын аударған. 
Д.Ысқақұлы бұл туралы: «Ақын орыс 

лы Еуропа әде
лер, Мицке

нің кейбір өлең
ті. Сөйт

нің кей
де сөйлетті. Сөйт

тің озық үрдістерімен бай
дік даң

даргі аудар
гі түде бүгінгі тү

ті де Абайдың ау
биеттетыс әде

сейіт қолжазбала
рық көрбургте жарық көр

ңі» атның өлеңі» ат
бей жарияла

Емен қан
Емен қай жер
Емен қан
Емен қай жер

3. Шілік қан

1.
2. Ші
3.
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Қолдану

1. Мы сал дан үзін ді ала оты рып, кей іп кер лер дің іс-әре ке ті 
ар қы лы об ра здарын кестеге толтыр.

Шы ғар ма дан үзін ді  Кей іп кер лер дің 

іс-әре ке ті

 Кей іп кер об ра зы

2. Жұп тық жұ мыс. «Уақыт тізбегі» әдісімен «Емен мен ші-
лік» мы салындағы оқи ға ларға орай сюжеттік-ком по зи-
ция лық жоспар құрыңдар.

ШиеленісуіШарықтау шегіШешімі

Композициялық құрылымы

Басы Байланысуы Дамуы

1. ... .  
2. ... .
3. ... .
4. ... .
5. ... .
6. ... .

Таалдау

1. Топ тық жұ мыс. 1-топ мы сал да ғы көр кем де гіш құ рал-
дар ды та ба ды. 2-топ олар дың қыз ме тін тал дай ды.

Шы ғар ма дан үзін ді  Көр кем де гіш құ рал дар  Қыз ме ті

2. Мы сал да ғы емен мен ші лік тің жағ дай ла рын «SWOT-тал-
дау» әді сі мен тал да.

 Күш ті жақ та ры Әл сіз жақ та ры 

 Мүм кін дік тер  Қау іп тер 

Қолдану

Талдау

дің іс-әрекеті 

кер образы

«Уақыт тізбегі» әдісімен «Емен мен ші«Уақыт тізбегі» әдісімен «Емен мен ші
ларға орай сюжеттік-ком

Композициялық құрылымы

Шарықтау шегі

мыс.тық жұмыс.
ды табады. 2-топ олар

мадан үзінШығар

дағы емен мен шіМысалда
дау» әдісі
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Жинақтау

Топ тық жұ мыс. «Ой лан, бі рік, бө ліс!» әді сі ар қы лы 
«Емен мен ші лік» мы са лы нан түй ген ой ла рың ды жа зың дар 
(Ой лан). Одан кей ін өз идеяла рың ды топ та ғы сы нып тас та-
рың мен бі рік ті рің дер (Бі рік) жә не со ңын да бү кіл сы нып пен 
идеяла рың ды бө лі сің дер (Бө ліс).

Бағалау

«Емен нің иіл ге ні – сын ға ны» мә те лі нің бү гін гі мы сал ға 
қа ты сы бар ма?

И.А.Крылов француз қаламгері Лафонтеннің «Le chêne et le
roseau»(Еменменқамыс)мысалын«ДубиТрость»депаударған.Ал
ЛафонтеноныңидеясынЭзоптың«ЗығырменҚурай»өлеңіненал-
ған.И.А.Крылов«ДубиТрость»туындысын1806жылыжариялаған.
Тек1830жылымысалдыңсоңғынұсқасынжарыққашығарған.

Қазақәдебиеті.Анықтамалық

Нә	зи	ра	лық	 (нәзирашылдық) –нәзираүлгісібойыншажарыса
жазушылық.Көпкебелгілібірсюжеттібірнешеадамныңжарысажыр-
лауынежелгішығыспоэзиясынданәзиралықдепатаған.

Абайнәзиралықдәстүрінқазақәдебиетіндедамытып,жаңартты.
Осыдәстүрмен«Ескендір», «Масғұт», «Әзімәңгімесі» аттыпоэма-
ларынжазды.

https://abaialemi.kz

ҚазақәдебиетіндеАбайдыңжолынжалғастырып,нәзирадәстү-
ріменшығармажазғанқаламгерлердіанықта.

Абай. Емен мен шілік. https://kitap.kz/audio-book/olengder-men-
audarmalar-ekinshi-kitap.

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Кітап	–	білім	бұлағы

сі арқылы 
зыңдар ды жазың

ғы сыныптас
кіл сыныппен 

гі мы

Бағалау

нің бүгін

Лафонтеннің «Le
Трость»«Дуб и Трость»

«Зығыр мен Қурай»
туындысын 1806

жарыққа
туындысын
нұсқасын жарыққа

Қазақ әдебиеті.

(нәзирашылдық)
бір сюжетті

поэзиясында
белгілі
поэзиясында

нәзиралық дәстүрін қазақ
«Ескендір»,«Ескендір»,

әдебиетінде

Жазып көр

Қазақ әдебиетінде
рімен шығарма

Кітап

Абай.
audarmalar-ekinshi-kitap.
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Міне,сен«Мініңдіұрлапжасырып»тарауынаяқтап,ақынның
сатиражанрындағыаудармаларыментаныстың.

Небілдің?Неүйрендің?Кәне,өзіңдісынапкөр.

	 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР

Қай талау тап сыр ма ла ры
Топ тық жұ мыс.

1. Үл гі бой ын ша 3-та рау да ғы шы ғар ма ла р ке йіп кер леріне си пат-
та ма бе ріп, кес те ні тол ты рың дар.
�л гі:

Си пат та ма Ше гі рт ке Құ мы рс қа Есек  Бұл бұл 

Ыршып жүріп...
 Сау ық шыл сор лы бүк ши ді, ...
Мұ ның, жа ным, сөз емес, ...
Қа ра ғым, жы лыт, та мақ бер, 
...
Ма ңай да жан біт кен ді та ңыр-
қа тып, ...
Іш пыс пай-ақ тың дар лық бар 
екен сің, ...
Екен сің ән са лу ға сен-да ғы 
еп ті ...

2. Тө мен де гі өлең шу мақ та ры ақын ның қай мы са лы мен үн дес? 
Пі кір ле рің ді дә лел дең дер.

Сен бе жұрт қа, тұр са да қан ша мақ тап,
Әуре ете ді іші не қу лық сақ тап.
Өзі ңе сен, өзің ді алып шы ғар,
Ең бе гің мен ақы лың екі жақ тап.

Абай

Жұп тық жұ мыс. 
«РАФТ» әді сі мен 3-та рау бой ын ша Абай дың мы сал өлең де рі не 

шо лу жа саң дар.

р ке кер

мырске

ңыр-

лық бар лық бар 

ға сен-дағы 

гі өлең шумақ
ді дәлелдең

бе жұртСенбе жұрт
Әуре ете
Өзіңе сен, өзің
ЕңбеЕң

тық жұЖұп
«РАФТ» әді
лу жасаңшо
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«Есек пен 
бұлбұл»

«Шегіртке 
мен 

құмырсқа»

«Қарға мен 
түлкі»

«Емен мен 
шілік»

Р – рөл – оқыр ман
А – ауди то рия – Абай ға
Ф – фор ма – хат
Т – та қы рып – «Мы сал өлең дер ден ме нің түй ге нім»

Же ке жұ мыс.
1. «Ав тор орын ды ғы» әді сі мен ор та да ғы орын дық қа отыр. Өзің ді 

ав тор ре тін де се зі ніп, шы ғар ма лар дың тәр бие лік мә ні ту ра лы 
айт .

2. «Мі нің ді ұр лап, жа сы ра ала сың ба?» та қы ры бы на эс се жаз.
3. Тест сұ рақ та ры на жау ап бер.

1. Абай ға И.А.Кры лов өлең де рін ау да ру идея сын ұсын ған 
кі сі:
A) Ло со вс кий
B) Леонтьев
C) Дол го по лов

D) Ми хаэ лис
E) Фе до ров

2. Мы сал да ғы ән ші нің «сын шы сы»:
A) Әтеш
B) Есек
C) Ше гі рт ке

D) Құ мы рс қа
E) Емен

3. Ақын ның бір мы са лын да кез де се тін «құс тың тө ре сі»:
A) Тор ғай
B) Кө кек
C) Бұл бұл

D) Қар ға
E) Шым шық

4. Мы сал да ғы «сау ық шыл» жән дік:
A) Ине лік
B) Ше гі рт ке
C) Құ мы рс қа

D) Өр мек ші
E) Кө бе лек

5. Мы сал да ғы «өмір ге икем ді» өсім дік:
A) Емен
B) Қу рай
C) Қа мыс

D) Жу сан
E) Ші лік

нің түйге

ғы орын
дың тәрлардың тәр

сың ба?» та

лов өлеңде

нің «сынғы әншінің «сын

ртке
ның бір мы

Торғай
Көкек
Бұлбұл
салда
Инелік

Мы
A) Ине
B) Шегі
C) Құ
Мысал5.

B)
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Оқусауаттылығытапсырмаларынорында.

	 ХА	ЛЫ	ҚА	РА	ЛЫҚ	ЗЕРТ	ТЕУ	ЛЕР 
	 	ФОР	МА	ТЫН	ДА	ҒЫ	 
	 ТАП	СЫР	МА	ҮЛ	ГІ	ЛЕ	РІ

Мә тін ді мұ қи ят оқып, тап сыр ма ны орын да.
Шөп ке той ған есек то ғай ішін де гі бұл бұл ға ке нет тен жо лы ғып 

қа ла ды. Бұл бұл дың сай рап бе руін өті не ді.
Та мыл жы та сай ра ған бұл бұл ды қой шы, қой, жел, құс – бә рі 

ты нып, тың дап қа ла ды.
Өнер ге сал ды бұл бұл сон да аңы ра тып, 
Шың ғыр тып, шы мыр ла тып, сор ға ла тып, 
Мың түр лі күй ге са лып тол қын та ды, 
Ма ңай да жан біт кен ді та ңыр қа тып.
Қой жа тыр, қой шы тың дап тұр ды ел бі реп, 
Кө зі не қып-қы зыл боп жас мөл ді реп.
Жел соқ пай, құс шу ла май, бә рі жым-жырт, 
Ән ге кө ңіл жі бе ріп тұр ды ел жі реп.

Алай да бұл бұл дың әні есек ке ұна май қа ла ды: 
Бұл бұл бол ды, то сып тұр есек сө зін, 
Есек жер ге қа ра тып екі кө зін: 
«Іш пыс пай-ақ тың дар лық бар екен сің, 
Әт те ге не-ай, біл меп сің әтеш ті өзің!
Екен сің ән са лу ға сен-да ғы еп ті, 
Сен бі раз әтеш әнін үй рен!» – 

деп ті. 
1) Тө мен де бе ріл ген тұ жы рым дар дың дұ ры сын анық та.

А) есек – ақы мақ, на дан адамның, бұл бұл – ән ші, жұрт тан 
ас қан на ғыз өнер ада мы ның бей не сі.

В) есек – ақыл ды, бі лім ді адамның, бұл бұл – ас қан ше бер 
ән шінің бейнесі.

С) есек – ақы мақ, дө ре кі, бұл бұл – қыз ған шақ адам ның бей не сі.
D) есек пен бұл бұл – ай ны мас достар. 

2) Мы сал идея сы на сай ма қал-мә тел ді тап.
Сын шы сы рын айт пай ды. 

Ха лық – қа те сіз сын шы.

да.
неттен жоға ке

шы, қой, жел, құс

да аңыратып, 
тып, сор

қынта
латып, сор

лып толқын
ді таңырқа

дап тұр
зыл боп жас мөл

май, бәпай, құс шуламай, бә
ріп тұрды елберіп тұр

дың әні есекке ұна
ды, тосып тұр есек сө

тып екі кө
бұл болды, то

Есек жерге қаратып екі кө
пай-ақ тың

не-ай, білне-ай, біл
сің ән саЕкенсің ән са

Сен біраз әтеш әнін үй

ген тұде беріл
– ақымақ, на

қан нағыз өнер ада
– ақыл

қан на
есек – ақыл
әншінің бейнесі.
есек – ақы
есек пен бұл

С)
D) есек пен бұл
Мысал идея
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ІV	ТАРАУ

БЕ	ЗЕН	ДІР	ГЕН	
ДҮ	НИЕ	НІ	ТӘҢІ	РІМ	
ШЕ	БЕР

До сым, сен осы та рау да:
• Абайдың табиғат лирикасымен танысасың;
• адам мен табиғатты біртұтас бірлікте 

жырлаған мәдениетті поэзияны 
меңгересің;

• ақындық шеберлікті эс те ти ка лық-та ным-
дық тұр ғы да танисың.

ТАРАУТАРАУ

ГЕНДІРГЕН
ТӘҢІНІНІ

БЕРБЕР

сым, сен осы та
Абайдың табиғат лирикасымен танысасың;

Досым, сен осы та
Абайдың табиғат лирикасымен танысасың;

• адам мен табиғатты біртұтас бірлікте 
жырлаған мәдениетті поэзияны 
меңгересің;
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Абайөлеңдеріндетабиғаттыңтекжалаңсуретін ғанаберіп
қойғанжоқ,оныадамөміріменнықбайланыстырабілді.

ҚажымЖұмалиев

	 «ҚЫС»	ӨЛЕҢІ

Абай Құ нан бай ұлы та би ға ты та мыл-
жы ған Сырт Қас қа бұ лақ та дү ние ге кел-
ген. Ту ған же рі нің сұ лу лы ғы нан сә би 
ке зі нен бастап нәр ал ып өскен Абай өлең-
де рін де та би ғат қа жан бі ті ре ді, қи мыл да-
та ды, сөй ле те ді, се зін ді ре ді. Пей заж бен 
адам ның се зі мі ше бер үй ле сім тап қан.

Абай ға дей ін де қа зақ ау ыз әде бие-
тін де кей іп теу бол ған. Кей іп теу – жан-
сыз ға жан бі ті ріп су рет теу. Қа зақ ау ыз 
әде бие тін де қол да ныл ған кей іп теу лер ді 
үш ке бө лу ге бо ла ды:
• жан сыз нәр се лер ді жан дан ды ру;
• жа ну ар лар ға тіл бі ті ру;
• ес кі на ным ға бай ла ныс ты әр түр лі 

миф ті адам бей не сін де көр се ту.
Абай кей іп теу ді да мыт ты. Ау ыз әде-

бие ті нен ал ға ны жан сыз нәр се ні сөй ле ту 
бол ды. Бі рақ Абай да он да ғы дай та бы ну, 
жал ба ры ну жоқ. Ол та би ғат құ бы лыс-
та рын кей іп теу ар қы лы су рет теп, оқыр-
ман да ры ның көз ал ды на жан ды түр де 
елес те ту ді мақ сат ет ті.

Ақын ның «Жаз ғы тұ ры», «Жаз», 
«Жел сіз түн де жа рық ай» тә різ ді өлең-
де рі – та би ғат ли ри ка сы ның жар қын 
үл гі ле рі. «Қа раң ғы түн де тау қал ғып», 
«Те рек тің сыйы» си яқ ты ау дар ма ла-
рын да орыс әде бие тін де гі кей іп теу-
лер дің, әсі ре се Лер мон тов тың та би ғат ты 
су рет теу әді сін үл гі ет ті. Осы лай ша ол 

Меңгерілетін	білім:
• өлеңдегіпоэтикалық
тілдіңерекшелігін
айқындау;

• өлеңдегісөзобразының
эстетикалыққұнды-
лығынбағалау;

• өлеңдегіауыспалы
сөздердіңқолданысын
анықтау;

• өлеңдіқұрылысына
талдау.

Табиғатқажанбітіру
Кейіптеу
Теңеу

Тірек	сөздер

Абайдәстүрінжал-
ғастырып,қыстысурет-
тегенқазақақындары
барма?Қосымша
ақпараткөздерінен
тауып,презентация
жаса.

Зертте

ЖұмалиевЖұмалиев

ұлы таби ты та
та дүбұлақ

нің сұлулы
нен бастап нәр алып өскен Абай өлең

қа жан бітіқа жан бі
ді, сезінді

мі шебер үй
ін де қа

зімі ше
ға дейін де қа

іптеу бол
тіріп су

тінде қол
ге боке бөлуге бо

сыз нәржансыз нәр
жануар
ескі на
мифті адам бей

•
миф
Абай кей

биетібие
бол
жал

жалдәстүрін жал
ғастырып, қысты сурет

қазақ ақындары
Қосымша

Зертте

теген қазақ
бар ма? Қосымша
ақпарат көздерінен
тауып, презентация
жаса.
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адам ның ой-се зі мі не, ой-өрі сі не жан бі ті ріп, өмір құ бы лыс та рын 
шы найы түр де әсем си пат та ды.

Абай дың «Ақ ки ім ді, де не лі, ақ са қал ды...» деп бас тала тын 
1888 жылы жазылған өле ңі нің та қы ры бы – қыс мезгілі. Өлең 
11 бу ын ды қа ра өлең ұй қа сы мен жа зыл ған. Жал пы кө ле мі – 
24 жол,  4 тар мақ ты 6 шу мақ тан тұ ра ды. Жан ры – поэ зия (та би ғат 
ли ри ка сы). Идея сы – қыс мез гі лін де орын ала тын қи ын дық тар мен 
кү ре се бі лу.

Мұн да қыс жан ды адам бей не сін де кей іп те ліп, еш кім ді көр-
мейт ін жә не еш нәр се ні ес ті мейт ін қа һар лы, үрей лі, дой ыр күш тің 
ие сі елес тей ді. Бұл жер де үс кі рік аяз бен қат ты соқ қан бо ран ды 
елес тет сек, «со қыр-мыл қау, та ны мас ті рі жан ды» де ген сөз дің 
ма ғы на сын тү сі не міз.

Ақ ки ім ді, де не лі, ақ са қал ды,
Со қыр, мыл қау, та ны мас ті рі жан ды.
Үс ті-ба сы ақ қы рау, тү сі су ық...
...Ұш па дай бөр кін ки ген оқ шыр ай тып...
...Бұлт тай қа сы жау ып екі кө зін...

Сырт кел бе ті (портре ті) қор қы ныш ты кө рін ген қыс тың іс-әре-
ке ті де ала пат күш ті. Мы са лы,

Бас қан же рі сы қыр лап ке ліп қал ды,
Де ма лы сы – үс кі рік аяз бен қар...

«Соқыр,мылқауқыскеліп,әлексалды...»

рын 

талатын 
– қыс мезгілі. Өлең 

деп бастала
– қыс мезгілі. Өлең 

пы көлемі
зия (таби– поэзия (та

ындықтар

ліп, ешкімтеліп, еш
лы, үрейлі, дой

ты соқрік аяз бен қатты соқ
рі жанды» де

қалды,
мас тірі жан

ық...
шыр

рау, түсі сусі суық...
кін киген оқшыр

ып екі кө
нышты кө

лап кеқырлап ке
рік аяз бен қар...– үскірік аяз бен қар...
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Ба сын сі лік се, қар жау ып, ма заң ды ал ды...
Бу ра дай бұрқ-сарқ етіп дол дан ған да,
Ал ты қа нат ақ ор да үй шай қал ды, –

де ген өлең жол да ры нан қаһарлы қыс мез гі лі нің бар бояуын, 
табиғи сипатын  кө ре міз.

Ака де мик Қа жым Жұ ма лиев «Абай поэ зия сы ның ті лі» де ген 
ең бе гін де Н.А.Нек ра сов тың «Мо роз, Крас ный нос» де ген поэма сы 
мен Лер мон тов тың та би ғат ты су рет теу ли ри ка сы ның «Қыс» 
өлеңі не ти гіз ген әсе рі ту ра лы жаз ған. Де се де, та би ғат тың кей бір 
құ бы лыс та рын жан ды бей не де елес те ту қа зақ ер те гі ле рін де де, 
ау ызе кі сө зін де де кез де се ді. Мы са лы, «Қы лы шын сүй ре тіп қыс 
ке ле ді».

Абай дың ерек ше лі гі – оның қыс бей не сін қа зақ ұғым-тү сі ні-
гі не сай ұлт тық бояуы ай қын етіп су рет теп бе ре бі луін де. Мы са лы:

...Кә рі құ даң – қыс ке ліп, әлек сал ды.
Қа зақ та «құ да мың жыл дық» де ген ұғым бар. Осы ған бай ла-

ныс ты ақын қыс ты құ да ға те ңе ген. Се бе бі қыс – құ да си яқ ты үне мі 
ке ліп-ке тіп жү ре тін, яғ ни қай тала нып тұ ра тын құ бы лыс. Әрі қыс 
маусымына да құданы күткендей арнайы дайындық керек.

Өлең де сол кез де гі қа зақ өмі рі нің шы найы тір ші лік си па ты қыс 
су ре ті мен үн де сіп, оның қа һар лы, аяз ды бей не сі ай шық тала тү се-
ді. Қысқы та би ғаттың сипаты «әуес кө ріп жү гір ген жас ба ла лар», 
«бе ті-қо лы дом бы ғып үсік шал ған», «бет қа рау ға шы да май те ріс 
ай на лып», «ши дем мен тон қа бат тап ки ген мал шы», «қар теп-
кен ге қа жы мас қай ран жыл қы, титығы құруына аз-ақ қалды», 
«қыс пен бір ге тұм сы ғын сал ған қас қыр» ретінде бейнеленеді.

...Со ны ға мал ды жай ып, кү зе тің дер,
Ұйқы өл тір мес, қай рат қыл, бұз қа мал ды!
Ит же ген ше, Қон ды бай, Қа най же сін,
Құр жі бер мы на ан тұр ған кә рі шал ды, –

деп, Абай соң ғы шумағын мал шы лар ға ар най ды. Қыс тың қа һар лы 
мі не зі не тө теп бе ру қа жет ті гін жә не «ан тұр ған кә рі шал ға» шы ғын 
бер меу ді тап сы ра ды. Мал қыс айы ның қа һар лы ыз ға ры на ұшы-
рап, ит-құс қа жем бол ған ша, оны Қон ды бай мен Қа най ауылының  
ең бек қор адам дары же ге ні дұ рыс де ген ой тас тай ды.

Демек, Абай «ең бек тү бі – зей нет» бо ла ты нын, сон дық тан қыс 
қан ша ма қа һа рын төк се де, ерін бей ең бек ете бі лу ге тәр бие лей ді.

Өлең ал ғаш рет 1909 жылы Санкт-Пе тер бургте жа рық көр ген 
«Қа зақ ақы ны Иб ра һим Құ нан бай ұғы лы ның өле ңі» ат ты жи наққа 
кірген. Со дан бе рі ақынның бар лық кітап та рын да жа рия ла нып 
ке ле ді.

нің бар бояуын, 

лі» деның тілі» де
ный нос» деген поэма

ның «Қыс» 
тың кей

касы
се де, табиғаттың кей

зақ ерте ле
шын сүйлышын сүй

сін қазақ ұғым-тү
ре білуінтеп бере бі

ліп, әлек салды.
ген ұғым бар. Осы

бі қыс
ген ұғым бар. Осы

ген. Себебі қыс
нып тұра

маусымына да құданы күткендей арнайы дайындық керек.
нің шы

лы, аязлы, аяз
ғаттың сипаты «әуес көғаттың сипаты «әуес кө

ғып үсік шалған», «бет қа
дем мен тон қабат

қы, титығы құруына аз-ақ қалды», 
дем мен тон қа

ран жылқы, титығы құруына аз-ақ қалды», 
ғын салған қас
ға малды жайға мал

тірмес, қайҰйқы өл
Ит жегенше, Қон
Құр жібер мы
ғы шумағын малдеп, Абай соңғы шумағын мал

теп беру қа
сыра

қа жем бол
ді тап

рап, ит-құсқа жем бол
қор адамдары же

Демек, Абай «ең
ма қаһа

Демек, Абай «ең
қаншама қа

Өлең ал
зақ ақы«Қа

кірген. Со
келе
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 	Білу

1. Хрес то ма тия дан өлең ді мұ қи ят оқы. 
2. Пейзаж деген не?
3. Ақын қыс ты кім ге те ңей ді?
4. Өлең де қыс кө рі ні сі мен қа тар та ғы не су рет тел ген?
5. Қон ды бай, Қа най де ген кім дер?

Тү	сі	ну

1. Ақын не се беп ті қыс ты кә рі құ да ға те ңе ген?
2. Абай кей іп теу ді қа лай да мыт ты?
3. QR-cod арқылы өлеңді тыңда (97-бет). Ақын қыс кө рі ні-

сін ша ру ашы лық пен қа лай бай ла ныс тыр ған?

Қолдану

1. Топ тық жұ мыс. «Ска нер леп оқу» әді сі мен өлең ді мұ қи ят 
оқи оты рып, не гіз гі ой ды біл ді ре тін сөз дер дің ас тын сы-
зың дар.

 1-топ қы зыл мар кер мен өлең де гі зат есім дер дің ас тын сы-
за ды.

 2-топ көк мар кер мен өлең де гі сын есім дер дің ас тын сы-
за ды.

 3-топ жа сыл мар кер мен өлең де гі не гіз гі ой ды біл ді ре тін 
сөз дер дің ас тын сы за ды.

2. Жұп тық жұ мыс. «Қы лы шын сүй ре тіп қыс ке ле ді» 
тү сі ні гін мә тін мен, су рет пен көр се тің дер. Мәтін мен 
суреттеріңді ақын өле ңі нің маз мұ ны мен са лыс ты рың дар.

3. «Сөз дер құ ты сы» әді сі мен өлең де гі а� ки ім ді, де не лі, а� 
са �ал ды, со �ыр-мыл �ау, с ті-ба сы а� �ы рау, т сі су ы�, 
б�лт тай �а сы жау ып екі кө зін деген сөз де рді дәптеріңе 
жа з. Осы сөздердің лек си ка лық жә не ау ыс па лы ма ғы на-
ларын анық та.

Ұш	па	–	жеке,шоқбұлт
Бу	ра	дай	бұрқсарқ	–бураныңдолданып,ашулануы
Со	ны	–тың,жаңа.Соныжер–малаяғытаптамағанжайылым.Сонықар–

жаңажауып,ізтүспегенқар
Ши	дем	–жүннентоқылатынсырткиім
Тон	–иленгенқойтерісіненжүнінішінеқаратыптіккенсырткиім
Қон	ды	бай	–руаты 
Қа	най	–Қанайөзенініңбойындаотыратынауылаты

Сөзмаржан

Білу

Түсіну

Қолдану

Соны қар

киім

ят оқы. 

тар тағы не су
дер?дер?

рі құда
лай дамыт

QR-cod арқылы өлеңді тыңда (97-бет). Ақын қыс көQR-cod арқылы өлеңді тыңда (97-бет). Ақын қыс кө
лай байпен қалай бай

нермыс. «Сканер
рып, негізгі ой

зыл марзыл мар

2-топ көк маркер
ды.

3-топ жасыл мар
дердің ас

тық жұ
сөздер
Жұптық жұ
түсінігін мә
суреттеріңді ақын өле
«Сөз3.

б�лт
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Таалдау

1. Жұптық жұмыс. Өлеңдегі қыс мезгілінің әсерін «SWOT-
тал дау» әді сі мен тал даңдар. Көтерілген мәселенің 
жағымды, жағымсыз жақтарына сараптама беріңдер. 
Өлеңнен мүмкіндіктер мен қауіп-қатерлерге нақты 
дәлелдер келтіріңдер.

 Күш ті жақ та ры Әл сіз жақ та ры 

Мүм кін дік тер Қау іп тер

2. Ақын заманындағы және қазір кездегі қыс мезгілінің 
ерекшеліктерін Венн диаграммасында салыстырыңдар. 

Жинақтау

1. «Қыс» өле ңін де гі поэти ка лық тіл ерек ше лі гін «Төрт сөй-
лем» әді сі мен анық тап, қорытындыла.
1) Пі кір
2) Дә лел

3) Мы сал
4) Қо ры тын ды

2. Топ тық жұ мыс. «Сер піл ген сау ал» әді сі мен әр топтан бір 
оқу шы та қы рып ту ра лы өз ой ын ай та ды. Екін ші оқу шы 
оны то лық ты ра ды. Үшін ші оқу шы бар лық ай тыл ған ой-
лар ды бір жау ап қа бі рік ті ре ді.

1-оқушы 2-оқушы

3-оқушы

Бағалау

1. Өлең де гі сөз об ра зы ның эс те ти ка лық құн ды лы ғын «Қос-
жаз ба күн де лі гі» әді сі мен ба ға ла.

Талдау

Жинақтау

Бағалау

Жұптық жұмыс. Өлеңдегі қыс мезгілінің әсерін «SWOT-
даңдар. Көтерілген мәселенің даңдар. Көтерілген мәселенің 

жағымды, жағымсыз жақтарына сараптама беріңдер. 
Өлеңнен мүмкіндіктер мен қауіп-қатерлерге нақты 

тарысіз жақ

Қауіп

Ақын заманындағы және қазір кездегі қыс мезгілінің 
ерекшеліктерін Венн диаграммасында салыстырыңдар. ерекшеліктерін Венн диаграммасында салыстырыңдар. 

лық тіл ереккалық тіл ерек
тап, қорытындыла.тап, қорытындыла.

пілген саумыс. «Серпіл
рып ту лы өз ой

ды. Үшінды. Үшін
апқа біды бір жау

1-оқушы1-оқушы

1. Өлең
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Абай дың қыс ты си пат тауы
 Сөз об ра зы ның  

құн ды лы ғы на берген ба ғам 

2. М.Әуе зов тің «Та би ғат – поэ зия бұ ла ғы» де ген сө зі н қалай 
түсінесің? Баға бер.

ҚыстаеліміздіңсолтүстігіненСiбiрдiңқаттысуығыкеледі.Солсе-
бептісолтүстік-батыс,солтүстіктежәнесолтүстік-шығыстақысұзақ,
қарлыәрісуық,аязды.Ата-бабаларымызтабиғаттылсымынертеза-
маннан-ақ түсініп, оны өзінің тұрмыс-тіршілігіне бейімдеп, қолдана
білген.Жылдыңәрайыментоқсанындаболатынауарайындағыөз-
герістерменқұбылыстардыәркезназарындаұстапотырған.

Ал	ты	қа	нат	үй–алтыкерегедентұратынүй.Кереге(қанат)–киіз
үйдіңталдан,жіңішкеқайыңнанжасалатынқабырғалықбөлігі.Қазақ-
такиізүйлертұрмыссалтынақарай4,6,8,12қанатболыпбөлінген.
Уықбайланғанбасыныңсаны17–20болған.Ханордасыныңкереге
саны30-ғадейінжеткен.Киізүйкерегеденбасқауық,шаңырақ,сы-
қырлауықсияқтыбөліктердентұрады.Алоғанжабатынкиіздертүн-
дік,үзік,туырлық,іргелікдепаталады.Киізүйдіңішінбасқұр,бау,жел
бау,таңғыш,шашақтарменбезендіреді.

https://e-history.kz/

Та	би	ғат	 ли	ри	ка	сы	 –	 ақынның әртүрлі табиғат құбылыстарын
сезінуі,бейнелепсуреттеуіарқылытанылатын,адамныңтабиғатпен
жақындығынкөрсететінөлең-жырлар.

Көркем шығармаларда суреттелетін табиғат көріністері – адам
образынтолықтыратүсетінтәсіл.

Пей	заж–әдебишығармалардажаратылыстың,яғнитабиғаттың
әсемкөрінісі,көркемдікбейнесі.

Абайөлеңдерініңерекшелігі–табиғаттыңсуретінадамөмірімен
байланыстыра беруі, яғни адам мен табиғатты бірлікте жырлауы.
Ақынның табиғат лирикасын оқығанда оқырманның көз алдына
даладағы өзгеше өмір өзіне тән сыр-сипатымен тұтас елестеп,
суреттеледі.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

на берген бағам 

ген сөзін қалай 

суығы келеді.
солтүстік-шығыстасолтүстік-шығыста
табиғат тылсымын

тұрмыс-тіршілігіне бейімдеп,
болатынболатын ауа

назарында ұстап
тұратын үй.

қабырғалық
тұратын

жасалатын қабырғалық
қарай 4, 6, 8, 12

болған.
керегеден

тұрады.тұрады.
аталады.деп аталады.

шашақтармен безендіреді.

лирикасы
бейнелеп суреттеуі

көрсететін

әліппесі

жақындығын көрсететін
Көркем шығармаларда

толықтыра
әдеби

образын
Пейзаж

әсем көрінісі,
Абай өлеңдерінің

байланыстырабайланыстыра
Ақынның
даладағы
суреттеледі.
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Портрет	(көркемшығармадағы)–кейіпкердіңболмыс-бітімі,ұлт-
тықбейнесі,шынайымінез-құлқы.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

Интернеттенөзіңеұнағанқыстыңкөрінісінжүктепал.Осыкөрі-
ністібейнелеп,өлеңжазыпкөр.Мұндағықыстыңпейзажынкейіптеу
ментеңеулерқолданып,сипаттапжаз.Кестенітолтыр.

Қыс	көрінісіне	жазған	 
өлеңім

Қолданылған	кейіптеулер	
мен	теңеулер

Хрестоматиядағы «Табиғаттың көркем бейнесі» материалын
(127-бет)оқы.Оныбүгінгітақырыппенбайланыстырып,ойыңдытү-
йіндеп,жобажаса.

1. Абай.Энциклопедия.–Алматы:Атамұра,1995.–720б.
2.ЖұмалиевҚ. Қазақ әдебиеті тарихыныңмәселелеріжәнеАбай

поэзиясыныңтілі.Жетітомдықшығармаларжинағы.2-том.Орал:
Ағартушы,2010.–392б.

3. БұралқыұлыМ.Қазақтілініңтүсіндірмесөздігі.–Алматы:Мектеп,
2008.–680-б.

Жазып	көр

Шығармашылық	тапсырма

Қазірқысмезгіліндеқандайқиыншылықтарболуымүмкін?
Қысқақалайдайындалукерек?

Се	нің	түй	ге	нің

Кітап	–	білім	бұлағы

сөздігісөздігі

Осы
кейіптеу

жүктеп ал.
пейзажын кейіптеу

толтыр.

Қолданылған кейіптеулер
мен теңеулер

«Табиғаттың
тақырыппенбүгінгі тақырыппен

мезгілінде қандай
дайындалу

бұлағы

Энциклопедия.Абай. Энциклопедия.
Жұмалиев
поэзиясының

– білім

2. Жұмалиев
поэзиясының
Ағартушы,
Бұралқыұлы
2008.
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Абайжылдың қаймезгілін суреттеседе,еңалдыменоның
шындықбейнесінбереді.

ҚажымЖұмалиев

	 «КҮЗ»	ӨЛЕҢІ

Ақынның «Күз» өлеңі 11 бу ын ды 
қа ра өлең ұй қа сы мен (а-а-б-а) жа зыл ған. 
4 тар мақ ты 6 шу мақ тан тұ ра ды. Жан ры – 
поэ зия (та би ғат ли ри ка сы). Идея сы – күз-
дің қа ра суы ғын да  қысқа дайындалып 
жатқан көшпелі елдің қауырт тір ші лігін 
көрсету.

Өлең бас тал ған бет те «Сұр» де ген эпи-
тет ар қы лы күз айы ның сұр қай кө рі ні сі 
бір ден ай қын да ла ды: «Сұр бұлт тү сі су ық 
қап тай ды ас пан...». Жыл дың әр мез гі-
лі не қа рай бұлт ты сипаттай тын эпи тет, 
те ңеу лер қа зақтың сөз дік қо рын да мол 
кез де се ді. Ал мұн да жер ді бас қан «дым-
қыл тұ ман» мен ас пан ды қап та ған «сұр 
бұлт» өза ра үн дес тік тау ып, бі рың ғай сұр 
түс ке ен ген та би ғат кө рі ні сі көз ал ды-
мыз ға елес тей ді. Бұлт тың тү сі де, 
тұ ман ның тү сі де сұр. Ай на ла да ғы та би-
ғатта бұ рын ғы дай «жа сыл шөп, бәй ше шек 
жоқ». Сон да да «Жыл қы ой нап, бие қаш-
қан, тай жа рыс қан» де ген кө рі ніс – мал ды 
ау ыл дың тір ші лік ты ны сы. Бі рақ 
бұ лар дың да той ып се кі ріп жүр ге ні не 
то ңып се кі ріп жүр ге ні бел гі сіз. Де ген мен 
күз ай ын да мал жейт ін шөп әб ден 
то лы сып, ке ме лі не же те ді. Мал се мі ре ді. 
Ав тор «Біл мей мін – той ға ны ма» де ген 
сөз ді күз дің то лыс қан ша ғын жақ сы біл-
ген дік тен де қол да нып отыр.

Жал пы өлең де жаз бойы жай лау да ғы 
шүй гін шөп тің құ на ры на той ын ған 

Меңгерілетін	білім:
• өлеңдегітілдікбейнелеу,
суреттеуқұралдарының
(теңеу,эпитет,қайталау)
қызметінанықтау;

• өлеңдегіой-түйіндерді
салыстырмалыүлгіде
(мақал,мысал,дәйек)
әңгімелеу;

• өлеңдегікөтерілген
мәселені(ғибратты)
анықтау;

• өлеңдіқұрылысымен
құрылымынақарайжік-
теп,бөліктерінетақырып
қойып,мәтінгежоспар
құру.

Күзкөрінісі
Суықтүс
Дымқылтұман

Тірек	сөздер

Қазақстанныңбарлық
өңіріндекүзсипатыбір-
дейме?Зерттепкөр.8

Зертте

оның

ЖұмалиевЖұмалиев

Ақынның «Күз» өлеңі 11 бу
мен (а-а-б-а) жамен (а-а-б-а) жа

мақтан тұ
рикасы). Идея

 қысқа дайындалып ғында қысқа дайындалып 
жатқан көшпелі елдің қауырт тір

ған бетӨлең басталған бет
лы күз айы

дала
ды ас
рай бұлтне қарай бұлт

лер қатеңеулер қа
кездеседі. 
қыл тұман» мен ас
бұлт» өза
қыл тұ
бұлт» өза
түске ен
мыз

тұман

Қазақстанның
өңіріндеөңірінде
дей ме?
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мал ды кү зеу ге тү сір ген кез де гі жағдай 
сөз бо ла ды.
Қай ыр шы шал-кем пір дей тү сі ке тіп,
Жа пы ра ғы нан ай ырыл ған ағаш, қу рай, –
де ген де на ғыз күз айы ның кел ге нін 
бі ле міз.

Қа зақ қыс тау да ғы шөп ті мал ая ғы 
ер те тап та мас үшін әб ден қа ра су ық түс-
кен ше кү зеу де отыр ған. Бұл кез де ті гі-
ле тін ки із үй де жаз да ғы дан бө лек бо ла-
ды. Жаз да ақ шаң қан же ңіл үй лер тік се, 
күз де ки ізі қа лың жы лы қо ңыр қай 
үй лерді қолайлы көрген.

Ал өлең де «жыр тық ки ім» ки іп, жыр-
тыл ған үй де тұ ра тын ке дей ау ыл дың тұр-
мыс-тір ші лі гі сөз бо ла ды. «Жас тар күл-
мес, жү гір мес ба ла шу лай»: қа ра су ық қа 
то ңып дір дек те ген ба ла лар мен кем пір-
шал дар дың си қы күз гі та би ғат тың 
жа быр қаң қы тү рі не то лық сәй кес ке ле ді. 
Өлең де гі ас пан ды қап та ған сұр бұлт, 
жер ді бас қан дым қыл тұ ман, жа пы ра ғы 
түс кен ағаш, сар ғай ып тоз ған кү зеу – бар-
лы ғы да көш пе лі ау ыл тір ші лік ете тін 
та би ғи  ор та мен  нақ ты лы  сәй кес  ке ле ді.

Мал	ма	–теріилейтін
ашытқы.Терініарнайы
дайындалғаниге(қос-
паға)салып,араласты-
рудымалмасапсиды
дейді

Ене	–1.Екіжағыда
енедепатайтынерлі-
зайыптылардыңанасы.
2.Малтөлініңанасы

Шу	да	жіп	–түйенің
шудасынан(өркеші,
мойнындағыұзынқыл-
шықтыжүн)ұршықпен
иірілгенжіп

Кү	зеу	–көшпендіха-
лықтыңкүздеотыратын
қонысы,жайылымы

Күзгіауыл

Дискідегі«Қараша,
желтоқсанменсол
бір-екіай»өлеңін
тыңдап,оны«Күз»
өлеңіменсалыстыр.

гі жағдай 

тіп,
ған ағаш, қурай, –

ның келгенін 

ті мал ая
ра су

ған. Бұл кез
ден қа

ған. Бұл кез
дағыдан бөлек бо

ңіл үйқан же
лың жылы қо

лерді қолайлы көрген.
де «жыртық ки

ратын кедей ау
гі сөз бола

ла шу
гі сөз бо

гірмес бала шу
дектеген ба

дың сиқы күз
қаңқы тү
гі аспангі ас

қан дымжерді бас
түскен ағаш, сар

ғы да көш
ғи  ор

лы
табиғи  ор
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Не гіз гі қо ре гі төрт тү лік мал бол ған дық тан, жан ға жай лы жа сыл 
жай лау дан кү зеу ге түс кен қа ра пай ым ха лық тың бұл мез гіл де 
жағ дайы қи ын дай тын ын Абай осы лай ша жет кі зе ді.

Де й тұрғанмен ақын:
Қаз, тыр на қа тар ла нып қайт са бер мен,
Ас тын да ақ шом шы жүр, ол бір ке ру ен, –

деп, күз мез гі лі нің де ке ру ен си яқ ты жыл жып өтіп ке те тін ке зең 
еке нін аң ғар та ды. Бұл шу мақ тар – күз дің на ғыз шынайы су рет-
те рі нің бі рі. Жыл құс та ры жы лы жақ қа ұшып ба ра ды. Көк те гі 
бел гі лі тәр тіп пен ті зі ліп ұш қан құс тар жер де гі жүк ар тыл ған тү -
йелердің ке ру ені мен үн де сіп тұр.

Өлең ал ғаш рет 1909 жылы Санкт-Пе тер бургте жа рық көр ген 
«Қа зақ ақы ны Иб ра һим Құ нан бай ұғы лы ның өле ңі» ат ты жи нақ қа 
кірген. Со дан бе рі Абай кітапта рын да үз бей жа рия ла нып ке ле ді.

 	Білу

1. Хрес то ма тия дан өлең ді мұ қи ят оқы.
2. Ақын күз мез гі лін қа лай су рет тей ді?
3. Кү зеу де ген не?
4. Қан дай құс тар күз де жы лы жақ қа ке те ді?
5. Күзде қандай киіз үйлер тігілген екен?

Тү	сі	ну

1. Ақын не се беп ті күз ді қай ыр шы кем пір-шал ға те ңе ген?
2. Ав тор не лік тен «Күл кі-ой ын кө рін бей ді, сей іл-се ру ен» 

дей ді?
3. Күз мез гі лін де ха лық не мен ай на лыс қан? Не себепті?
4. Қа зір ел кү зеу ге не ге көш пей ді?

Қолдану

1. Топ тық жұ мыс. «Сұ рақ қою» тә сі лі  бойынша өлең  
мазмұнымен жұмыс істеңдер. Топ іші нен бір оқу шы өлең-
нің бір шу ма ғын оқи ды. Оқып бол ған нан кей ін келесі 
оқу шы сол шу мақ бой ын ша бір сұ рақ дай ын дай ды. Оқу-
шы лар осылай топ ішін де бір-бі рі не дай ын да ған сұ рақ-
тар ды қой ып, олар ға жау ап бе ре ді.

2. Жұп тық жұ мыс. «Рөл дік ой ын» әді сі мен сұх бат та сың дар.
 Жур на лист пен ақын ара сын да ғы сұх бат. Жур на лист 

ақын ның өлең ге қа тыс ты кө ңіл күйі, шы ғу та ри хы ту-
ра лы сұ рақ тар қоя ды. Ақын сұрақтарға жауап береді.

Білу

Түсіну

Қолдану

сыл 
тың бұл мезгілде 

ен, –
жып өтіп кететін ке

ғыз шынайы су
ды. Көк

ғыз шынайы су
қа ұшып барады. Көк

гі жүк ар

тербургте жа
ның өлеңі» ат
бей жада үзбей жария

ді мұқият оқы.
реттей

лы жақде жылы жақ
Күзде қандай киіз үйлер тігілген екен?Күзде қандай киіз үйлер тігілген екен?

ді қайбепті күзді қай
тен «Күл

де хагілін
зір ел күзеуге не

Топтық жұ
мазмұнымен жұмыс істеңдер. Топ іші
нің бір шу
мазмұнымен жұмыс істеңдер. Топ іші
нің бір шу
оқушы сол шу
шылар осылай топ ішін
тарды қой

2.
Жур
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 Ақын мен су рет ші ара сын да ғы сұх бат. Ақын су рет ші ге 
«Күз» өле ңін көр кем деу ке рек ті гін ай та ды. Су рет ші өз 
идеясын айтады.

3. «Күз» өле ңін бө лік тер ге бө ліп, та қы рып қой. Өлең ге жос-
пар құр.

Таалдау

1. Топ тық жұ мыс. «Аял да ма-жо лау шы» әді сі мен өлең ді 
тал даң дар. Өлең ал ды мен топ ішін де оқы ла ды. Әр бір топ 
өлең маз мұ ны бой ын ша сұ рақ тар дай ын дай ды. Топ тан ат-
тан ған «жо лау шы лар» ке зек пен «аял да ма ға» (топ тар ға) 
тоқ тап, сұ рақ та рын қой ып, жау ап та рын ала ды.

2. «Қос жаз ба күн де лі гі» әді сі мен өлең жол да ры нан кө те-
ріл ген мә се ле ні анық тап, ақын ның не гіз гі идея сын тал да.

Кө те ріл ген мә се ле Ақын ның идея сы

Жинақтау

1. Топ тық жұ мыс. «3 ми нут тық үзі ліс» әді сі мен 3 ми нут 
ішін де әр топ өлең нің идея сы, та қы ры бы, ұй қа сы, көр-
кем де гіш құ рал дар ту ра лы мы на дай сөз дер ді қол да на 
оты рып, пі кір ле се ді:
Мен ... де ген өз пі кі рім ді өз ге рт тім.
Мен ... ту ра лы кө бі рек мағ лұ мат ал дым.
Мен ... таң ғал дым.
Мен ... се зім де бол дым.

2. Өлең де гі кө те ріл ген мә се ле ні түй ін деп, эс се жаз.

Бағалау

1. Өлең де гі күз су ре ті нен қа зір гі күз мез гі лі нің ай ыр ма шы-
лы ғы бар ма?

2. «Күз» өле ңі нің та ри хи құн ды лы ғы на ба ға бер.

Шом	 –	 түйенің беліне жүк батпас үшін салынатын жұмсақ зат.
Шомшы–түйеменжүктасушыадам.Ақшомшы–Жібекжолысауда-
сынабайланыстытуындағантұрмыстықтермин.Түйегеастықартып

Талдау

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

ге 
ретші өз 

рып қой. Өлеңге жос

мен өлең
ды. Әр

Талдау

шы» әдісі
де оқылады. Әр

ындайды. Топ
маға» (топпен «аялда

тарын ала
мен өлең жолда

гізгі идеяның негізгі идея

Ақын

тық үзінуттық үзі
нің идеясы, танің идея

дар туралы мы
ді:

ді өз
седі:

ген өз пікірімді өз
лы көбірек мағ

дым.дым.
де болзімде бол

гі көтерілген мә

дегі күз су
ғы бар ма?

«Күз» өлеңі
лығы бар ма?
«Күз» өле

Білгенге маржан

Шом
Шомшы

Білгенге

сына байланысты
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немесетері-терсек,жүнөткізіп,қажеттізатыналыпқайтуүшінәрбір
ауылтүйегешомартады.Жиналакележүкартылғантүйелерқаздай
тізілгенкөшболады.Осыкәсіпақшомшыдепаталған.Бұлжердеав-
торегіншілергемалынайырбастап,түйелерінеастықартыпқайтқан
түйелершоғырынайтыпотыр.

Қазақәдебитілініңсөздігі

Эпи	тет	 (ай	қын	дау) – заттың немесе құбылыстың айрықша
сипатын,сапасынанықтайтынсуреттісөз.Көбінесынесім,кейдезат
есімдерменесімше, көсемшеетістіктерарқылы заттыанықтайтын
сөздер. «Күз» өлеңіндегі эпитеттер: сұр бұлт, түсі суық, дымқыл
тұман,жасылшөпт.б.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

Те	ңеу–затты,нәрсені,құбылыстыекіншінәрсеніңбелгісі,сапа-
сы,қасиетіменсалыстыру.Көбінесе -дай/-дей, -тай/-тей, -ша/-ше),
-дайын/-дейін жұрнақтары арқылы жасалады. Мысалы, шал-кем-
пірдейт.б.

Қазақтеңеулері

Эпитетпентеңеулердіқолданып,өзойыңменкүздісипаттапжаз.

1.Жетісу.Энциклопедия.Алматы:Арыс,2004.–712
2.ЖұртбайТ.Абайдыңастарлысөздері.«Қасым»журналы,9қара-

ша,2016.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Табиғаттысипаттаудашындықбейненіберутәсілінүйрендің
бе?Қазіргікүздіқалайсуреттередің?

Се	нің	түй	ге	нің

Кітап	–	білім	бұлағы

әрбір
қаздай

ав-жерде
артып қайтқан

сөздігітілінің

құбылыстыңқұбылыстың
Көбіне сын
арқылы затты

түсісұр бұлт, түсі

ӘдебиеттануӘдебиеттану

құбылысты екінші
-дай/-дей,

арқылы

теңеулерді қолданып,теңеулерді

нің

Табиғатты сипаттауда
күздіҚазіргі

Кітап – білім

1. Жетісу.
2. Жұртбай

Кітап

ша,
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Ақын«Жаз»өлеңіндеосымезгілдіңдәлкемелінекеліптұрған
кезінкөрсетпекболады.

ҚажымЖұмалиев

	 «ЖАЗ»	ӨЛЕҢІ

1886 жылы «Жаз ды гүн шіл де бол-
ған да» деп бас тала тын Абай дың «Жаз» 
өле ңі нің та қы ры бы – жыл дың төрт 
мез гі лі нің ішін де гі жаз уа қы ты. Өлең 
ке зек ті ұй қас тү рі мен 7–8 бу ын ды жыр 
үл гі сі мен жа зыл ған, 60 тар мақ тан тұ ра-
ды. Ұй қас қан етіс тік тер дің соң ғы бу на ғы 
те гіс үш бу ын нан тұ ра ды. Мы са лы: �ыл-
тыл-дап, шы-бын-дап, б�л-тыл-дап... 
Бұл – өмір шын ды ғын әсер лі, тар тым ды 
етіп бей не леп бе ру дің үз дік үл гі сі.

Жан ры – поэ зия (та би ғат ли ри ка сы). 
Өлең нің не гіз гі идея сы – жаздың әсем 
су ре ті мен ел дің тір ші лік ты ны сы, тұр-
мы сы: жа сыл жай лау да ғы көш пен ді ел дің 
жаз мезгіліндегі өмір сү ру сал тын көр се ту.

Төрт тү лік мал ша ру ашы лы ғы мен 
ға на ай на лы са тын қа ра пай ым ха лық қа 
жаз жай лау көп же ңіл дік, қуа ныш-
қы зық әке ле ді. Өлең де кө го рай шал ғын, 
бәй ше шек тің ұза рып өсіп тол ған ке зін де 
күр кі реп жат қан өзен ге қа лың ел дің 
кө шіп ке ліп, ор на ла сып жат қан сә ті бей-
не лен ген.

Жаз ды гүн шіл де бол ған да,
Кө го рай шал ғын, бәй ше шек,
Ұза рып өсіп тол ған да;
Күр кі реп жат қан өзен ге,
Кө шіп ау ыл қон ған да, –

де ген шу мақ өлең нің кі ріс пе сі ға на бол са 
да, мұн да ақын қо ныс теп кен жай лау 
ор ны нан ха бар бе ре ді.

Меңгерілетін	білім:
• шығармадағытілдік
бейнелеу,суреттеу
құралдарыныңқызметін
анықтау;

• шығармаүзінділері
арқылышығарманың
ұлттық,тарихиқұнды-
лығынбағалау;

• шығармаданалған
әсерінзерделеп,заман-
дастарынахатжазу.

Жаздыгүні
Көгорайшалғын
Көшкенауыл
Көңілдіжұрт

Тірек	сөздер

Қосымшаақпарат
көздеріненақынның
шәкірттерітуралы
мәліметтердіжинақтап,
презентацияжаса.

Зертте

ЖұмалиевЖұмалиев

дыгүн шіл
тын Абайдың «Жаз» тын Абай

бы – жыл
гі жаз уа
мен 7–8 буқас түрімен 7–8 бу

зылған, 60 тар
тіктер

нан тұ
қан етіс

гіс үш буыннан тұ
дап, шы бын

– өмір шынды
нелеп бе

– поэЖанры
нің негізӨлеңнің не

суреті мен ел
сы: жа

жаз мезгіліндегі өмір сү
мы
жаз мезгіліндегі өмір сү

Төрт тү
ғана айға
жаз жай
қы

ақпарат

Зертте

Қосымша
көздерінен
шәкірттері
мәліметтерді
шәкірттері
мәліметтерді
презентация
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Ілияс Жан сү гі ров «Жаз» өле ңі нің көр кем дік ерек ше лі гін өте 
жо ға ры ба ға ла ған: «Абай дың жы ры ыр ғақ, му зы ка ды быс құ ры-
лы сы жа ғы нан тө гі ліп ке те ді. Абай дың бұл өле ңін де гі бір ақын дық 
өз ге ше лі гі – өлең ұй қас ты ғы етіс тік тер дің сай дың та сын дай ірі, 
қи мыл ды, қоз ға лыс ты көр се ту ге жан ды лы ғы».

Күр кі реп жат қан өзен ты ным сыз тір ші лік бел гі сін елес те те ді. 
Бұ дан кей ін гі су рет теу бі рың ғай үш бу ын нан тұ ра тын етіс тік тер 
ар қы лы жай лау кө рі ні сі ре ті мен тіз бек те ліп, ты ғыз бай ла ныс та 
өр би ді:
• жыл қы ның би ік шал ғын нан жо ны �ыл тыл дап кө рі нуі;
• көк ке әб ден той ып ал ған ат, ай ғыр лар, бие лер дің бүй ірі шы ғып 

той ған дық тан, ы� �ыл дап тұ руы;
• шы бын да ған кез де су ға кі ріп, шы бын нан өзін қор ғап, құй ры-

ғы мен шыл пыл дап тұ руы;
• құ лын-тай лар дың б�л тыл дап шау ып жү руі;
• үй рек-қаз дың сым пыл дап, жо ға ры-тө мен ұшып жү руі;
• ки із үй ді ті гіп жүр ген қыз-ке лін шек тер дің бұ ра ла ба сып, сы�-

�ыл дап кү луі;
• қар шы ға си яқ ты қы ран құс та ры ның жар �ыл дап қаз-үй-

рек ті ұс тауы – жай лау да ғы ел дің қалтқы сыз өмір шын ды ғы, 
да мыл сыз тір ші лік ты ны сы. Осын да ғы етіс тік тер дің бар-
лы ғы – бей не леу іш сөз дер.

Жайдарыжаз

гін өте 
быс құры

гі бір ақындық 
дай ірі, 

гі бір ақын
сындай ірі, 

сін елестегісін елес
тын етістік

ғыз байліп, тығыз бай

тылдап рі
дің бүйлар, биелер

нан өзін қор

ып жүруі;
ры-төмен ұшып жү

тердің бұ
ғары-тө

ліншектер

рының 
ғы елдің қалтқы

сы. Осыннысы. Осын
іш сөздер.
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Абай дың поэти ка лық ті лін зерт те ген 
Зә ки Ах ме тов: «Қа зақ ті лін де, со ның 
ішін де өлең ті лін де өте көп қол да ны-
ла тын мұн дай сөз дер дің көр кем дік, 
мә нер лі лік қа сие тін, қи мыл-әре кет тің 
кө рі ні сін не ды быс үнін ай ныт пай жет-
кі зе тін ма ғы на лы лы ғын Абай анық бай-
қап, ұтым ды пай да ла на біл ген», – деп 
жа за ды.

Бұл өлең 1889 жы лы «Да ла уа лаяты» 
га зе ті нің 7-са нын да Көк бай Жа на тай-
ұлы ның аты мен жа рия лан ған. Көк бай 
өз ес те лі гін де осы өлең нің шы ғу та ри хын 
бы лай деп еске алады: «Абай қо нып жат-
қан ау ыл ды кө ріп, осы су рет ті өлең қыл 
де ді. Мен бі раз өлең қы лып едім, жақ тыр-
ма ды да, өзі жаз бақ шы бол ды. Со ны мен, 
үй ті гі ліп бо лып, бә рі міз жай лан ған соң, 
Абай ға ке ліп едім: «Өлең Көк ше нің ( тау 
аты. Р.З.) бо йынан асай ын де ді ғой», – де ді. 

Мен: «Ас са, ба сын да қол қа ла нып ал ған нәр се емес еді. Ен ді өзі ңіз ре тін 
тау ып, қай та алар сыз» деп қал жың да дым, сөйт сем, сол кү ні «Жаз-
ды гүн шіл де бол ған да ны» жаз ған екен. Оқып бер ді. Өзі жаз ған сө зі не 
ең ал ғаш рет аз да бол са, қа на ғат қыл ға нын көр ге нім осы. Ме нің қал-
жы ңы ма орай қы лып: «Сен со ғы мы ңа бір ту бие ал, мен ен ді өле ңім ді 
өзім алай ын», – де ді. «Жаз» өле ңі нің ерек ше лі гі нің бі рі – ақын ның өз 
шы ғар ма сы на кө ңі лі то лу ын да.

Өлең оқыр ман ға эс те ти ка лық тәр бие бе ріп, та би ғат ты сүйе 
бі лу ге, ай на ла ны құр мет теу ге тәр бие лей ді.

 	Білу

1. Хрес то ма тия дан өлең ді мұ қи ят оқы. 
2. Өлең  қандай ұйқаспен жазылған?
3. Ақын жаз мез гі лін қа лай си пат тай ды?
4. Жай лау де ген не?
5. Күр кі реп жат қан өзен не ні біл ді ре ді?

Тү	сі	ну

1. «Жаз» өле ңі нің ерек ше лі гі не де?
2. QR-cod арқылы өлең үзіндісін тыңда (109-бет). Ав тор не-

лік тен адам дар дың кө ңіл күй ін кө те рің кі етіп су рет те ген?

Күр	кі	реп	–өзеннің
қаттыаққандыбысы

Шұр	қы	рап	–жылқы-
ныңкісінеуі

Шал	ғын	–жайылым
немесеқалыңшөп

Жо	ны	–арқасы
Ың	қыл	дап	–тойын-

ғанныңбелгісі
Жыл	пыл	дап	–тез

қозғалу
Қың	қыл	дап	–жылам-

сырап
Аң	қыл	дап	–ақкөңіл-

деніп
Қаң	қыл	дап	–айғай-

лап
Сал	пыл	дап	–ұзақ

жүрістенкелу
Қу	тың	дап	–мәзболу

Сөзмаржан

Білу

Түсіну

ген 
де, соның 

ны-де өте көп қолда
дің көр дік, 

мыл-әрекеттің 
пай жетбыс үнін айнытпай жет

ғын Абай анық бай
ген»,на біл

лы «Дала уа
да Көкбай Жада Көк

мен жариялан
де осы өлеңнің шы

лай деп еске алады: «Абай қолай деп еске алады: «Абай қо
ріп, осы су

раз өлең қы
бақшы бол

раз өлең қы
ды да, өзі жазбақ

ліп болып, бә
ліп едім: «Өлең Көк

аты. Р.З.) бо
ған нәрнып алған нәр

дасыз» деп қалжың
ны» жазған екен. Оқып бер

нағат қылнағат қылна
мы

са, қана
лып: «Сен соғы
ді. «Жаз» өлеңі

ында.луын
ға эстеманға эс

ны құрмет

томатиядан өлең
 қандай ұйқаспен жазылған?

Ақын жаз мез
Өлең
Ақын жаз мез
Жайлау де
Күркіреп жат5. Күр

1. «Жаз» өле
2. QR-cod арқылы өлең үзіндісін тыңда (109-бет). Ав
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3. Ақын «Жаз» өле ңін не ге өз аты нан бер гі сі кел ді? Бұ рын 
кім нің аты нан жа рия лау шы еді?

4. Өлеңнің жыр үл гі сі мен жа зыл ғанын қалай білеміз?

Қолдану

1. «Жаз» өле ңі нің ма ңы зын «DEAL» әді сі мен тү сін дір.
 D – Describe – шы ғар ма да ғы бел гі лі бір оқи ға ны си пат тау.
 E – Explain – оқи ға бой ын ша не бі ле тін ін тү сін ді ру.
 A – Anallуse – ақ па ратты тал дау.
 L – Links – өзін де бар бі лім мен бай ла ныс ты рып, қо ры-

тын ды жа сау.
2. Жұп тық жұ мыс. Шы ғар ма маз мұ ны бой ын ша « Диа ман та» 

әді сі мен же ті жол дан тұ ра тын өлең құ рас ты рың дар. Бі рін ші 
жә не соң ғы жол да ры қа ра ма-қар сы мән де бо луы қа жет.
1, 7-жол да ры – ан то ним зат есім дер;
2-жо лы – бі рін ші зат есім ге екі сын есім;
3-жо лы – бі рін ші зат есім ге үш етіс тік;
4-жо лы – зат есім ді екі сөз тір ке сі;
5-жо лы – екін ші зат есім ге үш етіс тік;
6-жо лы – екін ші зат есім ге екі сын есім;

Таалдау

1. «Жаз» өле ңін де гі үзін ді лер ді мұ қи ят оқып, бей не леу, су-
рет теу құ рал да ры ның қыз ме тін талда.

Өлең нен үзін ді
 Бей не леу, су рет теу құ рал да ры

(те ңеу, эпи тет, қай талау)
Ақын ның  

қол да ны сы
 

2. Топ тық жұ мыс. «Са лыс ты ру кар та сы» әді сі мен ақын ның 
«Күз» жә не «Жаз» өлең де рін са лыс ты рып, тал даң дар.

«Күз» өле ңі «Жаз» өле ңі
Үн дес ті гі

Та би ғат си па ты

 Құс тар дың си па ты

Адам дар дың кө ңіл күйі

Ауа райы

Қолдану

Талдау

рын 

ғанын қалай білеміз?

дір.

Қолдану

түсіндір.
ғаны сипат

сіндіін тү

ланыс рып, қо

ны бойын
тын өлең құрастырың

де бома-қарсы мәнде бо
ним зат есімдер;

ге екі сын есім;
ге үш етістік;
ге екі сын есім;
ге үш етіс

ді екі сөз тіркесі;
ге үш етіс

ші зат есімге екі сын есім;

гі үзінділер
ның қыздарының қыз

нелеу, су
(те

тық жұмыс. «Са
не «Жаз» өлең«Күз» жә
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Жинақтау

1. Жұптық жұмыс. Өлең бой ын ша «Биопоэма» әді сі мен 
«Жаз» өле ңі ту ра лы жұп та сұх бат та сың дар.
• Атауы – ... .
• Жаз ды си пат тай тын 2–3 сөз – ... .
• Жаз мез гі лі нің жақ сы жақ та ры 2–3 сөз – ... .
• Қолайсыз жағы 2–3 сөз – ... .
• Жаз да ғы се зім – ... .
• Жаз дың бо ла шақ тан кү те ті н 2–3 за ты – ... .
• Ме кен жайы – ... .
• Те гі – ... .

2. Өлең нен ал ған әсе рің ді зер де леп, за ман дас та ры ңа хат 
жаз.

Бағалау

«Құн ды лық тар спектрі» әді сі мен «Жаз» өле ңі не бе ріл ген 
құн ды пі кір лер ді зер са ла оқи оты рып, өзің нің ба ғаң ды бер.

Ілияс Жан сү гі ров Зә ки Ах ме тов
Өзім нің бе ре тін 

ба ғам 

Абай дың жы ры ыр ғақ, 
му зы ка ды быс құ ры-
лы сы жа ғы нан тө гі ліп 
ке те ді. Абай дың бұл 
өле ңін де гі бір ақын дық 
өз ге ше лі гі – өлең ұй қас-
ты ғы етіс тік тер дің 
сай дың та сын дай ірі, 
қи мыл ды, қоз ға лыс ты 
көр се ту ге жан ды лы ғы.

Қа зақ ті лін де, со ның 
ішін де өлең ті лін де 
өте көп қол да ны ла тын 
мұн дай сөз дер дің көр-
кем дік, мә нер лі лік 
қа сие тін, қи мыл-әре-
кет тің кө рі ні сін не 
ды быс үнін ай ныт пай 
жет кі зе тін ма ғы на лы-
лы ғын Абай анық бай-
қап, ұтым ды пай да ла на 
біл ген.

КөкбайЖанатайұлы–ақынныңшәкірттерініңбірі.Суырыпсалма
ақынболған.Абай1880–1886жылдараралығындағыжазғанөлеңде-
рін«Далауалаяты»газетіндеКөкбайдыңатынанжариялатыпжүреді.

«Абай»энциклопедиясы

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

«Биопоэма» әдісімен 

– ... .

ты – ... .

леп, замандас

мен «Жаз» өле
рып, өзің

сімен «Жаз» өле
ла оқи отырып, өзің

зақ тілінзақ ті
де өлең ті

ліп 
ішінде өлең ті
өте көп қол
мұндай сөз

дік, мә
дың бұл 

дық 
– өлең ұйқас

дің 

кем
сие

кетдің 
дай ірі, сындай ірі, 

ды, қозғалысты 
ге жандылығы.

Көкбай Жанатайұлы

Білгенге маржан

Көкбай
ақын болған.

«Даларін
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Бей	не	леу	іш	 сөз	дер – табиғаттағы құбылыстар мен заттардың
және неше алуан жан-жануарлардың сыртқы сын-сипаттары мен
әрекетқимылдарынкөрумүшесі–көзарқылықабылданғанбейне-
көріністердіңатаулары.Мысалы,

Арасындақұлын-тай
Айналашауыпбұлтылдап.
Жоғары-төменүйрек,қаз
Ұшыптұрсасымпылдап.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

Өлеңдегі бейнелеуіш сөздерді тауып, дәптеріңе жаз. Олардың
қызметтерінтүсіндіріп,пікіріңдідәлелде.

Хрестоматиядағы «Абайдың бүркеншік аты» материалын оқы
(142-бет). «Жаз» өлеңінің ақын өміріндегі маңызы туралы презен-
тацияжаса.

1. Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. Алматы: Ана тілі,
1995. –310бет(қайтабасылым,2008).

2. Абайтуралыестеліктер. (2-басылым).Абаймемлекеттік қорық-
музейініңқорынан).(Жалпыредакциясынбасқарғанмузейдирек-
торыБ.Жүнісбеков).–Алматы:Қаламгер,2018.–504б.

3. аbai.kzақпараттықпорталы.
4. adebiet.kzәдебиәлемпорталы.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Шығармашылық	тапсырма

Жазмезгілінесіменқызық?Сенжазданеменайналысасың?

Се	нің	түй	ге	нің

Кітап	–	білім	бұлағы

заттардыңзаттардың
сын-сипаттары мен
қабылданған бейне-

терминдерініңӘдебиеттану терминдерінің

дәптеріңетауып,
дәлелде.

бүркеншік«Абайдың
өлеңінің ақын өміріндегі

несіменнесімен

бұлағы

Ахметов З.
310

білім бұлағы

Ахметов
1995. –310

2. Абай туралы
музейінің
торы Б.Жүнісбеков).–торы

3. аbai.kz
4. adebiet.kz
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Ақынжазғытұрғыкездіқазақхалқынеңбеккежұмылдыратын,
тіршілікүшінкүресініңқайнаркөзідептаниды.

ҚажымЖұмалиев

	 «ЖАЗ	ҒЫТҰРЫ»	ӨЛЕ	ҢІ

1890 жылы жазылған «Жаз ғы тұ ры 
қал май ды қыс тың сы зы» деп бас тала тын 
«Жаз ғы тұ ры» өле ңі нің та қы ры бы – көк-
тем мез гі лінің кө рі ні сі жә не ел өмі рі. 
Өлең 11–12 бу ын ды (а-а-б-а) қа ра өлең 
ұй қа сы мен жа зыл ған, 66 тар мақ ты 
16 шу мақ тан тұ ра ды. Жанр тү рі – поэ зия 
(өлең).

Өлең нің не гіз гі идея сы – көк тем мез-
гі лі нің су ре тін ба рын ша көр кем бей-
не леу. Көк тем нің жер-дү ние ге жан 
бі ті руі, исін ді руі, құл пыр тып түр лен-
ді руі өлеңнен керемет көрініс тапқан. 
Бұл мез гіл дің ел тір ші лі гін де гі ор ны, 
жан ға жай лы ең бек ке қо лай лы та би ғат 

Меңгерілетін	білім:
• өлеңдіоқып,негізгіой
түйіндерінанықтау;

• поэтикалықтілдіңерек-
шелігінайқындау;

• сөзобразыныңэстети-
калыққұндылығынтабу;

• шығарматіліне,
көркемдіктәсіліне,
этномәденибірліктеріне
талдау.

«Қырдағыелойдағыелменараласты»

Масатыдайқұлпыру
Ата-анадайелжіреу
Жержүзінбезендіру

Тірек	сөздер

ЖұмалиевЖұмалиев

1890 жылы жазылған «Жаз
зы» деп бастың сызы» деп бас

ңінің тақы
рінісі жә

ды (а-а-б-а) қаынды (а-а-б-а) қа
зылған, 66 тар

ды. Жанр түтан тұра

нің негізгі идея
тін ба

леу. Көк
руі, исінруі, исін

руі өлеңнен керемет көрініс тапқан. руі өлеңнен керемет көрініс тапқан. 
Бұл мезгіл
жанға жайжан
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сыйы еке ні дә ріп те ле ді. Ша руа бір ма лы екеу бо лып, қу ана ды. 
Кем пір-шал өз тұс тас та ры мен кө рі сіп, мәз-мейрам болады. Жас-
тар дың ша руа дан қо лы бо сап, сыр ла са ды.

Қыр да ғы ел ой да ғы ел мен ара ла сып,
Кү лім де сіп, кө рі сіп, құ шақ та сып...

Сондай-ақ автор адамдарды ғана емес:
Гүл мен ағаш майы сып қа ра ған да,
Сыб дыр қа ғып, бұ раң дап аға ды су, –

деп та би ғат тың өзі не де жан бі ті ре  суреттейді.
Та би ғат қа кө рік бе ре тін сан алу ан құс тар дың да аты атала ды.

Жыр шы құс тар әуеде өлең ай тып,
Қи қу са лар көл де гі қаз бен қу лар, –

деп, бұ лар да әсем та би ғат пен бір ге әсер ле не ді.
Ақын көк тем нің ха бар шы сы жыл құ сы ның маңызын былай 

біл ді ре ді:
Жаз дың көр кі ене ді жыл құ сы мен,
Жай раң да сып жас кү лер құр бы сы мен.

Қан жы ға сы май лан ған аң шы мен құс-
бе гі лер, жа ңа пұл тап қан сау да гер лер, 
жер жыр тып, егін ек кен ди қан шы лар да 
кө ңіл ді. Жер жі біп, «қа ра тас тан бас-
қа ның бә рі жа ды рап», күн нің шуа ғы нан 
құл пы ра ды, тек са раң ға на жа ды ра-
май ды. Өйт ке ні «Бір са раң нан бас қа ның 
пей ілі енер» деп Абай дың өзі айт қан дай, 
жа ра ты лы сы нан пей ілі тар адам жал пы-
адам зат тық дү ние ге қу ана ал май ды. Сол 
үшін ақын адам дар дың бә рін мей ір бан 
бо лу ға ша қы ра ды: 

«Мей ір бан дық дү ние ге нұ рын тө гер».

Абай дың «Жаз ғы тұ ры» өле ңі адам 
ба ла сын та би ғат пен бір ге үн де сіп, түр-
ле не құл пы рып, құл шы на ең бек ету-
ге, қор ша ған ор та да бір-бі рін тү сі ніп, 
ба ға лап, қуа ныш пен бө лі сіп, мей ір бан-
дық пен бір ле сіп өмір сү ру ге тәр бие лей ді. 
Осы өлең ді оқы ған адам қа зақ хал қы ның 
көк тем де гі тұр мыс-тір ші лі гі мен де өте 
жа қын та ны са ды. Се бе бі ақын өле ңін де 

Жаз	ғы	тұ	ры	–жаз-
данбұрын,көктем

Қу	–аққу
Баз	(парсыша) –қар-

шыға

Сөзмаржан

Өзіңтұратынжерде
көктемніңалғашқы
белгісіқандай?Қандай
құстарқыстапқалады?
Алдыменқандайқұс
елгеоралады?Зертте.

Зертте

ды. 
сіп, мәз-мейрам болады. Жас

ды су, –
 суреттейді.

дың да аты аталатардың да аты атала
тар әуеде өлең айтып,

гі қаз бен қулар, –
ді.ге әсерленеді.

сы жыл құсының маңызын былай 

сыді жыл құсы
сып жас күлер құр

сы май
лер, жа

тып, егін екжер жыртып, егін ек
ді. Жер жікөңілді. Жер жі

қаның бә
құлпыра

ды. Өйт
құл
майды. Өйт
пейілі енер» деп Абай
жа

тұратын

Зертте

Өзің
көктемнің
белгісі
құстар қыстап
Алдымен
елге
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эт но мә де ни бір лік тер ді, яғни халқымызға тән ұлттық бояуды 
молынан кел тір ген. 

Эт никалық  мә де ниет – белгілі бір халықтың тарихи 
жағдайларда қалыптасқан, ға сыр дан ға сыр ға мұ ра бо лып 
ке ле жат қан ұлттық-мәдени бай лы ғы. Этномә де ни бірліктер – 
халықтың тарихын, әдет-ғұрпын, салт-санасын білдіретін сөздер. 

 	Білу

1. Хрес то ма тия дан өлең ді мұ қи ят оқы.
2. Ақын көктемді қандай сезіммен жырлаған?
3. Жаз ғы тұ ры де ген қай мез гіл? Оның бас қа ша атауы бар ма?
4. Өлең де қан дай тір ші лік ие ле рінің атауы кездеседі?
5. Шы ғар ма да қан дай құс тар атала ды? Олар қыс тап қа ла-

тын құс тар ға жа та ма?

Тү	сі	ну

1. Не се беп ті «жаз ғы тұ ры қыс тың сы зы қал май ды»?
2. «Қа ра тас тан бас қа ның бә рі жа ды рап» де ген ді қа лай тү сі-

не сің?
3. Ақын ас пан мен жер ді кім дер ге те ңе ген? Не лік тен?
4. Өлең ді қан дай эмо ция мен оқы дың? Не се беп ті?

Қолдану

1. Топ тық жұ мыс. «Эс та фе та» әді сі мен өлең ді оқың дар. 
Өлең мә ті ні үш бө лім ге бө лі ніп, қа быр ға ға ілі не ді. Топ-
тан бір оқу шы жа зу шы рө лін ат қа ра ды. Әр топ тан бір 
оқу шы қа быр ға да ғы өлең үзін ді сін оқып алып, маз мұ нын 
жа зу шы ға ке ліп ай тып бе ре ді. Жа зу шы оның айт қа нын 
тез жа зып ала ды. Екін ші оқу шы өлең нің ке ле сі бө лі гін 
жо ба лап тау ып оқып, жа зу шы ға ай тып бе ре ді. Жа зу шы 
оны да жа зып қоя ды. Осын дай тәр тіп пен әр топ өз де рі не 
бе ріл ген үзін ді ні оқып бі ті ру ле рі ке рек. Со ңын да топ та ғы 
жаз ба ла рды оқи ды. Топ мү ше ле рі олар ды өлең мен са лыс-
ты ра ды.

2. Өлең маз мұ ны на сүй ене оты рып, не гіз гі ой түй ін де рін жаз.

Таалдау

1. Топ тық жұ мыс. «Үш түр лі әң гі ме» әді сі ар қы лы өлең ді 
тал даң дар:

 Әң гі ме де бат. Ав тор көк тем нің бей не сін бе ре ал ды ма?

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

ді, яғни халқымызға тән ұлттық бояуды 

– белгілі бір халықтың тарихи – белгілі бір халықтың тарихи 
ра болып 

ни бірліктер
халықтың тарихын, әдет-ғұрпын, салт-санасын білдіретін сөздер. халықтың тарихын, әдет-ғұрпын, салт-санасын білдіретін сөздер. 

Білу

Ақын көктемді қандай сезіммен жырлаған?

Білу

Ақын көктемді қандай сезіммен жырлаған?
гіл? Оның бас ша атауы бар ма?

рінің атауы кездеседі?
ды? Олар қыстар аталады? Олар қыс

тың сызы қал
дырап» де

дерге теді кімдер
мен оқыциямен оқы

фемыс. «Эста
ні үш бөлімге бө

шы жазушы жа
ғадабыр

ға келіп ай
зып алады. Екін

лап тауып оқып, жалап тау
оны да жазып қоя

ген үзін
рды оқи

ріл
жазбаларды оқи
тырады.
Өлең маз2. Өлең маз

1. Топ
тал
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 Ке лі сім ші лік әң гі ме. Көк тем де бар тір ші лік ояна ды.
 Зерт теу ші лік әң гі ме. Не гіз гі ой ды ға лам дық та қы рып-

тар мен бай ла ныс ты  тал дау (кли мат тың өз ге рі сі т.б.)
2. Жұп тық жұ мыс. Шы ғар ма ті лі не, көр кем дік тә сі лі не, эт-

но мә де ни бір лік те рі не тал даңдар.

көркемдік 
тәсілі

этномәдени 
бірліктер

шығарма тілі

«Жазғытұры» 
өлеңі

Жинақтау

1. Өлең де гі су рет теу құ рал да ры ның қыз ме тін анықтап, кес-
теге толтыр. 

Су рет теу құ рал да ры Мы сал дар 

Те ңеу

Эпи тет 

 Кей іп теу

2. Өлең де гі поэтикалық тілдің ерекшелігін айқындап, 
ойыңды түй ін деп жаз.

Бағалау

1. Интернеттен жас әнші Ержан Максимнің орындауындағы 
«Жазғытұры» әнін тыңдап, баға бер. 

2. Өлең де гі сөз об ра зы ның эс те ти ка лық құн ды лы ғын тауып, 
ба ға ла: масатыдай ��лпыр�ан, ата-анадай елжірер, гл 
мен а�аш майысып �ара�анда.   

Ме	та	фо	ра	–екінәрсенінемесеқұбылыстыжанастырып,жақын-
датунегізіндеастарлы,тыңмағынаберетінбейнелісөзнемесесөз
тіркесі.Шығармадағызаттың(құбылыстың)суретінкүшейтуүшіноны
басқазатпен(басқабірқұбылыс)балапайту.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

Жинақтау

Бағалау

Абайтану	әліппесі

қырып
сі т.б.)

дік тәсі не, эт

этномәдени 
бірліктер

ның қызрының қыз

гі поэтикалық тілдің ерекшелігін айқындап, гі поэтикалық тілдің ерекшелігін айқындап, 
індеп жаз.

Интернеттен жас әнші Ержан Максимнің орындауындағы 
«Жазғытұры» әнін тыңдап, баға бер. 

гі сөз обӨлеңде
ғала: масатыдай ��лпыр�ан, ата

мен а�аш майысып �ара�андамен а�аш майысып �ара�анда

тафо

Абайтану әліппесі

Ме
дату
тіркесі.
басқа
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Абай–өлеңдеріндеметафораныкөпқолданғанақын.Мысалы,
Дүние–үлкенкөл,
Заман–соққанжел...
    Абай

 Өлеңненметафоралардытауып,дәптеріңежаз.

Абайөзібіреугеұзақәңгіме,ұзақжырсияқтынәрселердіайтқыз-
ғандаешуақыттабасқабөтеннәрселергеаумай,тазакөңілмен,үл-
кенықыласпентыңдайтынжәнеәрқашансондайдытыңдапболған
соң,мағынасыменмәнінұғындырып,сынайтатын...

Абайақындықтуралысөйлегенде:«Ол–қуат,табиғатсыйы,Құ-
дайсыйы»,–депқұрметпенсөйлейтін.«Ақындықшабытышынкел-
генде адамды қайта тудырып жібереді. Ол келгенде жай, жабайы
адамболмайды»,–дейтін.

КөкбайЖанатайұлы

Абай Құнанбайұлы. Өлеңдер, поэмалар, аудармалар, қара-
сөздер/АбайҚұнанбайұлы.–Алматы:Мектеп,2007.–241б.

Жазып	көр

Білгенге	маржан

Ақынкөктеммезгіліннегехалықтыеңбеккежұмылдыратын
кезеңдепсанаған?Сенқалайойлайсың?Бұлжылмаусымында
қандайәрекетжасайсың?

Се	нің	түй	ге	нің

Кітап	–	білім	бұлағы

жаз.

нәрселердісияқты нәрселерді
аумай, таза
сондайды
айтатын...

әрқашан сондайды
ұғындырып, сын айтатын...
сөйлегенде: «Ол – қуат,

«Ақындық
жібереді.

негемезгілін
Сен қалайсанаған? Сен

жасайсың?

Құнанбайұлы.

білім бұлағы

Абай Құнанбайұлы.
сөздер/ Абай Құнанбайұлы.
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Міне,сен«Безендіргендүниенітәңірімшебер»тарауынаяқтап,
ақынныңсомдағанкөркемобраздарыментаныстың.

Небілдің?Неүйрендің?Кәне,өзіңдісынапкөр.

	 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР

Топ тық жұ мыс. «Ой лау дың ал ты қал па ғы» әді сі мен ақын ның 
та би ғат ли ри ка сын да ғы поэти ка лық тіл дің ерек ше лі гін ай қын дау.

Сы нып 6 топ қа бө лі не ді, әр топ өзі не бір қал пақ ты таң дай ды. 
Әр қал пақтың тү сі ой дың да му ба ғы тын анық тай ды.

Ақ қал пақ – ең бей та рап топ. Осы топ мү ше ле рі де рек тер мен 
жұ мыс жа сай ды. Осы де рек тер ді дә лел дей ді.

Са ры қал пақ – шуақ ты, ба қыт ты, по зи тив ті топ. Бұл топ тың 
мү ше ле рі та қы рып тың ар тық шы лы ғын із дей ді.

Қа ра қал пақ – күң гірт түс, кү мән кел тір гіш топ. Бұл топ 
ай тыл ған жайт тар ға қар сы кү мән кел ті ру ле рі ти іс.

Қы зыл қал пақ – эмо ция лық топ. Бұл топ өз де рі не әсер ет кен 
жайт тар ды ба ян дай ды.

Жа сыл қал пақ – шы ғар ма шы лық топ. Осы топ тың мү ше ле рі 
бе ріл ген жағ дай ға то сын жа ңа ше шім дер ұсы на ды.

Көк түс – ба ға бе ру ші топ. Бар лық топ тар дың ұсы ныс та рын 
ба ғал ай тын жә не оң тай лы ше шім та ба тын са рап шы лар мен тал-
дау шы лар.

Жұп тық жұ мыс. «Жа сы рын су рет» тәсілі мен бір оқу шы 
ақын ның та би ғат ли ри ка сына бай ла ныс ты са лын ған су рет ті 
жұ бы на көр сет пей қа рап шы ға ды. Со дан соң жұ бы на осы су рет ті 
си пат тай ды. Тың дап отыр ған оқу шы ал ды мен су рет тің қай 
шы ғар ма ға қа тыс ты еке нін ай та ды. Су рет ті өз тү сі ні гі мен са лып 
шы ға ды. Жұп тар ал ма сып жұ мыс іс тей ді. Ең со ңын да сал ған 
су рет те рін түп нұс қа мен са лыс ты ра ды.

Же ке жұ мыс.
1. «6 не лік тен» әді сі мен сұ рақ тар ға жау ап жаз.

1) Не лік тен осы та рау «Безен дір ген дү ние ні тә ңі рім ше бер» 
деп атала ды?

2) Не лік тен Абай кей іп теу ді да мыт ты деп ай та мыз?
3) Не лік тен М.Әуе зов «Та би ғат – поэ зия бұ ла ғы» деп ата ған?
4) Не лік тен ақын қыс ты кә рі құ да ға те ңе ген?

аяқтап,

ғы» әді мен ақын
шелігін айдің ерек

не бір қалпақ
тын анықтайды.

рап топ. Осы топ мүрап топ. Осы топ мүше
дейді.

зитив
дей

ты, по
лығын іздей

гірт түс, күмән кел
тіру

лық топ. Бұл топ өз

шылық топ. Осы топғармашы
сын жаңа ше

ші топ. Бар
лы шешім та

руші топ. Бар
не оңтайлы ше

мыс. «Жамыс. «Жа
ғат лириғат ли

сетпей қарап шы
ды. Тыңдап отыр

тысты екеға қа
ды. Жұптар ал

рін түпнұсрін түп

Жеке жұмыс.
«6 неліктен» әді

Нелік
«6 не
1)

2) Не
3)
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5) Не лік тен ақын за ма нын да халық кү зеу де ық тыр ма мен 
отыр ған?

6) Не лік тен гүл-бәй ше шек жер жү зі не өң бе ре ді? 
2. «Бе зен дір ген дү ние ні ақын ше бер» де ген та қы рып қа 

дәлелдемелік эс се жаз.
3. Тест сұ рақ та ры на жау ап бер.

1. «Тас та ғы үнін қо сар бай ғыз, кө кек» өлең жо лы ақын ның 
қай шы ғар ма сы нан алын ды?
A) «Қыс»
B) «Жаз»
C) «Жаз ғы тұ ры»
D) «Күз»
E) «Жел сіз түн де жа рық ай»

2. Кей іп теу де ген не?
A) Адам ды си пат тау
B) Жан сыз ға жан бі ті ре си пат тау
C) Кей іп ке кі ру
D) Бір нәр се ні екін ші нәр се ге те ңеу
E) Де рек сіз нәр се ні де рек ті нәр се ге ай нал ды ру

3. Ақын ның қай шы ғар ма сын да құс тар ту ра лы ай тыл май ды?
A) «Жаз» 
B) «Жаз ды гүн шіл де бол ған да» 
C) «Жаз ғы тұ ры»
D) «Күз» 
E) «Қыс»

4. «Түр ле нер то ты құс тай» қан дай су рет теу құ ра лы на жа та-
ды?
A) Ме та фо ра
B) Эпи тет
C) Кей іп теу
D) Те ңеу
E) Қай талау

5. Ақын қай өле ңі нен кей ін шы ғар ма ла рын Көк бай дың аты-
нан жа рия ла уын тоқ тат ты?
A) «Қыс»
B) «Жел сіз түн де жа рық ай»
C) «Жаз ғы тұ ры»
D) «Күз»
E) «Жаз»   

мен 

қырыпқа 

лы ақын

паттау

ге теңеу
сеге ай

сында құс

ғанда» де болған

ты құстай» қан

фора
тет
іптеу

Теңеу
Қайталау

Ақын қай өле
рия

Ақын қай өле
нан жария
A) «Қыс»
B) «Жел

«Жаз
B)
C)
D)
E)

120120
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Оқусауаттылығытапсырмаларынорында.

ХА	ЛЫ	ҚА	РА	ЛЫҚ	ЗЕРТ	ТЕУ	ЛЕР	
ФОР	МА	ТЫН	ДА	ҒЫ	 

ТАП	СЫР	МА	ҮЛ	ГІ	ЛЕ	РІ

1. Мә тін ді мұ қи ят оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
  Абай дың ерек ше лі гі – оның қыс бей не сін қа зақ ұғым-тү-

сі ні гі не сай ұлт тық бояуы ай қын етіп су рет теп бе ре бі луін де. 
Мы са лы:

...Кә рі құ даң – қыс ке ліп, әлек сал ды.
  Қа зақ та «құ да мың жыл дық» де ген ұғым бар. Осы ған 

бай ла ныс ты ақын қыс ты құ да ға те ңе ген. Се бе бі қыс – құ да 
си яқ ты үне мі ке ліп-ке тіп жү ре тін, яғ ни қай тала нып тұ ра тын 
құ бы лыс.
1) Егер сен ақын бол саң, қыс ты не ге те ңер едің, оқи ға ны 

қа лай аяқ тар едің?
2) Қыс мез гі лін көп адам ұнат пай ды. 

  Осы пі кір мен ке лі се сің дер ме? Жау ап та рың ды нақ ты де рек-
тер ге сүй ене оты рып, жа зың дар. 

Ке лі се мін, өйт ке ні... 
Ке ліс пей мін, өйт ке ні...

2. Өлең шу ма ғын оқып, осы ған сәй кес ма қал-мәтелді тап.
Жаз ға жақ сы киі нер қыз-ке лін шек,
Жер жү зі не өң бе рер гүл-бәй ше шек.

А) Ер елін де,
 Гүл же рін де.
В) Бір гүл көк тем жа сай ал май ды.
С) Қыз өс се – елдiң көркi,
 Гүл өс се – жердiң көркi.

3. Өлең шу ма ғын мұ қи ят оқып, тө мен де гі нұс қа ның бі рін таң да.
Бе зен ді ріп жер жү зін тә ңі рім ше бер,
Мей ір бан дық дү ние ге нұ рын тө гер.
Ана мыз дай жер иіп еміз ген де,
Бей не әкең дей үс ті ңе ас пан тө нер.

А) Өлең ата-ана ның мей ірі мі ту ра лы
В) Та би ғат ту ра лы

ды орында.
сін қазақ ұғым-тү– оның қыс бейне

қын етіп су теп бе

ліп, әлек салліп, әлек сал
дық» деген ұғым бар. Осы

ңеген. Се
ни қай

ға теңе
ретін, яғни қай

ты не

пайлін көп адам ұнат
дер ме? Жаусесіңдер ме? Жау

рып, жазыңдар. 
семін, өйт

пеймін, өйт
Келі
Келіспей

ғын оқып, осыған сәй
ға жақсы киіға жақ

Жер жүзіне өң беЖер жү
Ер елінде,
Гүл жерінде.
Бір гүл көктем жаБір гүл көк
Қыз өссе – елдiң көркi,
Гүл өссе – жердiң көркi.

мағын мұ
Гүл өс

Өлең шума
Бе

А) Өлең ата-ана
В)
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ГЛОССАРИЙ

Ан то ним – мән-ма ғы на сы бір-бі рі не қа ра ма-қар сы сөз дер. 
Ақын өлеңде «іс тің ақ пен қа ра сы» сияқты антонимдерді жиі 
қолданған.

Иро ния – кемшілікті, мінді астармен перделеп сынау, 
сықақтау, мысқылдау, кекету. Абай шығармаларында иронияны 
әлеуметтік өмірдегі кемшіліктерді мінеп, шенеуге арнады. Ақын 
ирониясының мақсаты – оқырманына әсер ету, көтеріп отырған 
мәселесінің өзектілігіне назар аударту үшін ерекше екпін түсіре 
жеткізу.

Кей іп теу – әр түр лі жа ну ар лар ды, өсімдіктерді, та би ғат құ бы-
лыс та рын не ме се жан сыз нәр се лер ді адам кей пі не кел ті ріп су рет-
тейт ін көр кем дік тә сіл. Мы са лы, «жел соқ пай, құс шу ла май, бә рі 
жым-жырт, ән ге кө ңіл жі бе ріп тұр ды ел жі реп».

Нәзиралық (нәзирашылдық) – нәзира үлгісі бойынша жарыса 
жазушылық. Ежелгі шығыс поэзиясында көпке белгілі бір 
сюжетті бірнеше адамның жарыса жырлауы. 

Абай нәзирашылдық дәстүрін қазақ әдебиетінде дамытып, 
жаңартты. Осы дәстүрмен «Ескендір», «Масғұт», «Әзім әңгімесі» 
атты поэмаларын жазды.

Өмір ба ян – же ке адам ның өмір тарихы, яғни тұлғаның аты-
жөні, туған жылы, отбасылық жағдайы, қыз ме ті хро но ло гия лық 
тәр тіп те жа зыл ған рес ми құ жат. 

Пей заж – әде би шы ғар ма лар да жа ра ты лыс тың, яғ ни та би-
ғат тың әсем кө рі ні сі, көр кем дік бей не сі.

Абай өлең де рі нің ерек ше лі гі – та би ғат тың су ре тін адам өмі-
рі мен бай ла ныс ты ра беруі, яғни адам мен табиғатты бірлікте 
жырлауы. Ақынның табиғат лирикасын оқығанда оқырманның 
көз алдына шынайы көрінісі елестеп, даладағы өзгеше өмір өзіне 
тән сыр-сипатымен тұтас суреттеледі.

Пролог – көркем шығарманың кіріспе бөлімі. Шығармадағы 
суреттелетін оқиға туралы әңгіме әлі басталмас бұрын, соның 
идея сын меңзейтін қысқаша таныстыру. 

сы сөзрама-қарсы сөз
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жаңартты. Осы дәстүрмен «Ескендір», «Масғұт», «Әзім әңгімесі» 
атты поэмаларын жазды.атты поэмаларын жазды.

ке адам– жеке адам
жөні, туған жылы, отбасылық жағдайы, қызжөні, туған жылы, отбасылық жағдайы, қыз

ған ресми құ
би шы– әде

тың әсем көрінісі, көр
Абай өлеңдері

нысты
Абай өлең

мен байланыс
жырлауы. Ақынның табиғат лирикасын оқығанда оқырманның 
көз алдына шынайы көрінісі елестеп, даладағы өзгеше өмір өзіне 
тән сыр-сипатымен тұтас суреттеледі.
көз алдына шынайы көрінісі елестеп, даладағы өзгеше өмір өзіне 
тән сыр-сипатымен тұтас суреттеледі.

Пролог
суреттелетін оқиға туралы әңгіме әлі басталмас бұрын, соның суреттелетін оқиға туралы әңгіме әлі басталмас бұрын, соның 
идеясын меңзейтін қысқаша таныстыру. 
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Са ти ра – өзі су рет теп отыр ған оқи ға ны, құ бы лыс ты не ме се 
ке  йіп кер ді өт кір сын ға алып, әжуа ға ай нал ды ра тын көр кем дік 
бей не леу тә сі лі. Абайдың 10 жасындағы тұңғыш өлеңі сатирамен 
жазылған. Са ти ра ның мы сал, эпиг рам ма, памфлет, фельетон, 
па ро дия, шарж, ка ри ка ту ра, анекдот си яқ ты жанрла ры бар. 
Ақын сатираны шығармашылығында кең пайдаланған және оны 
жаңартып, дамытқан.

Та би ғат ли ри ка сы – ақын ның әр түр лі та би ғат құ бы лыс та рын 
се зі нуі, бей не леп су рет теуі ар қы лы та ны ла тын, адам ның та би-
ғат пен жа қын ды ғын көр се те тін өлең-жыр лар.

Көр кем шы ғар ма лар да су рет те ле тін та би ғат кө рі ніс те рі – адам 
об ра зын то лық ты ра тү се тін тә сіл. 

Тақырып – әде би ет тің ір ге та сы. Қа лам гер көр кем шы ғар ма-
сы на не гіз ет кен өмір құ бы лыс та ры ның то бы та қы рып бо ла ды.

Абай шығармаларының тақырыбы жан-жақты, аясы кең.
Те ңеу – зат ты, нәр се ні, құ бы лыс ты екін ші нәр се нің бел гі сі, 

са па сы, қа сие ті мен са лыс ты ру. Мы са лы, шал-кем пір дей т.б.
Шен дес ті ру (ан ти те за грек. antіthesіs – қа ра ма-қар сы лық) 

қа ра ма-қар сы ұғым дар ды, жағ дай лар ды, об раз дар ды са лыс ты ра 
не қа ра ма-қар сы қоя оты рып, ой мен се зім ді әсер лі жет кі зу ге 
ұм ты ла тын стиль дік әдіс. «Шегіртке мен құмырсқа» мысалында 
ақын еңбекқорлық пен жалқаулықты қарама-қарсы қойған.

Шы ғар ма ның идея сы – шы ғар ма ның мә нін, маз мұ нын ай қын-
дай тын не гіз гі ой, ав тор көз қа ра сы. Абай шығармашылығынан 
ерекше орын алатын тақырыптың бірі – оның ағартушылық 
идеясы.

Фа бу ла (лат. fabula – аңыз, әң гі ме, ер те гі, мы сал) – көр кем 
шы ғар ма да су рет тел ген оқи ға ны рет-ре ті мен жүй елеу. Әде би 
шы ғар ма лар да ғы ба ян да ла тын оқи ға лар дың же лі сі, қыс қа ша 
маз мұ ны.

Эпиг рам ма (грек. epigramma) – бел гі лі бір адам не зат жай ын да 
әзіл деп ай тыл ған ша ғын сы қақ өлең. Абай біраз эпиграммалар 
жазған.

Эпи тет (ай қын дау) – зат тың не ме се құ бы лыс тың ай рық ша 
си па тын, са па сын анық тай тын су рет ті сөз. Кө бі не сын есім, кей де 
зат есім дер мен есім ше, кө сем ше етіс тік тер ар қы лы зат ты анық-
тай тын сөз дер. Мысалы, «Күз» өлең інде гі эпи тет тер: с�р б�лт, 
т сі су ы�, дым �ыл т� ман, жа сыл шөп т.б.
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