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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

Бі лу Талдау

Түсіну Жинақтау

Қолдану Бағалау

Зертте ізденімдік тапсырмалары

Тірек	сөздер мәтін мазмұнын меңгертетін негізгі сөздер

Хакімнен	үйрен алған білімді түйіндеп, өмірде қолдануға арналған 
тапсырмалар

Сөзмаржан	– түсіндірме 
сөздік

Абайтану	әліппесі	– абайтану 
ғылымының түсініктері

Білгенге	маржан	– танымдық 
мәліметтер, танымал 
тұлғалардың пікірлері

Жазып	көр	– абайтану 
ғылымының түсініктерін меңгерту 
тапсырмалары

Суретпен	жұмыс	– сурет 
бойынша сыни ойлау тапсыр-
малары

Кітап	–	білім	бұлағы	– қосымша 
оқуға ұсынылған әдебиеттер

Тыңдалым	материалдары

Төмендегі шартты белгілермен таныс. Шартты белгілер саған 

тапсырмаларытапсырмалары

Талдау

ізденімдік тапсырмалары

мәтін мазмұнын меңгертетін негізгі сөздермәтін мазмұнын меңгертетін негізгі сөздермәтін мазмұнын меңгертетін негізгі сөздер

алған білімді түйіндеп, өмірде қолдануға арналған 
тапсырмалартапсырмалар

– түсіндірме 

Білгенге маржан – танымдық 
мәліметтер, танымал 
тұлғалардың пікірлері

Суретпен жұмыс
бойынша сыни ойлау тапсырбойынша сыни ойлау тапсыр
малары

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

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

кіреді.
Оқу лық «Пай да ой ла ма, ар ой ла», «Жү рек те қай рат бол ма са», 

«Жақ сы ат пен та ту жол дас – бір ға ни бет», «Ұйық тап жат қан 
жү рек ті ән оя тар» та рау ла ры нан тұ ра ды.

«Пай да ой ла ма, ар ой ла» та ра уы Абай дың із гі лік иман ды лық, 
мо раль қа ғи дат та ры ту ра лы ой-тол ғам да рын са ра лап та ну, адам-
шы лық не гіз дер ді тұ ты ну ға ық пал ету ді қа рас ты ра ды.

«Жү рек те қай рат бол ма са» та ра уын да ақын ның ақыл, қай рат, 
жүрек ту ра лы өле ңі нің мә ні жә не адам ға ру ха ни нәр бе ре тін не гіз-
де рі қам тыл ған.

«Жақ сы ат пен та ту жол дас – бір ға ни бет» та ра уы қа зақ тың 
ұлт тық мә де ние ті мен саят шы лық өне рі н, көр кем дік та ным-
да рын, қа зақ қауы мын да ғы кей бір мі нез-құ лық ты са ра лап та ны-
ту ды мақ сат ет кен.

«Ұйық тап жат қан жү рек ті ән оя тар» та ра уы бой ын ша Абай дың 
му зы ка лық мұ ра сын ру ха ни-эс те ти ка лық, та ным дық мақ сат та 
игер ту көз дел ген.

Ақын ның шы ғар ма ла рын пай ым дап оқу ды; мә тін де гі тіл дік 
бір лік тер дің қыз ме тін тү сі ніп, идея лық маз мұн да ғы ма ңы зын 
ай қын дау ды; көр кем мә тін де гі ой-түй ін дер ді тау ып, әде би 
шы ғар ма да ғы өзек ті ой ды, кө те ріл ген әлеу мет тік-қо ғам дық, эс те-
ти ка лық мә се ле ні анық тау ды; қа ра сөз дер де гі ав тор дың түй ін ді 
ой ын ба ян дау ды, шы ғар ма да ғы көр кем де гіш құ рал дар дың қол да-
ны сын тал дау ды иге ре сің.

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

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

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

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

Іс ке сәт, жас дос!

ғы арқылы 
расың.

«Абайтану» оқу-әдістемелік кешеніне оқулық, хрестоматия 

рат болмаса», рат бол
бет», «Ұйықтап жат

лік имангілік иман
рын саралап та

рады.расты
да ақынның ақыл, қай

хани нәр бе

нибет» та
рін, көр

лық
лық өнері

бір мінез-құ

тар» та
тети

ымрын пай
тін түсініп, идея

тіндегі ой-түй
ріл

кем мә
ті ойды, көте

ні анықтауды; қа
мадағарма

сің.ды игере
«Білу», «Түсіну», «Қолдану», «Талдау», «Жинақтау», 

«Бағалау» тапсырмалар тобын жеке, жұппен және топпен орындау 
барысында жаңа тақырыпты жеңілірек меңгересің.барысында жаңа тақырыпты жеңілірек меңгересің.

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

Сондай-ақ «Абай
жасаған тұжырымыңды өмірде қолдануға дағдыланасың.

Сондай-ақ «Абай
мен танысып, «Жа

еттану ғы
айдары сені ізденушілікке жетелейді.

биет
айдары сені ізденушілікке жетелейді.

«Кітап
нылды. Соұсы

тақырып
Іс
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І	ТАРАУ

ПАЙ	ДА	ОЙ	ЛАМА, 
АР	ОЙ	ЛА

До сым, сен осы та рау да:
• Абай дың із гі лік, иман ды лық, мо раль қа ғи-

дат та ры ту ра лы ой-тол ғам да рын са ра лап 
та ну ды;

• адам шы лық не гіз дер ді тұ ты ну ды үй ре не сің.

ТАРАУТАРАУ

ОЙЛАМА,ОЙ
ЛА

Досым, сен осы та
Абай

•
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Ақын ар мен ұят тақырыбына қалай толғанған екен?

	 «ҰЯ	ЛА	МЫН	ДЕГЕНІ	КӨ	ҢІЛ	 
	 ҮШІН»	ӨЛЕҢІ

Абай көп те ген шы ғар ма ла рын ар-ұят 
мә се ле сі не ар на ған. Өзі өмір сүр ген дәу ір 
бол мы сы на тән қа зақ хал қы ның мі нез-
құл қын аша оты рып, дұ рыс тәр бие алу ға 
жол көр се те ді. Ақын за ма нын да ел бас-
қар ған бо лыс тар дың ішінде әділетсіздері 
де болды.

«Ұя ла мын де ге ні кө ңіл үшін» өле ңі нің 
(1901 ж.) не гіз гі идея сы – адам мі не зін 
сы най оты рып, қо ғам дағы жайттардың 
да ащы шын ды ғын көр се ту. 

Өлең нің жан ры – поэзия, оның ішін де 
сая си-әлеу мет тік ли ри ка ға жа та ды. 
Өлең 4 тармақты 4 шумақ тан тұрады. 
11 бу ын ды қа ра өлең (а-а-б-а) ұй қа сы мен 
жа зыл ған.

Ұят де ген не? Ұят – адам бой ын да ғы 
із гі қа си ет, ар-на мыс, адам дар дың қа рым-
қа ты нас мә де ние тін де гі не нің жақ сы, 
не нің жа ман еке нін ажы ра та бі лу, тү сі ну.

Адам мі не зі мен қо ғам бей не сін осы 
ту ын ды сында ақын былай көрсетеді:

Ұя ла мын де ге ні кө ңіл үшін,
Ұсақ қу лық бір ға на өмір үшін.
Та тым ды дос тық та жоқ, қас тық та жоқ,
Жі ге рі жоқ, ма ңы зы же ңіл үшін.

Ақын осылайша «ұя ла мын» деп көл-
гір сіп, бі рақ қу лық жа сай тын адам дар ды 
қат ты сы най ды.

Бұл жер де «та тым ды... қас тық та 
жоқ» де ген ге мән бе ру ке рек. Мұн дай 
адам дар не сө зі мен, не ісі мен қар сы ла су ға 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көр кем мә тін ді пай ым-

 дап, мә нер леп, ло ги-
ка лық, пси хо ло гия лық 
кі ді ріс тер мен оқу;

• шы ғар ма да ғы көр кем-
де гіш құ рал дар дың 
қол да ны сын тал дау;

• мә тін де гі тіл дік бір лік-
тер дің дер бес жә не 
мән мә тін де гі қыз ме тін 
тү сі ніп, идея лық маз мұн-
да ғы ма ңы зын ай қын дау.

Ар-ұят
Жігер
Достық

Тірек	сөздер

Ақын «Әке сі ұрыс са 
ба ла ға, ол да – дос тық, 
ба ла сы ұрыс са әке ге, 
жа ра са ма?» де ген ді 
не ге ай тты? 

Ақын за ма ны 
мен қа зір гі ке зең ді 
са лыс тыр. Ру ха ни құн-
ды лық тар өз гер ді ме?

Зертте

рын ар-ұят ғармаларын ар-ұят 
ған. Өзі өмір сүр

зақ халқызақ хал
рып, дұрыс тәр

ді. Ақын зама
дың ішінде әділетсіздері тардың ішінде әділетсіздері 

ні кө
гі идея

мын де
(1901 ж.) негізгі идея

рып, қо
ғын көр

нің жан
метси-әлеумет

тармақты 4Өлең 4 тармақты 4
11 буынды қа

зылған.
Ұят де

жа
Ұят де

ізгі қа
қатықа
не

сі ұрысса 
– достық, 

Ақын «Әкесі ұрыс
ға, ол да – дос
сы ұрысса әке
са ма?» деген

тты? 
ны 

ге айтты? 
Ақын за

мен қазір
лыстыр. Ру

тар өздылықтар өз
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жа ра май ды. Ар мен ұят ты ұмы тып, «ау ыр дың үс ті мен, же ңіл дің 
ас ты мен» ға на жүр гі сі ке ле ді.

Ру ха ни құндылықты ой ла ма ған адам тән қа же тін ғана қа на ғат 
тұ тар хай уан ға тең. Кә сі бі жоқ, ең бек ет кі сі кел мей тін дер қан дай 
бо ла ды? Әри не, еш те ңе ге ба сын қа тыр май, шал қып өмір сүр гі сі 
ке ле ді. Әр нәр се нің ба сын шал ға ны мен, одан да тез жа лы ғып, іші 

Ақын Абай не ту ра лы жа зуы мүм кін? Оны қандай мәселе толғандыруы 
мүмкін? Ақынға та қы рып бой ын ша қан дай сұ рақ қо яр едің?

Суретпен	жұмыс

Екіұш	ты	– екіұ дай, екі талай. Бұлжерде тұ рақ ты емес, са тып ке ту ге дай ын 
де ген ма ғы на да

Тән	асы	рап	–бұлжерде:қа рын той ды ру
Көр	се	қы	зар–қы зық қыш, елік те гіш
Құ	мар–ын тық, ын ты зар, асық
Те	ке	ті	рес	– те ке лер дің мүй із де рі ай қас қан ша сү зі суі нен ту ын да ған сөз. Ма-

ғы на сы – қар сы ла са бі лу

Сөзмаржан

дің 

кін? Оны қандай мәселе толғандыруы кін? Оны қандай мәселе толғандыруы 

ни құндылықты ой
ға тең. Кә
не, ештеды? Әрине, еш

ді. Әр нәрсенің ба

Сөзмаржан

Екіұшты – екіұ
ген мағына

Сөзмаржан

деген ма
Тән
Көр
Құмар
Теке

ғы

ған адам тән қаған адам тән қа
бек еткісі кел

май, шалмай, шалтырмай, шал

зуы мүм
ынрып бойын
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пы сып, көр се қы зар лық қа, же ңіл ер мек ке са лы нып, бо ла ша ғын 
ой ла май ды.

Жа лы ғу бар, шал қу бар, іш пы су бар,
Жа ңа сүй гіш адам зат, көр се қы зар.
Ар мен ұят ой лан бай, тән асы рап,
Ер те ңі жоқ, бү гін ге бол ған құ мар.

Әрі қа рай адам дар дың «сүй се» – өті рік сүйеті ні, «сүй ме се» – 
таяқ ала жүгіруге де аянбайтындардың дой ыр, на дан мі не зі 
қо ғам, за ман ға әсер ете ті нін ай та ды. «Бұл не де ген за ман ға ісім 
түс ті?!» деп қын жы ла ды. Өйт ке ні ру ха ни байлыққа мән бер мей, 
материалдық байлықты ға на ой лап, ни ет-пейі лі бұ зыл ған адам-
дар дың кө беюі қо ғам да му ына зи ян кел ті ре ді.

Туыс қа ның, дос та рың – бә рі екіұш ты,
Сол се беп ті до сың нан дұш пан күш ті.
Сүй се – жал ған, сүй ме се – аян ба ған,
Бұл не де ген за ман ға ісім түс ті?!

Ақын өле ңін де ересек адамдардың ақыл тоқтатып, өмірге 
саналы көзқарас танытудың орнына бол ма шы ға мәз, ар зан ға 
ал дан ғыштығын сынайды. Автор өзін халыққа әкенің рөлінде 
ұсына отырып, сөзіне құлақ асуды сұрайды:

Әке сі ұрыс са ба ла ға, ол да – дос тық,
Ба ла сы ұрыс са әке ге, жа ра са ма?! –

де ген ри то ри ка лық сау ал тас тап, адам зат ты те рең ой ла ну ға 
ба ғыт тап отыр. Әке өз ор нын, ба ла өз ор нын бі луі ке рек. Мұн да 
же ке ле ген адам кем ші лі гі нен, са на сыз мі не зі нен за ма на сыр қа ты 
құ ра ла ты нын жан дау сы мен ай ту бар. Со ны мен, бұл өлең де оқу-
ға, өнер-бі лім алу ға, кә сіп үй ре ну ге ұм тыл май тын, ке рі  тарт па, 
на дан, жал қау адам ның жи ын тық порт ре ті жа сал ған деу ге  
бо ла ды.

 	Білу

1. Өзіңнің ұялған жағдайың болды ма?
2. Өлеңдегі көтерілген мәселе өмірде жиі байқала ма?
3. Дос  болуға жарамайтын адам дар қан дай бо ла ды?
4. Қан дай адам ды көр се қы зар дей міз?

Бі лу

ғын 

ні, «сүйрік сүйетіні, «сүй
таяқ ала жүгіруге де аянбайтындардың дойыр, надан мі

ген зады. «Бұл не де
ни байлыққа мән бер
ет-пейілі бұ

тіреді.

рі екіұш
пан күш

– бәрі екіұш
нан дұшпан күш

се – аянба
ға ісім түс

де ересек адамдардың ақыл тоқтатып, өмірге де ересек адамдардың ақыл тоқтатып, өмірге 
саналы көзқарас танытудың орнына болсаналы көзқарас танытудың орнына бол

ғыштығын сынайды. Автор өзін халыққа әкенің рөлінде 
ұсына отырып, сөзіне құлақ асуды сұрайды:ұсына отырып, сөзіне құлақ асуды сұрайды:

сі ұрысса бала
сы ұрысса әкесы ұрыс

лық саулық сау
тап отыр. Әке өз ор

ген адам кемшілі
нын жан даунын жан дау
лім алуға, кә

қау адамдан, жал

1. Өзіңнің ұялған жағдайың болды ма?
2. Өлеңдегі көтерілген мәселе өмірде жиі байқала ма?
3. Дос 
4.

8
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Тү	сі	ну

1. «Ұя ла мын де ге ні кө ңіл үшін» де ген ді қа лай тү сі не сің ?
2. Не се беп ті автор адам бой ын да ғы жа ғымсыз қа си ет тер ді 

сы най ды?
3. Ақын не лік тен «до сың нан дұш пан күш ті» дей ді?
4. Абай: «Өзің үл кен, қы лы ғың – ба ла-ша ға», – деп не айт-

қы сы кел ді?

Қолдану

1. Топ тық жұ мыс. QR-cod арқылы берілген өлеңді 
тыңдаңдар. Содан соң өлеңді пай ым дап, ло ги ка-
лық, пси хо ло гия лық кі ді ріс тер мен топ ішін де 
оқың дар. 

 Бел гі лі бір ой дың аяқ тал ға нын біл ді ре тін кі ді ріс ло ги ка-
лық кі ді ріс деп атала ды.

 Тың дау шы ның на за рын ау да ру үшін жа са ла тын ұзақ кі-
ді ріс пси хо ло гия лық кі ді ріс деп атала ды.

 Не байқадыңдар?
 QR-cod арқылы өлеңді қайта тыңдаңдар. Өлең идеясын 

түсіндіңдер ме?
2. «Та тым ды», «екіұш ты» сөз де рі нің же ке жә не мән мә тін-

де гі қыз мет те рін анық та.

Татымды 

Екіұшты

3. «Өзің үл кен, қы лы ғың – ба ла-ша ға» өлең жо лы ның идея-
лық ма ңы зын ай қын да.

Таалдау

1. Шы ғар ма да  қандай көр кем де гіш құ рал дар дың қол да-
нылып тұрғанын анықтап, олардың қызметін тал да.

Көркемдегіш құралдар Қызметі

Түсіну

Қолдану

Талдау

сің?
терді ғымсыз қасиет

ді?
– деп не айтға», – деп не айт

Қолдану

мыс. QR-cod арқылы берілген өлеңді мыс. QR-cod арқылы берілген өлеңді 
дап, логи

Қолдану

ымдап, ло
мен топ ішін

тін кінын білдіре

ру үшін жа
ріс деп атала

дару үшін жа
ріс деп атала

QR-cod арқылы өлеңді қайта тыңдаңдар. Өлең идеясын 

ты» сөздеты» сөз
рін анықта.

Татымды

«Өзің үлкен, қы
лық маңызын ай

ғарма
нылып тұрғанын анықтап, олардың қызметін тал
Шы
нылып тұрғанын анықтап, олардың қызметін тал

Көркемдегіш құралдар
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2. 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

 Жан ры

Идея сы 

Шу мақ тү рі 

Тар мақ тү рі 

Бу нақ тү рі 

Бу ын са ны 

Ұй қас ы

Жинақтау

1. Өлең де кез дес кен адам бой ын да ғы жа ғым сыз қа си ет тер ді 
клас тер де жи нақ тап, жоба жаса.

Адам 
бойындағы 

жағымсыз қасиеттер

2. Интернеттен ақын ның «Са быр сыз, ар сыз, ерін шек» өле ңі н 
жүктеп, «Ұя ла мын де ге ні кө ңіл үшін» өле ңі мен са лыс тыр. 
Екі өлең нен түй ген ой ың ды жи нақ тап жаз.

3. Топтық жұмыс. https://www.astana-akshamy.kz/uly-
dalanyng-ruhani-qazynasy/ сілтемесіндегі мәліметпен 
танысып, «Адам бой ын да ғы жа ғым сыз қа си ет тер қа лай 
пай да бо ла ды?» та қы ры бы на пі кір талас ты рың дар.

Бағалау

Адам бой ын да ғы қан дай қа си ет тер ді ба ға лар едің?

Абайдың өлген күнінен қанша алыстасақ, рухына сонша 
жақындармыз. Үнемі бұл күйде тұрмас, халық ағарар, өнер-білімге 
қанар. Сол күндерде Абай құрметі күннен күнге артылар. «Бірінші 

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

лы 

Жинақтау

ғы жағымғы жағымғы жа
тап, жоба жаса.

жағымсыз қасиеттер

ның «СаИнтернеттен ақынның «Са
ламын деге

ген ойыңген ой
Топтық жұмыс. https://www.astana-akshamy.kz/uly-Топтық жұмыс. https://www.astana-akshamy.kz/uly-
dalanyng-ruhani-qazynasy/ сілтемесіндегі мәліметпен 
танысып, «Адам бой

ды?» тада бо

Адам бойынАдам бой

Білгенге маржан

Абайдың өлген күнінен қанша алыстасақ, рухына сонша 
жақындармыз. Үнемі бұл күйде тұрмас, халық ағарар, өнер-білімге 

Білгенге

жақындармыз. Үнемі бұл күйде тұрмас, халық ағарар, өнер-білімге 
қанар. Сол күндерде Абай құрметі күннен күнге артылар. «Бірінші 

10
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ақынымыз» деп қабіріне халқы жиі-жиі зиярат етер, халық пен Абай 
арасы күшті махаббатпен жалғасар. Ол күндерді біз көрмеспіз, бірақ 
біздің рухымыз сезінер, қуанар.

МіржақыпДулатұлы

Ли	ри	ка	–	ақын ның се зі мін, кө ңіл күй ін, қуа ны шы мен сүй іні шін, 
ар ма нын, өмір ге де ген көз қа ра сын, іш кі тол ға ны сын, дү ни ета ны мын 
сыр ғып шер те тін өлең, әде би ет те гі нің бір тү рі.

Ли ри ка ның бір не ше тү рі бар:
1. Сая си-әлеу мет тік не ме се аза мат тық ли ри ка.
2. Ма хаб бат ли ри ка сы.
3. Та би ғат ли ри ка сы.
4. Фи ло со фия лық ли ри ка.

Сая	си-әлеу	мет	тік	ли	ри	ка	– қо ғам дық өмір ге қа тыс ты ма ңыз ды мә се-
ле лер ді қоз ғай тын ақын ның за ман ға, ха лық тың та ри хы мен бү гін гі тағ ды-
ры на көз қа ра сын біл ді ре тін ли ри ка. Абайдың саяси-әлеуметтік лирикасы 
да өзі өмір сүрген қоғамының сипатын толық көрсетеді.

Ри	то	ри	ка	лық	сұ	рау – ше шен дік тә сіл ге жа та тын ай шық ты сөз 
тір ке сі. Ой ды, се зім ді әсер лі ету үшін жа уа бы ай қын нәр се ні әсер лі 
леп пен, сұ рау тү рін де ай ту.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

1. «Ұя ла мын де ге ні кө ңіл үшін» өле ңі нің сая си-әлеу мет тік ли ри ка ға 
жа та ты нын дә лел деп жаз. 

2. Өлең де гі ри то ри ка лық сұ рау ды тау ып, оның ат қа рып тұр ған қыз-
ме тін тү сін дір.

Ах ме тов З. Абай дың ақын дық әле мі. – Ал ма ты: Ана ті лі, 1995.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Ақын си яқ ты ар мен ұят ты бә рі нен жо ға ры қою қиын ба? Оны 
қалай үй ренуге болады?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

ақынымыз» деп қабіріне халқы жиі-жиі зиярат етер, халық пен Абай 
арасы күшті махаббатпен жалғасар. Ол күндерді біз көрмеспіз, бірақ 

Дулатұлы

шы мен сүй
ета

шы мен сүй
сын, дүниета

рика.

дық өмірге қа
тың та

дық өмір
ға, халықтың талықтың талық

ка. Абайдың саяси-әлеуметтік лирикасы 
да өзі өмір сүрген қоғамының сипатын толық көрсетеді.

шендік тә
лі ету үшін жалі ету үшін жа

ту.
Әдебиеттану

ні көңіл үшін» өлемын дегені кө
нын дәлелдеп жаз. 
гі ритори лық сұ

дір.тін түсіндір.

үйрен

Ақын си
қалай үйренуге болады?

Хакімнен үйрен

қалай үй

Кітап
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Ақын жүректі қалай бағалаған? Не себепті?

	 «ЖҮ	РЕК	–	ТЕ	ҢІЗ,	ҚЫ	ЗЫҚ	ТЫҢ 
	 БӘРІ	–	АСЫЛ	ТАС»	ӨЛЕҢІ

Абай шы ғар ма ла рын да жиі қол да-
ныл ған сөз дің бі рі – жү рек. Мы са лы, 
«Он же тін ші қа ра сө зін де» ақыл, қай рат, 
жү рек ті ай тыс ты ра оты рып, ғы лым ға 
би лік айт қыз ған да: «Осы үшеуің бір 
кі сі де ме нің айт қа ным дай та был саң дар, 
та ба ны ның то пы ра ғы көз ге сүр тер лік 
қа си ет ті адам – сол. Үшеуің ала бол саң, 
мен жү рек ті жақ та дым. Құ дай шы лық 
сон да, қал пың ды та за сақ та...» де ген сө зі 
бар. Ке ле сі бір өле ңін де:

Үш-ақ нәр се адам ның қа сие ті:
Ыс тық қай рат, нұр лы ақыл, 
    жы лы жү рек, –

дей ді. Де мек, Абай үшін жү рек – ар мен 
ұят, әді лет пен ша па ғат.

«Жү рек – те ңіз, қы зық тың бә рі – асыл 
тас» (1902 ж.) өле ңі нің не гіз гі идея сы – 
адам өмір бойы жү ре гін та за ұс тауы 
ке рек. 4 тар мақты 3 шу мақ тан құралған. 
11 буынды қа ра өлең (а-а-б-а) ұй қа сы мен 
жа зыл ған. Жан ры – поэзия, оның ішін де 
әлеу мет тік ли ри ка. 

Ли ри ка лық өлең үш ком по зи ция лық 
құ ры лым нан тұ ра ды. Бас тауы, да муы 
жә не со ңы. 

«Жү рек – те ңіз, қы зық тың бә рі – асыл тас» де ген өлең жо лы – 
бас тауы. Бұл – ме та фо ра ның та ма ша мы са лы. Жү рек ті те ле гей 
те ңіз ге, ал ду ман-той ды, ой ын- сау ық ты, күл кі-ер мек тің бә рін 
асыл тас қа ау ыс ты рып тұр. Те ңіз де не бол май ды? Асыл тас тар: 
мар жан да, ін жу де, ме руерт те – бә рі сон да. Осы лай ша ақын 
оқыр ман ды қы зық ты рып, әрі қа рай же те лей ді.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көр кем мә тін де гі ой-тү -

йін дер ді тау ып, не гіз гі ой 
қа зы ғы на топ тас ты ру;

• көр кем шы ғар ма ті лі нің 
ақ па рат тық, фра зе оло-
гия лық қы рын мән мә-
тін де анық тау;

• өлең ді ком по зи ция лық 
құ ры лы мы на тал дай 
оты рып, не гіз гі тұ жы-
ры мын ай қын дау, 
жос пар құ ру.

Жүрек
Достық
Жастық

Тірек	сөздер

Жа	сық– жі гер сіз, 
ын жық, бос

Асыл	тас	– қым бат, 
ба ға лы тас

Ал	қын	–	ек пін, қар-
қын

Сөзмаржан

да жиі қолрында жиі қол
– жүрек. Мы

де» ақыл, қайзінде» ақыл, қай
ра отырып, ғы

да: «Осы үшеуің бір 
дай танің айтқанымдай та

пырағы көз
– сол. Үшеуің ала бол

та
ті адам – сол. Үшеуің ала бол

ректі жақта
пыңды та

сі бір өле
Үш-ақ нәр

тық қайтық қай
        

дейді. Демек, Абай үшін жү
ұят, әділет пен ша

«Жү
ұят, әді

«Жү
тас» (1902 ж.) өле
адам өмір бойы жүадам өмір бойы жү
ке
11 буынды қа

бат, 

екпін, қар-

«Жүрек – теңіз, қы
тауы. Бұл

ге, ал ду
тауы. Бұл

ңізге, ал ду
асыл тас

жан да, інмар
оқырман
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Жү рек – те ңіз, қы зық тың бә рі – асыл тас,
Сол қы зық сыз өмір де жү рек қал мас.
Жү рек тен қы зу-қыз ба ке те қал са,
Өз ге тән нен еш қы зық іс та был мас.

Өлең нің не гіз гі бө лі гі – та қы рып тың 
да муы. Адам ба ла сы жас ке зін де ал ға 
ұм тыл ғыш ке ле ді. Де ген мен кейбір нәр-
се нің қа дір-қа сие тін са на лы түр де тү сі не 
бер мей ді. Қы зық тың бә рі – өт кін ші, сон-
дық тан өзің таң да ған, қо лың нан ке ле тін 
кә сі бің ді жа са, жү рек тен қы зу кет кен ше 
ізден де ген ой тас тай ды.

Адам өмі рін де жақ сы да, жа ман нәр се нің бә рі бо луы мүм кін. 
Бі рақ жү рек тің өл шеу іші – ар мен ұят ты жо ға лт пауы ке рек. Дос-
тық та, қас тық та, ар мен ұят та жү рек тен ту ын дай тын қа си ет тер 
еке нін ұғын ды ра ды. Ал ар мен ұят тың, яғ ни жү рек тің ба қы-
лай тын кү зет ші сі кім? Ол – ақыл. Еш қа шан жү рек ті жа ман нәр-
се ге би лет пе сең, өмі рің нің мәр те бе сі сол де ген пікір айтады.

Дос тық, қас тық, бар қы зық – жү рек ісі,
Ар, ұят тың бір ақыл – кү зет ші сі.
Ар мен ұят сын ба са, өз ге қы лық,
Арын, ал қын – бұл күн нің мәр те бе сі.

Жү рек ті тау бұ ла ғын дай та за, ас пан 
жұл ды зын дай мөл дір етіп ұс тау – адам-
зат тың мін де ті. Жа лы ны от тай жай на ған 
дос тық та, амал-ай ла сы көп қас тық та бір 
ға на жү рек тің әмі рі мен бол мақ. Ақын 
жү рек ті (ар мен ұят ты, әді лет пен ша па-
ғат ты) адам мү ше сі нің пат ша сы са на ған. 
Ол жал ған сөй леу, көл гір су, уә де ні бұ зу, 
жа зық сыз жан ның сыр ты нан өсек ай ту, 
та ғы да бас қа жа ман әдет тер ден ау лақ бол-
саң, өмі рің нің ба қы ты сол де йді.

Жү рек ті та за сақ тай оты рып қа на 
шы найы кө ңіл, адал дос тық, ай ны мас 
ма хаб бат, нә зік се зім, тұ рақ ты мі нез, сүт-
тей ұйы ған ау ыз бір лік, ағай ын ара сы ның 
бал дай та ту лы ғы на қол жет кі зе ала мыз.

Тө мен де гі ма қал ды 
оқып, мән-ма ғы на сын 
зерт те.

Сұқ тан ба қа пы да 
«сұ лу» деп құр бет ке,

Адам дық – ақыл да, 
сұ лу лық – жү рек те.

Зертте

Ақыл ды ның ақы лы 
қай да бо ла ды? Жақ сы 
адам ның жү ре гінде 
тағы қандай қасиеттер 
бо луы мүм кін? Су рет ті 
дәп те рі ңе то лық ты рып 
сал.

Суретпен	жұмыс

рып– тақырып
сы жас кезінде ал

мен кейбір нәр
лы түр

генмен кейбір нәр
тін саналы түр
тың бәрі – өткін

ған, қолыңған, қо
са, жүректен қы

тайды.
нің бәман нәрсенің бә

ты жоға
тен ту

тың, яғ
тық та, ар мен ұят та жүректен ту

ды. Ал ар мен ұяттың, яғ
– ақыл. Ешқашан жү

сі сол де

тық, бар қытық, бар қы
тың бір ақыл – күтың бір ақыл

Ар мен ұят сынбаса, өз
қын – бұл күнАрын, алқын

Жү
жұл

ның ақылы 
ды? Жақсы 
регінде 

тағы қандай қасиеттер 
ті 

тағы қандай қасиеттер 
луы мүмкін? Суретті 

ңе толықтырып 
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Өлең нің со ңы – ком по зи ция ның ма ңыз ды бөлшегі. Эмо цио нал дық 
кө ңіл күй дің ше ші мі, яғ ни та қы рып ты түй ін деу, тұ жы рым дау.

Қар таң тарт қан адам нан от азай мақ,
От азай са, әр іс тің бә рі тай ғақ.
Ша ру аң үшін кө рін ген ақыл ай тып,
Жо лың тай ғақ, ая ғың тар тар май мақ.

Қар тай ған адам ның күш-қу аты ке тіп, әр іс те қар қы ны азай ып, 
қай рат сыз бо ла ды. «Кеу де де от азаяды» де ге ні қар тай ған ша ғын да 
адам ның кез кел ген ша руа ны тын ды ра ала ты ны на се ні мі ке те 
бас тай ды. Қа жыр-қай ра ты қай тып, әр іс те ша ма-шар қы кел ме ген 
соң, ен ді оған әр кім бір біл гіш сі ніп ақыл ай та бас тай ды.

Ав тор дың «Жо лың тай ғақ, ая ғың тар тар май мақ» де ге ні – жас 
уа қыт та жү рек ті та за ұс та ма ған адам ның жо лы бол май ты нын мең зеуі.

«Ая ғың тартар май мақ» де ген де үл кен ас тар бар. Қар-
тай ған адам дардың ая ғы ау ырып, қи сық тар тып, ақ саң дап, 
май маң дап қа ла тын  жағ дайы  жиі кез де се ді. Бұл – «май мақ» 
сө зі нің ту ра ма ғы на сы. Ал ауыспалы мағынасы – «кібіртіктеу», 
«қорғаншақтау». Ақын екі ма ғы на ны да «аяғың тар тар май мақ» 
де ген сөз ге сый ғы зып жі бер ген.

Қысқасы, бұл өлең де адам ба ла сы қан дай қыз мет ат қар са да, 
ар мен ұя тын жо ға лт пауы ке рек де ген уа ғыз ай ты ла ды. Кез келген 
заманда өмірі бойы құр мет ке бө ле ніп, қа дір-қа сие ті нен айы рыл-
ма ған адам дар аз болмайды. Он дай адам ай на ла сы на үл гі-өне ге.

 	Білу

1. Жү рек адам өмі рін де қан дай қыз мет ат қа ра ды?
2. Ар-ұят тың кү зет ші сі не?
3. Адам жас кезінде қандай болады?

Тү	сі	ну

1. Ақын не ге жү рек ті те ңіз ге те ңе ген?
2. Те ңіз де қан дай бай лық бар? Жү рек те ше?
3. Қан дай жү рек ті адам дар дос тық қа ұм ты ла ды?

Қолдану

1. Өлең де гі ту ра ма ғы на жә не ау ыс па лы ма ғы на да ғы сөз-
дер ді кес те ге бө ліп жаз. Сөз дер дің мән мә тін де гі фра зе-
оло гия лық қы рын тү сін дір.

Ау ыс па лы ма ғы на да ғы сөз дер Ту ра ма ғы на да ғы сөз дер

Бі лу

Түсіну

Қолдану

дық 
дау.

қыны азай
ған ша

ні
ні қартай

тынына се
ма-шарқы кел

тайды.та бас
тар маймақ» де

лы болмайты
де үлкен ас

сық тар
деседі. Бұл

сы. Ал ауыспалы мағынасы
дайы  жиі кезде

сы. Ал ауыспалы мағынасы
ны да «аяғың тар

ласы қан
ген уарек деген уа
ніп, қаметке бөле

дар аз болмайды. Ондай адам ай

рек адам өмірінде қан
шісі не?зетші

Адам жас кезінде қандай болады?Адам жас кезінде қандай болады?

ге жүрекАқын неге жү
ңізде қандай бай

дай жүҚандай жү

Өлеңдегі ту
ді кес

1. Өлең
дер
оло
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2. Топ тық жұ мыс. «Ра ди оға қо ңы рау ша лу» әді сі бой ын ша 
өлең де кө те ріл ген мә се ле лер ту ра лы қонақтармен ра-
диосұх бат жүр гі зің дер. Өлең де гі ой-түй ін дер ді тау ып, 
не гіз гі ой қа зы ғы на топ тас ты рың дар.

 «Төрт қо нақ» рөл дік кар точ ка алып, сол кар точ ка да ғы-
дай рөл де рін ой науы ти іс.

 Мы са лы, жүр гі зу ші, жү рек, ақыл жә не ли ри ка лық ке-
йіп кер.

Таалдау

1. Жұп тық жұ мыс. Өлең де гі «Ар, ұят тың бір ақыл – кү зет-
ші сі» – де ген жол да ғы «кү зет ші сі» сө зі нің қол да ну ая сы 
мен ма ғы на сын ашып тал даң дар.

2. Өлең ді ком по зи ция лық құ ры лы мы на тал дай оты рып, 
не гіз гі тұ жы ры мын ай қын дап, жос пар құр. «Соң ғы сөз ді 
мен ай тай ын» әді сі мен өлең нен ада ми құн ды лық тар ды 
тал дап көр сет.

Жинақтау

1. Жү рек ке тән қа си ет тер ді сыз ба ға тол тыр.

Жүрек

2. Ақын өлең де жү рек, ар, ұят, арын, ал қын, от сөз дер ін 
қалай сипаттады? Өлең ді оқи оты рып, кес те ні тол тыр.

Жү рек 

Ар, ұят

Арын, ал қын 

От

Бағалау

«Жү рек – те ңіз, қы зық тың бә рі – асыл тас» өле ңін де гі 
«Жү рек тің ісі» сө зі не қан дай ба ға бе ре сің?

Талдау

Жинақтау

Бағалау

ша 
лы қонақтармен ра

ді тауып, ді тау

точкадағы

не лирикалық ке

тың бір ақыл

Талдау

гі «Ар, ұяттың бір ақыл
сі» сө нің қол

рылымына тал
дап, жоспар құр. «Соң

нен адамен өлеңнен ада

ді сыз

Ақын өлеңде жү
қалай сипаттады? Өлеңқалай сипаттады? Өлең

Жүрек

Ар, ұятАр, ұят

Арын, ал
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Жү	ре	гің	нің	тү бі не те рең бой ла,
Мен бір жұм бақ адам мын, оны да ой ла.
Соқ тық па лы, соқ пақ сыз жер де өс тім.
Мың мен жал ғыз алыс тым, кі нә қой ма! –

деп те бі ре не шер төк кен Абай шығармаларында «жү рек» сө зін 40-тан 
ас там ма ғы на да 107 рет қол дан ған.

Ақын жү рек ке бай ла ныс ты «асау	 жү	рек»,	 «асыл	 жү	рек»,	 «ет	
жү	рек»,	 «жау	жү	рек»,	 «жы	лы	жү	рек»,	 «ит	жү	рек»,	 «мұз	жү	рек»,	
«сұм	жү	рек»,	 «ыс	тық	жү	рек»	деп, сан түр лі ұғым дар ту ын да тып, 
жү рек тің қа сие ті мен сыр-си па ты на бей не лі де ас тар лы мән бе ріп, 
өз ге ше ма ғы на ту ғыз ған.

СейдалыОразалиев

Фра	зе	оло	гизм	–	екі не ме се одан да көп сөз дер дің тұ рақ ты түр де 
тір ке суі ар қы лы жа са лып, ау ыс па лы, бей не лі ма ғы на ны біл ді ре тін сөз 
тір кес те рі. Мы са лы, жү рек жұт қан – ба тыр, та яқ тас там жер – жа қын 
жер т.б.

Абай көптеген жаңа фразеологизмдерді туғызып, қазақ әдебиетінің 
тілін байытты.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

«Қоян жү рек», «жау жү рек», «жү ре гі алып ұш ты» тір кес те рі нен 
сөй лем құ рап жаз. Мағыналарын түсіндір.

1. Абай. Эн цик ло пе дия. – Ал ма ты: Ата мұ ра, 1995.
2. Бұ рал қыұлы М. Қа зақ ті лі нің тү сін дір ме сөз ді гі. – Ал ма ты: Мек теп, 

2008.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

«Қыз ба ла – ұлт тың ұяты» жә не «Ұл дың ұяты – әке ге» де ген ді 
қа лай тү сі не сің? Жау ап кер ші лік ті се зі ніп жүр сің бе?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

зін 40-тан рек» сөзін 40-тан 

рек»,
жү

«асыл жү
рек», «мұз жү

лі ұғымдар туын
лы мән белі де астар

Сейдалы

се одан да көп сөз
нелі ма

– ба

Абай көптеген жаңа фразеологизмдерді туғызып, қазақ әдебиетінің Абай көптеген жаңа фразеологизмдерді туғызып, қазақ әдебиетінің 

Әдебиеттану

рек», «жау жү
рап жаз. Мағыналарын түсіндір.

ла – ұлт

үйрен

«Қыз бала – ұлт
лай түсінесің? Жау

Абай. Эн

Кітап

2. Бұ

16
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Мақал-мәтелдерді көп білесің бе?  Олардың мән-мағынасына 
үңіліп көрдің бе?

	 ЖИЫР	МА	ТО	ҒЫ	ЗЫН	ШЫ	 
	 ҚА	РА	СӨ	З

«Жиыр ма то ғы зын шы қа ра сөз дің» 
не гіз гі идея сы – әр ай тыл ған сөз ді 
ор ны мен, жі гін тау ып, қол да на бі лу. 
Жан ры – про за, оның ішін де – пуб ли цис-
ти ка. Абай бұл қа ра сө зін де кей бір қа зақ 
ма қал-мә тел де рі нің маз мұ ны на ғы лы ми 
тал дау жа сай ды. Ең ал ды мен, «Жар лы 
бол саң, ар лы бол ма!» де ген ма қал ды 
сы най ды. Мұн да ақын адам нан ар мен 
ұят кет кен соң, ті рі боп жүр ген нің не 
қа же ті бар деп қын жы ла ды. Жар лы-жа-
қы бай, ке дей-кеп шік бол са да, адал ең бе-
гі мен мал тап са, яғ ни та быс тап са, ол – 
«ар ке те тұ ғын іс емес». Еш кім нен қа рыз 
сұ ра май, қол жай ып, ті лен бей, «адал 
ең бек пен мал із де мек» – ар сыз адам ның 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• қа ра сөз де гі ав тор дың 

түй ін ді ой ын мен таль ді 
кар та ны қол да на оты-
рып ба ян дау;

• шы ғар ма ның та қы ры бы 
мен идея сын ав тор дың 
осы тек тес өз ге шы ғар-
ма сымен са лыс ты рып, 
ұлт тық жә не та ри хи 
құн ды лы ғын ба ға лау.

Адамгершілік
Адалдық

Тірек	сөздер

«Бол жау» ст ра те гия сын пай да ла нып, ақын ның іс-әре ке ті не та қы рып пен 
бай ла ныс ты рып, бол жау жа са. Су рет ке атау бер.

Суретпен	жұмыс

Мақал-мәтелдерді көп білесің бе?  Олардың мән-мағынасына 

зыншы қа
– әр айтыл– әр ай

гін тауып, қол
за, оның ішін

зінка. Абай бұл қарасө
рінің маз

ды. Ең ал
лы бол

дау жасайды. Ең ал
саң, арлы бол

ды. Мұнда ақын адам
кен соң, ті

ті бар деп қын
дей-кепбай, кедей-кеп

мен мал тапгімен мал тап
«ар кететұ
сұрамай, қол жай

бекпен мал із
сұ
еңбек

сын пайсын пайратегия
рып, болжау жа

ның 

рыппен 
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емес, ар лы адам ның ха ре ке ті деп қа рай ды. Сон дық тан да «Адал 
ең бек пен мал із де мек – ол ар лы адам ның ісі», – дей ді Абай.

«Қа ла уын тап са, қар жа на ды», «Сұ ра уын тап са, адам ба ла сы ның 
бер ме гі жоқ» де ген ма қал-мә тел ге Абай ерек ше шүй лі ге ді. Қа ла уын, 
сұ ра уын та ба мын деп жү ріп, қор лық пе нен өмір өт кіз ген ше, «мал ды 
не жер ден сұ рау ке рек, не ақ қан тер ден сұ рау ке рек» дей ді. Се бе бі 
қан ша ты рыс саң да, қар жан бай ды, ал сұ рам сақ тық пен өмір өт кі зу 
мүм кін емес. Мұн дай адам нан жұрт қаш қақ тап, оны көр ген де «та ғы 
бір нәр се сұ рай ма» деп ты ғы лып қа ла тын дай күй ге тү се ді.

«Атың шық па са, жер өр те» де ген 
ма қал ды да Абай мі ней ді. «Жер өр теп 
шы ғар ған ат тың не сі мұ рат? – дей ді. 
Же ті жұт тың бі рі – өрт. Жер өр тен се, 
ора сан зи ян ке ле ді, ел дің бе ре ке сі ке те ді.

«Жүз күн атан бол ған ша, бір күн бу ра 
бол» де ген ма қал да Абай кө ңі лі не қон-
бай ды. Диуана лық пен «бір күн бол ған 
бу ра лық не ге жа рай ды?» дей ді. Бұ дан 
адам ба ла сы бір күн ді гін ға на ой ла май, 
адал ең бек пен, ар-ұя тын сақ тап, өмір 
сүр се, сол ға ни бет де ген ой тас тай ды.

«Ал тын көр се, пе ріш те жол дан таяды» 
де ген ма қал ту ра лы Абай бы лай дей ді: 
«Пе ріш те ден са да ға кет кір-ай! Пе ріш те 
ал тын ды не қыл сын, өзі нің көр се қы зар 
сұм ды ғын қос та ға лы айт қа ны». Ра сын да 
да пе ріш те ге ал тын не ке рек? Оған мүл де 
қа жет емес.

«Ата-ана дан мал тәт ті, ал тын ды үй ден 
жан тәт ті» де ген ма қал дың да мән-ма ғы на сы 
осы ған саяды. Ав тор оны әш ке ре лей ке ле, ата-
ана сын мал-дү ние ге ай ыр бас та ған, ант ат қан 

ар сыз ды ай ып тай ды. Ата-ана сын мал ға са ту – «Құ дай ға дұш пан дық іс». 
«Ма қал дың да озы ғы бар, то зы ғы бар» де ген дей, Абай: «Осын дай біл мес-
тік тен ай тыл ған сөз дер ден сақ бо лу ке рек», – де ген өси ет ай та ды.

Абай 1894 жылы жазылған «Қа ра ша да өмір тұр» де ген өле-
ңін де:

Ар сыз бол май, атақ жоқ,
Ал дам шы бол май, бақ қай да? –

деп, ар сыз дық пен атақ қа жет кен, қу лық пен ба ғын асыр ған адам-
дар ды сы на ған еді. Осын дай адам дар өзін жа рық дү ние ге әкел ген 

Жар	лы	– ке дей
Қар	ма	нып	– ұм ты-

лып
	Диуана	– ел ке зіп, 

еш қан дай дү ние-мү лік 
ие лен бей өмір сү ру ге 
бе кін ген та қуа адам. Бұл 
жер де: ой лан бай әре кет 
ету 

Мих	нат	– ең бек, бей-
нет қи ын дық

Ан	тұр	ған	– серт тен 
тай ып, ант ат қан (ан тұр-
ған) оң ба ған адам

Мәй	ек	– жас төл дің 
ұл та ба ры нан алы нып, 
 сүт тен ірім шік жа сау ға 
пай да ла ны ла тын ұйыт қы

Сөзмаржан

Абай дың ма қал ту ра лы 
қа ра сөз жа зуы ның 
мақ са ты не де?

Зертте

тан да «Адал 

ның ласы
ді. Қа уын, 
ше, «малды 

ді. Себерек» дейді. Се
пен өмір өт

генде «та
ді.

тап, оны көр
дай күйге түседі.

са, жер өрте» де
ді. «Жер өрды да Абай міней

тың несі мұрат?
– өрт. Жер өр

дің беледі, елдің бе
«Жүз күн атан болған

қал да Абай кө
пен «бір күн бол

ген мақал да Абай кө
ды. Диуаналық

лық неге жарай
сы бір күн

бекпен, ар-ұя
се, сол ғанисе, сол ға

тын көр«Алтын көр
деген мақал ту
«Періште

ды не қыл
«Пе
алтын
сұмды
да педа пе
қа

қал туралы 

де?

тайды. Ата-ана
дың да озығы бар, то

ды айып
дың да озы

тен айтылған сөз
Абай 1894 жылы жазылған «ҚаАбай 1894 жылы жазылған «Қа

ңінде:

деп, арсыз
дарды сы
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ата-ана сын да мал ға (ақ ша ға), дү ние-мү лік ке, атақ-даңқ қа ай ыр-
бас та са, на ғыз ар сыз, на ғыз ан тұр ған, на ғыз ал дам шы бол ма ған да, 
кім бо ла ды? Қа ра сөз де Абай бұ лар ды «ан тұр ған» деп атай ды.

Ха лық ау ыз әде бие ті нің қа зы на лы бай лы ғы бо лып са на ла тын 
ма қал-мә тел дер – сөз дің мәйе гі. Ма қал-мә тел де ха лық да на лы ғы 
бір ау ыз сөз бен түй ін де ле ді. Де се де, Абай дың айт па ғы – озық 
ма қал мен то зық ма қал ды ажы ра та бі лу.

 	Білу

1. Абай дың қан ша қа ра сө зі бар?
2. «Жиыр ма то ғы зын шы қа ра сөз де гі» бас ты ұс та ным не?
3. Адал ең бек ке не жа та ды?
4. Қардың қандай қасиеттері бар? Қар жа на ма?

Тү	сі	ну

1. «Ма қал дар дың адам шы лық қа жа ра май тұғы ны да жоқ» 
деген сөзді Абай неге айт қан?

2. Не лік тен ақын біл мес тік пен ай тыл ған сөз дер ден сақ бол 
де ген?

3. Автор не себепті періштеге алтын керек емес дейді?

Қолдану

1. «Жиыр ма то ғы зын шы қа ра сөз де гі» ма қал-мә тел дер ді 
Абай дың көз қа ра сы мен жә не ха лық тық нұс қа сы мен са-
лыс ты ра оты рып, кестеге жаз.

Ма қал-мә тел дер Ма ғы на сы

2. Мен таль ді кар та ны тол тыр. Қа ра сөз де гі ма қал-мә тел-
дер ге өмір ден алын ған мы салдар кел тір.

Мақал-мәтел

Бі лу

Түсіну

Қолдану

ыр-
мағанда, 

ған» деп атайды.
лып са латын 
лық даналы

– озық дың айтпағы

Білу

» басты ұс

Қардың қандай қасиеттері бар? Қар жана ма?Қардың қандай қасиеттері бар? Қар жа

ралыққа жа
қан?
пен айтыл

не себепті періштеге алтын керек емес дейдіне себепті періштеге алтын керек емес дейді

зыншы қа
мен жә

ғызын
қарасымен жә

ра отырып, кестеге жаз.

қал-мәтелМақал-мә

ді карМенталь
ге өмірден алын
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Таалдау

1. Қа ра сөз де гі «Құ дай ұр ған», «ан тұр ған» де ген сөз дер ді тал да.

Құ дай ұр ған Ан тұр ған

2. Топ тық жұ мыс. «Дер бес пі кір ай ту» әді сі бой ын ша кез 
кел ген үш ма қал 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. «Орын ды сөз – мың жыл дық,
 Орын сыз сөз – мыл жың дық» де ген ха лық тық ұғым ның 

дә ле лін осы та қы рып та кө ре ал дың ба? https://articlekz.
com/kk/article/15468 сілтемесіндегі зерттеумен таны-
сып, тақырыпты түйіндеп, жоба қорға.

2. Жұптық жұмыс. Шығарманың тақырыбы мен идея-
сын автордың осы тектес өзге шығармаларымен салыс-
тырыңдар. Осы шығармалардың ұлттық және тарихи 
құндылығын бағалап, жоба жасаңдар.

Бағалау

Күн де лік ті өмір де ана ті лі міз дің қол да ны лу ая сы на қан-
дай ба ға бе ре сің? Өз үлесіңді қалай қосасың?

14 жас қа дей ін Абай бау ырын да өс кен Уәси ла Ма ғауияқы зы ның 
ес те лі гі нен: «Әлі есім де, бір кү ні біз дің оқып отыр ған үйі міз ге әкем кел-
ді. (Абай ды ба ла ла ры ның бә рі «әке» деп ата ған дық тан, Ма ғауия дан 
ту ған не ме ре сі де Абай ды «әке» де ген. Р.З.) Әдет те гі дей бә рі міз 
ор ны мыз дан тұр дық. Әкем ай на ла қа ра ды да: «Оты рың дар», – де ді. 
Біз оты рып жай ғас қан соң, мол да ға қа рап: «Ба ла лар ға мы на бір кі тап 
әкел дім, осы ны кө ші ріп, кө бей тіп, ба ла ба сы на бір ден та ра тып бер. 

Талдау

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

ді талда.

сі бойын
ға салың

сі бой
ды ортаға са

сал (2 сөйлем).
сы пікір (1 сөйлем).

сал (2 сөйлем).ратын мысал (2 сөйлем).

дық,
дық» деген ха

та көре ал
com/kk/article/15468 сілтемесіндегі зерттеумен таныcom/kk/article/15468 сілтемесіндегі зерттеумен таны
сып, тақырыпты түйіндеп, жоба қорға.сып, тақырыпты түйіндеп, жоба қорға.
Жұптық жұмыс. Шығарманың тақырыбы мен идея
сын автордың осы тектес өзге шығармаларымен салыс
тырыңдар. Осы шығармалардың ұлттық және тарихи 
сын автордың осы тектес өзге шығармаларымен салыс
тырыңдар. Осы шығармалардың ұлттық және тарихи 
құндылығын бағалап, жоба жасаңдар.

лікті өмірде ана ті
ресің? Өз үлесіңді қалай қосасың?

қа дей

маржан

14 жасқа дей
телігінен: «Әлі есім

ді. (Абайды ба
ме

ді. (Абай
туған не
орнымыз
Біз отырып жай
әкелдім, осы
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Бү гін нен бас тап, осы кі тап ты қо са оқыт», – де ді. Біз қуа нып кет тік. 
Әкем үй ден шық қан соң, мол да әл гі кі тап ты ал ды да, бас жа ғын оқы-
ды. Кі тап қол жаз ба екен. Біз ол кі тап ты кө ші ріп алып, оқи бас та дық. 
Бас қа кі тап тар ға көп кө ңіл бөл мей тін бол дық. Өйт ке ні бұл жа ңа 
кі тап тың ті лі ұғым ды, сө зі тү сі нік ті, ақыл ай тып оты ра тын жақ сы кі тап 
бол ды. Кей ін нен бай қа сам, сол әкем нің «Ғақ лия» ат ты қа ра сөз бен 
жа зыл ған кі та бы екен. Біз дің мол да дан бұл кі тап ты ес ті ген бас қа мол-
да лар ке ліп, кө шір тіп алып, өз шә кі рт те рі не оқы тып жүр ді». 

Абайтуралыестеліктер

Ма	қал – на қыл сөз. Ол өмір де гі түр лі құ бы лыс ты жи нақ тап, түй іп, 
ық шам дап бе ріп, бір не екі тар мақ тан тұ ра тын, ал дың ғы жол да рын да 
пай ым дап, соң ғы жол да рын да қо ры тыл ған ой ай та тын ха лық тық бей-
не лі поэти ка лық жанр дың бір тү рі, ға сыр лар дан ек ше ліп жет кен те рең 
маз мұн ды, та қы рып ая сы кең сөз мәйе гі.

Ақынның көптеген фразалары күнделікті қолданыстағы нақыл 
сөздерге айналып кетті. Абай тілінің байлығы – ұрпаққа мұра, тілдік 
асыл қазына.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

Қа зақ тың қан дай ма қал-мә тел де рін бі ле сің? Се нің ой ың ша, сын 
кө тер мей тін ма қал дар бар ма? Ойыңды дәлелде.

1. Абай. Эн цик ло пе дия. – Ал ма ты: Ата мұ ра, 1995.
2. Абай ті лі сөз ді гі. – Ал ма ты, Ғы лым, 1968.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

«Жиыр ма то ғы зын шы қа ра сөз дің» бас ты идея сы не? Өзі ңе 
қан дай тә лім ал дың? Өмір де «ал тын ды кө ріп, жол дан тай ған 
«пе ріш те лер мен» не атын шығару үшін «жер өртегендермен» 
қа лай кү ре сер едің?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

тік. 
ғын оқы-

дық. ріп алып, оқи баста
ні бұл жаңа 

тын жақсы кітап 
сөзбен ты қара

ген басқа мол
ді». 
естеліктер

тып жүрді». 
туралы естеліктер

лі құбылыс
ратын, алдың
ған ой ай

дан ек
тылған ой ай

рі, ғасырлардан ек
сы кең сөз мәйегі.

Ақынның көптеген фразалары күнделікті қолданыстағы нақыл 
сөздерге айналып кетті. Абай тілінің байлығы – ұрпаққа мұра, тілдік 

ӘдебиеттануӘдебиеттану

дай мақал-мәдай ма
дар бар ма? Ойыңды дәлелде.қалдар бар ма? Ойыңды дәлелде.

«Жиырма то
лім ал

мен» не атын шығару үшін «жер өртегендермен» 

Хакімнен үйрен

дай тә
«періштелер
қалай күре

Кітап

1. Абай. Эн
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Ақынның «Бесінші қарасөзінде» не туралы айтылған екен?

	 БЕ	СІН	ШІ	ҚА	РА	СӨ	З

«Бе сін ші қа ра сөз де» де Абай ор нын 
тау ып тұр ма ған, ма ғы на сы бұ лың ғыр, 
анық емес ма қал-мә тел дер ді сы нап, өре лі 
де өзек ті мә се ле лер ді қоз ғай ды. Не гіз гі 
идея сы – «ел бо ла мын де сең, бе сі гің ді 
тү зе», ба ла ға жас тайы нан дұ рыс тәр бие 
бе ру, ой лы, са на лы бо лу ға, адал ең бек, 
ти ім ді кә сіп пен ай на лы су ға үн деу. 
Жан ры – про за (пуб ли цис ти ка).

Абай ха лық са на сы на әб ден сі ңіс ті 
бо лып кет кен, бі рақ фи ло со фия лық ас та ры 
ағат (қа те) ұғым ту ғы за тын қа нат ты сөз-
дер ге тал дау жа сай ды. Кей бір үл кен адам-
дар дың «Ә, Құ дай, жас ба ла дай қай ғы сыз 
қы ла көр!» – деп ті лек ті ле ге нін өзім көр-
дім», – дей ді Абай.

Жас ба ла дай бо лу де ген не ұғым бе ре-
ді? Бұл – еш те ңе ге ба сын қа тыр май, жас 
ба ла ға қа ра ған да өзі ес ті кі сі бол ған сып, 
бар ға ра зы, жоқ ты ес кер мей, ба ла лық 
тү сі нік пен өмір сүр гі сі ке лу. Өзі «қай-
ғы сыз қы ла көр!» деп алып, қай ғы ға 
са лын ған сып, өті рік мұң да на тын же те сіз 
адам ның тү сі нік-түй сі гін мы на ма қал-
мә тел дер ар қы лы аша ды: «Түс тік өмі-
рің бол са, күн дік мал жи», «Өзің де жоқ 
бол са, әкең де жат», «Мал – адам ның 
бау ыр еті», «Мал ды ның бе ті – жа рық, 
мал сыз дың бе ті – ша рық», «Ер азы ғы 
мен бө рі азы ғы жол да», «Ер дің ма лы 
ел де, ерік кен де қол да», «Бер ген пер де 
бұ зар», «Ала ған қо лым – бе ре ген», «Мал 

тап қан ер дің жа зы ғы жоқ», «Бай дан үміт сіз – Құ дай дан үміт сіз», 
«Қар ның аш са, қа ра лы үй ге шап», «Қай ра ңы жоқ көл ден без, 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• қа ра сөз де гі ав тор дың 

түй ін ді ой ын сыз ба қол-
да на оты рып ба ян дау;

• кей іп кер бол мы сын 
си пат тап (өлең, кей іп-
 кер мо но ло гі, диало гі, 
әң гі ме) жа зу.

Ар-ұят
Білім
Еңбекету

Тірек	сөздер

«Бай	дан	үміт	сіз	– Құ-
дай	дан	үміт	сіз» – бай-
ды Құ дай мен те ңес ті ріп, 
Құ дай ға жал ба рын ғаны 
си яқ ты бай ға да жал ба-
ры нып, одан мал (ақ ша) 
сұ рау ке рек де ген ма ғы-
на дағы мә тел

Қай	раң	– ағыс қа 
қар сы ба ғыт тал ған жә не 
ағыс бой ын ша тік құ ла ма, 
жал пақ бет кей лі бо лып 
ке ле тін өзен ар на сы ның 
жал тү рін де гі те лі мі не ме-
се жа зық жер өзен де рі нің 
таяз су лы бө лі гі

Мағ	лұм	– мәлім, бел-
гі лі жайт 

Сөзмаржан

 не туралы айтылған екен?

де» де Абай ор
сы бұлың

де» де Абай ор
ғынасы бұ

телдерді сынап, өре
ді қозғайды. Нелерді қоз

ламын де
тайынан дұ

лы боналы болу
пен айна

за (публи
на

– проза (пуб
Абай халық са

кен, бірақ фи
те) ұғым ту
дау жа

дың «Ә, Құдың «Ә, Құ
ла көр!» – деп тіқыла көр!»

дім», – дей
Жас ба

ді? Бұлді? Бұл
ба ға қа
барға рабар
түнып, одан мал (ақша) 

ғы-

талған жә
ша тік құлама, 

лі болып 
сының 
мі не

пақ беткей
тін өзен арна

ріндегі телімі не
зық жер өзен

лы бөлігі
– мәлім, бел

таяз сулы бөтаяз сулы бөтаяз су
Мағлұм

гілі жайт

тапқан ер
«Қар
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қай ыры жоқ ел ден без» де ген осын дай сөз де рі көп, есеп сіз то лып 
жа тыр», – дей ді.

«Бұл ма қал дар дан не шық ты?» – деп Абай сұ рақ қоя ды да, өзі 
жау ап бе ре ді. «Біл ген адам ға бә рі – мағ лұм. «Қа зақ ты ныш тық 
үшін, ғы лым үшін, бі лім үшін, әді лет үшін қам же мей ді екен, мал 
үшін қам жей ді екен, бі рақ ол мал ды қа лай ша та бу ды біл мей ді 
екен. Бар біл ге ні мал ды лар ды ал дап ал мақ яки мақ тап ал мақ 
екен, бер ме се, оны ме нен жау лас пақ екен. Мал ды бол са, әке сін 
жау лау ды да ұят көр мей ді екен. Әйт еу ір ұр лық, қу лық-сұм дық, 
ті лен ші лік, со ған ұқ са ған қы лық тың қай сы сын бол са да қы лып 
жү ріп, мал тап са, жа за лы де ме сек ке рек екен», – дей ді.

Ақын өзі бо лыс бол ған да әді лет сіз-
дік пен ба рын ша кү ре сіп, ұры-қа ры лар ды 
қа тал жа за ла ған.

Сол за ман да ғы кейбір қа зақ тың қай-
ғы сы не де? Олардың қай ғы сы – ғы лым-
бі лім, өнер үй ре ніп, адал ең бек пен ақ ша 
та бу емес, ұр лық-қар лық, қу лық-сұм дық, 

ті лен ші лік пен мал, ақ ша, дү ние-мү лік та бу. Мұн дай адам дар бай 
бол ғы сы ке ле ді, бі рақ қа лай баю дың жо лын біл мей ді жә не жа нын 
ау ыр тып, із ден гі сі де, ең бек тен гі сі де кел мей ді. Бұ лар үшін 
ке лең сіз қы лық тар, жа ман әдет тер, ал дап-ар бап, қу лық-сұм-
дық пен кү нел ту – «ұят та, қай ғы да емес». Бұ лар ға мал ды қа лай 
та бу ды ой лап, ын та жа сау – қай ғы. Сон дық тан жас ба ла дай қай-
ғы сыз бол ған ды ұна та ды. Әрі қыл мыс тық жол мен тап қан ма лы на 
жа за лы (кі нә лі) емес піз деп есеп тей ді.

Абай бел гі лі бір кә сіп ті мең гер мей, ын та сы тек мал да бо лып, 
арам дық пен іс қыл ған адам дар ды – ұяты жоқ, ары жоқ, бі лім сіз 
адам дар қа та ры на жат қы за ды. Ал бай бо лу, оның ти ім ді жо лын та бу 
са на лы әре кет ті қа жет ете ді. Осы мә се ле ге ха лық тың өре сі жет пей, 
жас ба ла дай қай ғы сыз бо лу ды ар ман дауы оны қын жыл та ды.

«Бұ лар дың жас ба ла ның ақы лы нан не сі ар тық?» – деп сұ рақ 
қой ған Абай та ғы да өзі жау ап бе ре ді. Жас ба ла ошақ та ғы жа нып 
жат қан қып-қы зыл от тан қор қу шы еді, ал бұ лар то зақ тың оты-
нан да қо рық пай ды. Бұ лар – құ дай шы лы ғы жоқ, иман нан без ген 
адам дар. «Жас ба ла ұял са, жер ге ене жаз дау шы еді, бұ лар не ден 
бол са да ұял май ды екен. Сол ма ар тыл ға ны? Қо лы мыз да ғы ны 
үлес ті ріп талат па сақ, біз де өзін дей бол ма сақ, бе зе ді екен. Із де ген 
елі міз сол ма?», – дей ді. Мұн дай тү сі ні гі тө мен адам дар дың 
па йым дауы бой ын ша, ата-ба ба сы нан бай адам қо лын да ғы бар 
ма лын үлес ті ріп бе ріп, со лар дың қал пы на тү суі ке рек. Олар дың 

Ақын ның ең бек 
та қы ры бы на жа зыл ған 
өлең де рін зерт теп, 
пре зен та ция жа са.

Зертте

лып 

ды да, өзі рақ қояды да, өзі 
зақ тыныштық 

ді екен, мал 
ды білмейша табуды біл

мақ яки мақтап ал
ды болса, әке

лық-сұм
пақ екен. Малды бол

лық, қулық-сұм
сын болса да қы

– дейрек екен»,
лыс болған

ша күресіп, ұры-қа
ған.
дағы кейбір қа

де? Олардың қай
ніп, адал ең

де? Олардың қай
лім, өнер үйреніп, адал ең
бу емес, ұрлық-қар

лік та
лай баюдың жо

гісі де келбектенгі
ман әдеттер, алман әдет

– «ұят та, қайғы да емес». Бұ
сау – қай

ды. Әрі қыл
та жасау

тады. Әрі қыл
лі) емеспіз деп есеп

сіпті меңлі бір кәсіп
ған адампен іс қылған адам

на жатры қы
ті қажет ете

ғысыз бодай қай
дың жас ба

ған Абай тағы да өзі жау
қан қып-қы
ған Абай та
қан қып-қы

нан да қорықпай
дар. «Жас ба

са да ұял
адамдар. «Жас ба
болса да ұял
үлестіріп талат

міз сол ма?»,
пайым
ма
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тү сі ні гін ше, сон да бай жақ сы бол мақ. Ал бай адам ма лын «талат-
па са», жау ла су ға дей ін ба ра ды де ген ой тас тай ды.

Абай өкі ні ші – қа зақ «ты ныш тық үшін, ғы лым үшін, бі лім 
үшін, әді лет үшін» не ге қам же мей ді? Осы ған үн дей тін ма қал-мә-
тел де рді не ге үй рен гі сі кел мей ді? Ті лен ші бо лу ға, сұ рам сақ бо лу-
ға, ал дап-ар бау ға, «бер се, қо лың нан, бер ме се, жо лың нан» (ұр лық 
жа сап) алу ға дай ын тұ ра тын заң сыз қы лық тар Абай дың жан-дү-
ние сін ау ыр та ды. Сы най оты рып, жас тайы нан ба ла ны ең бек ке, 
кә сіп таң дау ға үй ре ту ге, со ған бау лып-дағ ды лан ды ру ға, оқу оқу-
ға, қо ғам ға қа жет ті адам бо лу ға ша қы ра ды.

 	Білу

1. Абай қа ра сөз де кім дер ту ра лы ашы на айт ты?
2. Қай ғы де ген не?

«Ше ринг» әді сі мен ин фог ра фи ка ту ра лы ой бө лі сің дер. Шең бер бойы мен 
оты рып, жүр гі зу ші бас тап, ке зек пен бар лы ғың да «Бе сін ші қа ра сөз» 
бо йын ша түй ін ді ой ды қо ры тын ды лаң дар. Идея лар қай талан бауы ке рек.

БЕСІНШІ ҚАРАСӨЗ

Абай сынаған 
қазақ бейнесінің 

сипаты

Мал – адамның 
бауыр еті.

Ұрлықпен болса да, 
күн көр.

Байдан үмітсіз – 
Құдайдан үмітсіз.

Абай 
арманындағы 
қазақ бейнесі

Әділетті Білімді Ғалым

Суретпен	жұмыс

Бі лу

лын «талат-

бер бойымен 
расөз» 
бауы керек.

ҒалымҒалым

Ұрлықпен болса да, Ұрлықпен болса да, 
күн көр.

ші – қазақ «ты
лет үшін» неге қам же

ренгісі келге үйрен
бауға, «бер

ға дай
ды. Сы

сап) алуға дай
сін ауыртады. Сы

сіп таңдауға үй
ғамға қажетға, қоғам

1. Абай қа
2. Қай
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Тү	сі	ну

1. Абай қан дай ма қал-мә тел дер ді сы на ды? Не лік тен?
2. Ав тор қан дай жан дар ды ұнат па ған? Не се беп ті?

Қолдану

1. https://kozhalar.kz/20199139-abajdyng-qara-sozderi-5-
10-sozder сілтемесі арқылы «Бе сін ші сөз» туралы матери-
алды оқы. Ақын ның осы қа ра сөз де жал қау кі сі ні қа лай 
си пат та ға нын сыз ба қол да на оты рып, ба ян да.

2. Қа ра сөз ді оқып, он да ғы ой-түй ін дер ді тау ып, «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»

Таалдау

1. Кес те ні тол тыр. «Жиыр ма то ғы зын шы қа ра сөз» бен «Бе-
сін ші қа ра сөз де гі» ма қал-мә тел дер дің ай ыр ма шы лы ғы 
мен ұқ сас ты ғын жаз.

Ұқ сас ты ғы Ай ыр ма шы лы ғы 

2. Қа ра сөз де гі жас ба ла мен ере сек ті Венн диаг рам ма сын да 
са лыс ты рып, тал да.

3. Топтық жұмыс. Дүниежүзіндегі жоғары сұранысқа ие 
мамандықтар туралы пікірталас ұйымдастырыңдар.

 1-топ. Блогер болу үшін қандай қасиеттер мен дағдылар 
керек?

 2-топ. Видеограф болу үшін не істеу керек?
 3-топ. Дамыған елдер не себепті темір ұстасын қажет 

етеді?

Түсіну

Қолдану

Талдау

тен?
ті?

https://kozhalar.kz/20199139-abajdyng-qara-sozderi-5-

Қолдану

https://kozhalar.kz/20199139-abajdyng-qara-sozderi-5-
ші сөз» туралы матери

қау кісіде жалқау кі
рып, баянда.

дерді тауып,

+ «мен үшін 

парат»жаңа ақ

ғызын
қал-мә

ғы

гі жас бала мен ере
рып, талда.рып, тал

Топтық жұмыс. Дүниежүзіндегі жоғары сұранысқа ие Топтық жұмыс. Дүниежүзіндегі жоғары сұранысқа ие 
мамандықтар туралы пікірталас ұйымдастырыңдар.
1-топ. Блогер болу үшін қандай қасиеттер мен дағдылар 
керек?

3-топ. Дамыған елдер не себепті темір ұстасын қажет 
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Жинақтау

1. «Бе сін ші қа ра сөз де» сы нал ған ма қал дар дың ор ны на қан-
дай ма қал-мә тел дер (нақыл сөздер) ұсы нар едің?

2. Жұп тық жұ мыс. «3-2-1» әді сі мен қа ра сөз де гі мә се ле-
лер ді жи нақ тап, кестені толтырыңдар.

 Жақ сы тү сін ген 3 мә се ле 

Қиын дық ту ғыз ған 2 нәр се

Сұ рақ туғызған 1 нәрсе 

3. Топтық жұмыс. «Топ тық тер геу» әді сі мен топ тар ға бө лі-
ніп, жұ мыс іс тең дер.

 «Ба ян дап бе ру ші лер» то бы – қа ра сөз дің маз мұ нын ба ян-
дай ды.

 «Зерт теу ші лер» то бы – қа ра сөз де гі не гіз гі ой ды зерт тей ді.
 «Сұ рақ құ рас ты ру шы лар» то бы – қа ра сөз де гі ма қал-мә-

тел дер дің мә нін аша тын сұ рақ тар дай ын дай ды.
 «Жа зу шы лар» то бы – «Ата-ба ба дәс тү рі» та қы ры бы на 

ша ғын эс се жа за ды.
 «Дә не кер ші лер» то бы – қа ра сөз де гі айт ыл ған кі сі мі не зін 

бү гін гі күн мен бай ла ныс ты ра ды.

Бағалау

QR-cod арқылы берілген материалды тыңда. Абай дың 
қа ра сөз де көр сет кен ма қал-мә тел дер мен қа зақ бей не сі 
қа зір гі за ман да да өзек ті ме? Ойыңды дәлелде.

Ақын ның шы ғар ма ла рын да ғы түй ін ді ой лар ха лық ау зын да 
жү ре тін на қыл дар ға ай нал ды.

Егер  де мал ке рек бол са – қо лө нер үй рен бек ке рек. Мал жұ тай ды, 
өнер жұ та май ды. Ал дау қос пай, адал ең бегiн сат қан қо лө нерлi – 
қа зақ тың әулиесi сол.

Ерін шек тік – күл лі дү ние де гі өнер дің дұш па ны. Талап сыз дық, 
жі гер сіз дік, ұят сыз дық, ке дей лік – бә рі осы дан шы ға ды.

Адам ба ла сы адам ба ла сы нан ақыл, ғы лым, ар, мі нез де ген нәр-
се лер мен оза ды.

Ба ла ны ең әу елі мей ір-ша па ғат қа, одан соң ақыл-па ра сат қа, ақы-
рын да на ғыз пай да лы ғы лым ға, ең бек ке бау лы.

СайынНазарбеков

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

на қан

гі мәселе

мен топгеу» әдісімен топ

сөздің маз

гі негізгі ой
бы – қара
тар дай

лар» тобы – қа
рақтар дай

бы – «Ата-баба дәс

бы – қарасөз
раныстыра

QR-cod арқылы берілген материалды тыңда. Абай
кен ма

QR-cod арқылы берілген материалды тыңда. Абай
сеткен ма

да да өзек

ның шығар ла
ға айқылдар

де мал керек бол
майды. Ал

тың әулиесi сол.
өнер жұта

тың әулиесi сол.
Еріншектік
сіздік, ұят

Адам ба
гер

Адам ба
селер

Бала
рында на
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Мә	тел – өзі нің не гіз гі түй ін деуін ке сіп айт пай тын, бір-бі рі мен 
ке ре ғар шен дес ті руі жоқ, қо ры тын ды сы тұс пал ды, қыс қа да нұс қа 
на қыл сөз. Ма қал ға өте жа қын. Мә тел сы ңар тар мақ бо лып ке ле ді. 
Сөз үс те ме ле не ке ліп, ма қал ға ай на ла ды. Мы са лы, «Қаң бақ тан қаш-
саң, дөң бек ке» – мә тел. «Қаң бақ тан қаш саң, дөң бек ке жо лы ға сың» – 
ма қал.

Қа	нат	ты	 сөз	дер – тұ жы рым ды ой, әуез ді ұй қас қа құ рыл ған 
өр нек ті сөз тір кес те рі. Қа нат ты сөз дер бір сөй лем нен, кө бі не егіз, 
кей де 3–4 шу мақ тан тұ ра ды. Кө ле мі бұл мөл шер ден арт са, на қыл 
өлең, тер ме, тол ғау ға ай на лып ке те ді. Өлең тү рін де де, сол се кіл ді 
қа ра сөз тү рін де де кез де се ді. Ма қал-мә тел дер ге ұқ сас ке ле ді.

Абай өзінің қарасөздерінде айтар ойын нақтылап, дәйектеу үшін 
мақалдар мен мәтелдерді пайдаланған. Осы мақал-мәтелдерге өзінің 
сыни ойларын айтқан.

Қазақәдебиеті.Анықтамалық

Қо сым ша ақ па рат көз де рі нен «Бе сін ші қа ра сөз де» көтерілген 
мәселенің мазмұнын ашатын қа нат ты сөз дер мен мақал-мә тел дер ді 
тау ып, дәп те рі ңе жаз.

1. Абай. Эн цик ло пе дия. – Ал ма ты: Ата мұ ра, 1995.
2. Қа зақ стан. Ұлт тық энц кло пе дия. 6-том. (Бас ре дак тор Ә.Ны сан-

ба ев). – Ал ма ты: Қа зақ эн цик ло пе дия сы, 1998.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Қан дай ма ман дық алу ды ой лап жүр сің? Ма ман дық ие сі бол ға н 
соң қай да тұр ғың ке ле ді? Ау ыл да ма, әл де қа ла да ма? Не се беп ті?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

мен тын, бір-бірі
қа да нұсқа 
лып келеді. 

тан қашлы, «Қаңбақтан қаш
ке жолығасың»

қа құді ұйқасқа құ
лемнен, кө

ден артмі бұл мөлшер
ді. Өлең тү де де, сол се

дерге ұқсас ке
Абай өзінің қарасөздерінде айтар ойын нақтылап, дәйектеу үшін Абай өзінің қарасөздерінде айтар ойын нақтылап, дәйектеу үшін 

мақалдар мен мәтелдерді пайдаланған. Осы мақал-мәтелдерге өзінің 

әдебиеті.Қазақ әдебиеті.

«рат көздерінен 
мәселенің мазмұнын ашатын қанат

дай мамандық алу
да тұрғың келе

үйрен

білім бұлағы

Абай. Энцик1. Абай. Эн
Қазақстан. Ұлт

ев).

Кітап – білім

2.
ба
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Мі не, сен Абай дың із гі лік, иман ды лық ту ра лы мә лі мет бер ген 
шығармаларынан тұратын бі рін ші та рау ды аяқ та дың. 

Не біл дің? Не үй рен дің? Кә не, өзің ді сы нап көр.

	 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР

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

1. Ақын ның «Пай да ой ла ма, ар ой ла» де ген өсие тін «Жо лау-
шы ның қой ын дәп те рі» әді сі бой ын ша өмір шын ды ғы мен бай-
ла ныс ты тал дап кө рің дер.
1) Топ қа бө лі ніңдер.
2) Бі рін ші та рау да ғы шы ғар ма лар дан та қы рып қа сәй кес 

ке ле тін үзін ді лер ді жа зып алыңдар.
3) Осы үзін ді лер дің өз де рі ңе әсе рін топ ішін де тал қы лаңдар.
4) Өз пі кір ле ріңді жа зыңдар.
5) Жа з ған пі кір лер іңді ав тор орын ды ғын да оқыңдар.

2. Тө мен де гі өлең шу мақ та ры ақын ның қай шы ғар ма сы мен 
үн дес? Пі кір ле рің ді дә лел дең дер.

Ант ішіп, күн де бер ген жа ны құр сын,
Арын са тып ті лен ген ма лы құр сын.

Абай
3. «Атымды адам қойған соң...» тақырыбында шағын жоба 

қорғаңдар.
Жұп тық жұ мыс. Ақын ның із гі лік, иман ды лық, мо раль 

қа ғи дат та ры ту ра лы ой-тол ғам да рын са ра лаңдар. Әрі қарай эс се 
жа зу ды жос пар лау үшін «БКТЗО» кес те сін жұ бың мен тол ты-
рың дар.

Б Ақын өмір сүр ген қо ғам ту ра лы не бі ле мін?

К Не ні біл гім ке ле ді?

Т Кө бі рек ақ па рат ты қай дан та ба мын?

З Не ні зер де леуім ке рек?

О Одан әрі не іс теуім ке рек?

ла» деген өсие
ша өмір шын

дан тамалардан та
зып алыңдар.

ңе әсерін топ ішін

тор орын
ры ақынры ақын

дер.лелдеңдер.
Ант ішіп, күнде берген жа

тып тіленген матып ті

«Атымды адам қойған соң...» тақырыбында шағын жоба 

. Ақынмыс
ры туралы ой-тол

парлау үшін «БКТЗО» кес

Ақын өмір сүр

гім ке

Ақын өмір сүр

Нені біл

Көбірек ақ

Нені зер

Одан әрі не іс

З Не

О Одан әрі не іс
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Же ке жұ мыс.
1. Кес те ні тол тыр ған нан кей ін, «Пай да ой ла ма, ар ой ла» де ген 

та қы рып та дәлелдемелік эс се жаз.
2. Ақын порт ре тін ұлт тық мүд де ні көз де ген аза мат ре тін де 

тү йін де.
3. Тест сұ рақ та ры на жау ап бер.

1) Ұяты бар адам ұя ла мын деп ... ай та ды.
A) Кө ңіл үшін
B) Ал дау үшін
C) Ақи қат үшін
D) Көз бояушы лық үшін
E) Ақ та лу үшін

2) Әке сі нің ба ла сы на ұр су се бе бі:
A) Дос тық
B) Қас тық
C) Күш көр се ту
D) Қор қы ту
E) Бас қа ама лы жоқ

3) Ақын сы на ған ма қал:
A) Қар жау ды деп қу ан ба, аязы бар.
B) Қар қы лау мен өсе ді.
C) Қыс та ғы қар – жер ыры сы.
D) Қаң тар ау са, қар тұр мас.
E) Қа ла уын тап са, қар жа нар.

4) «Жиыр ма то ғы зын шы сөз дегі» хи мия лық эле мент:
A) Кү міс
B) Қо ла
C) Қа лайы
D) Мыс
E) Ал тын

5) «Бе сін ші сөз де» қа зақ тың не үшін қам жей ті ні ай ты ла ды?
A) Ты ныш тық үшін
B) Бі лім үшін
C) Мал үшін
D) Әді лет үшін
E) Ар-на мыс үшін

ла» деген 

мат ретін

ба, аязы бар.
ді.

– жер ырысы.– жер ыры
са, қар тұрмас.

са, қар жа
шы сөз

уын тапса, қар жа
ғызыншы сөз

лайы
Мыс

тын
ші сөзде» қасінші сөз

Тыныштық үшін
Білім үшін
Мал үшін

B)
C) Мал үшін
D) Әділет үшін
E) Ар-на



30

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.
  Ұят – адам бой ын да ғы із гі қа си ет, ар-на мыс, адам дар дың 

қа рым-қа ты нас мә де  ние тін де гі не нің жақ сы, не нің жа ман еке-
нін ажы ра та бі лу, тү сі ну.

  Адам мі не зі мен қо ғам, дәу ір бей не сін бе ре тін ақын ның 
осын дай өлең де рі нің қа та ры на «Ұя ла мын де ге ні кө ңіл үшін» 
ту ын ды сы да кі ре ді.

Ұяла мын де ге ні кө ңіл үшін, 
Ұсақ қу лық бір ға на өмір үшін. 
Та тым ды дос тық та жоқ, қас тық та жоқ, 
Жі ге рі жоқ, ма ңы зы же ңіл үшін.

1) Өлең де не ту ра лы ай тыл ма ған?
А) Кө ңіл ту ра лы
В) Қо ғам бей не сі ту ра лы
С) Адам бой ын да ғы қа си ет тер ту ра лы
D) Та би ғат ту ра лы

2) Тө мен де ұсы ныл ған на қыл дар ды өзің жал ғас тыр (дәс түр лі 
жал ға сын алу ға бол май ды):
• Ма лы ңа сүй ен бе, ... сүй ен.
• Ұят сыз адам ... де жа ман.
• Ұят – жа ман ой дың ... .

2. Мә тін ді мұ қи ят оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
  Жү рек ті тау бұ ла ғын дай та за, ас пан жұл ды зын дай мөл дір 

етіп ұс  тау – адам зат тың мін де ті. Өйт  ке ні жа лы ны от тай жай-
на ған дос тық та, амал-ай ла сы көп қас тық та бір ға на жү рек тің 
әмі рі мен бол мақ. Ақын жү рек ті (ар мен ұят ты, әді лет пен 
ша па ғат ты) адам мү ше сі нің пат ша сы са на ған. Ол жал ған сөй -
леу, көл гір су, уә де ні бұ зу, жа зық сыз жан ның сыр ты нан өсек 
ай ту, та ғы да бас қа жа ман әдет тер ден ау лақ бол саң, өмі рің нің 
ба қы ты сол де ген ой ай та ды.
1) Мә тін де не ту ра лы ай тыл ған?

А) Жү рек тің фи зи оло гия лық қыз ме ті ту ра лы
В) Жү рек ті жуу ту ра лы
С) Ба тыр лық ту ра лы
D) Жү рек ті та за ұс тау ту ра лы

мыс, адамдардың 
ман екенің жаман еке

тін ақын
ңіл үшін» 

сін беретін ақын
мын дегені көңіл үшін» 

на өмір үшін. 
тық та жоқ, 

ңіл үшін.

ған?

тер тура

дарды өзің жалқылдар
майды):

бе, ... сүйен.
сыз адам ... де жаман.

дың ... .
сыз адам ... де жа

ман ойдың ... .

ят оқып, тапят оқып, тап
лағынті тау бұ

– адамзаттың мін
тық та, амал-ай

мақ. Ақын жүмен болмақ. Ақын жү
ты) адам мү
гірсу, уә
ғы да бас

леу, көл
ту, тағы да бас
қыты сол де

Мәтінде не ту
Жү

1)
А)
В)
С)
D)
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2) Мәтін идеясы бойынша «Кемел адам» кілті неде?
А) Достықта
В) Жүректе
С) Ақылда
D) Бақытта

3. Мә тін ді мұ қи ят оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
  Абай «Ал тын көр се, пе ріш те жол дан таяды» де ген ма қал 

ту ра лы бы лай дей ді: «Пе ріш те ден са да ға кет кір-ай! Пе ріш те 
ал тын ды не қыл сын, өзі нің көр се қы зар сұм ды ғын қос та ға лы 
айт  қа ны». Ра сын да да, пе ріш те ге ал тын не ке рек? Мүл де оған 
қа жет емес.

  «Ата-ана дан мал тәт ті, ал тын ды үй ден жан тәт ті» де ген 
ма қал дың да мән-ма ғы на сы осы ған саяды. Ав тор оны әш ке-
ре лей ке ле, ата-ана сын мал-дү  ние ге ай ыр бас та ған, ант ат қан 
ар сыз ды ай ып тай ды. Ата-ана сын мал ға са ту – «Құ дай ға дұш-
пан дық іс». «Дәстүрдің де озы ғы бар, то зы ғы бар» де ген дей 
Абай: «Осын дай біл мес тік тен ай тыл ған сөз дер ден сақ бо лу 
ке рек», – де ген өси ет ай та ды.
1) Үзін ді идея сы на сай ма қал-мә тел ді тап:

А) Ана ңа ау ыр сөз айт па!
 Ата ңа ау ыр жүк арт па!
В) Ана ның кө ңі лі ба ла да,
 Ба ла ның кө ңі лі да ла да.
С) Сай ына қа рай – са ла сы,
 Әке сі не қа рай – ба ла сы.
D) Ба ла – ба ла ның ісі ша ла.

2) Мә тін де ай тыл ған ой ды бел гі ле:
А) Кө ре ген ді лік
В) Көр ген ді лік
С) Иман ды лық
D) Мә де ни ет ті лік

3) «Ал тын көр се, пе ріш те жол дан таяды» де ген сөйлемдегі  
көркемдегіш құрал:
А) Эпитет
В) Теңеу
С) Метафора
D) Метонимия

дан таяды» деген ма
кір-ай! Пе

дан таяды» де
ға кеткір-ай! Пе

зар сұмдығын қос
рек? Мүлтын не ке

ды үйден жан тәт
ған саяды. Авған саяды. Ав

ге айырбас
сын малға са

ғы бар, то
сын мал

дық іс». «Дәстүрдің де озығы бар, то
тен айтылған сөз

қал-мә
па!

ыр жүк артпа!
лі балада,
лі далада.

ла
ңілі да

ына қарай – са
не қарай – бала

ның ісі шаның ісі ша
тылған ойде айтыл

регенділік
Көргенділік

дылықИман
Мәдениет
тын көр

көркемдегіш құрал:
«Ал
көркемдегіш құрал:
А) Эпитет
В) Теңеу
С) Метафора
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4. Мә тін ді мұ қи ят оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
  Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпейді, бойды 

шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, 
я тілден сөз болып ағады. Қазақтар: «Ә, Құдай, жас баладай 
қайғысыз қыла гөр!» деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы –  
жас баладан гөрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, 
қайғылы кісі болғансығаны. Қайғысы не десең, мақалдарынан 
танырсың: әуелі – «Түстік өмірің болса, күндік мал жи», 
«Өзіңде жоқ болса, әкең де жат», «Мал – адамның бауыр еті», 
«Малдының беті – жарық, малсыздың беті – шарық», «Ер 
азығы мен бөрі азығы жолда», «Ердің малы елде, еріккенде 
қолда», «Берген перде бұзар», «Алаған қолым – береген», 
«Мал тапқан ердің жазығы жоқ», «Байдан үмітсіз – Құдайдан 
үмітсіз», «Қарның ашса, қаралы үйге шап», «Қайраны жоқ 
көлден без, қайыры жоқ елден без» деген осындай сөздері көп, 
есепсіз толып жатыр.
1) Мә тін де ай тыл ған ой ды бел гі ле:

А) Уайым-қайғы
В) Масылдық
С) Көрегендік
D) Шешендік

2) Үзінді идеясына сай келетін Абай афоризмі:
А) Сөзіне қарай кісіні ал,
 Кісіге қарап сөз алма.
В) Жасанды кішіпейілділік – жақсы қасиет емес. 
С) «Досыңмын» деп жүріп, дұшпандығын оздырар 

жамандар болады.
D) Қайратсыз ашу – тұл,
 Тұрлаусыз ғашық – тұл,
 Шәкіртсіз ғалым – тұл.

Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпейді, бойды 
шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, 
я тілден сөз болып ағады. Қазақтар: «Ә, Құдай, жас баладай 
қайғысыз қыла гөр!» деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы
жас баладан гөрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, жас баладан гөрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, 
қайғылы кісі болғансығаны. Қайғысы не десең, мақалдарынан 

– «Түстік өмірің болса, күндік мал жи», 
– адамның бауыр еті», 

– «Түстік өмірің болса, күндік мал жи», 
– адамның бауыр еті», 

– жарық, малсыздың беті – шарық», «Ер 
азығы мен бөрі азығы жолда», «Ердің малы елде, еріккенде азығы мен бөрі азығы жолда», «Ердің малы елде, еріккенде 
қолда», «Берген перде бұзар», «Алаған қолым
«Мал тапқан ердің жазығы жоқ», «Байдан үмітсіз
үмітсіз», «Қарның ашса, қаралы үйге шап», «Қайраны жоқ үмітсіз», «Қарның ашса, қаралы үйге шап», «Қайраны жоқ 
көлден без, қайыры жоқ елден без» деген осындай сөздері көп, 

гіле:

Үзінді идеясына сай келетін Абай афоризмі:Үзінді идеясына сай келетін Абай афоризмі:
Сөзіне қарай кісіні ал,
Кісіге қарап сөз алма.
Жасанды кішіпейілділік
Кісіге қарап сөз алма.
Жасанды кішіпейілділік
«Досыңмын» деп жүріп, дұшпандығын оздырар 
жамандар болады.жамандар болады.
Қайратсыз ашуҚайратсыз ашу
Тұрлаусыз ғашықТұрлаусыз ғашық
Шәкіртсіз ғалым

32



ІІ	ТАРАУ

ЖҮ	РЕК	ТЕ	 
ҚАЙ	РАТ	 
БОЛ	МАСА

До сым, сен осы та рау да:
• Абай дың жүрек, ақыл, қай рат ту ра лы 

шығармаларының мә нін тү сі ніп, адам ға ру-
ха ни нәр бе ре тін не гіз дер ді түй сі ну ге талап-
та на сың.

ТАРАУТАРАУ

ТЕ
РАТРАТ
МАСАМАСА

Досым, сен осы та
Абай
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Ақын пікірінше, жастық шақ қандай болады екен?

	 «ЖАС	ТЫҚ	ТЫҢ	ОТЫ 
	 ЖА	ЛЫН	ДАП»    ӨЛЕҢІ

Абай ба ла ла ры ның, ай на ла сын да ғы 
жас тар дың бо ла ша ғы на алаң дап, олар ға 
дер кезінде дұ рыс ба ғыт-бағ дар бе ріп 
отыр ған. Оның бірқа тар шы ғар ма ла ры 
осын дай мә се ле ге ар нал ған. Мысалы,  
«Жас тық тың оты жа лын дап» өле ңі нің 
не гіз гі идея сы – от ты, талап ты, қай рат ты 
жас тық шақ ты бос қа өт кіз беу, дос қа 
адал, дұш пан ға әділ бо лып, ақыл мен 
ой ла нып, са быр лық таныту. Па рық сыз 
адам ның сө зі не ер меу, ақыл ды адам ның 
сө зі не құ лақ асу, мақ тан ға ер мей, қай да 
жүр се де, өз ор нын бі лу ге ұм ты лу.

1891 жылы жазылған бұл өлең 4 тар-
мақты 13 шу мақ тан тұ ра ды. 

Абай кө бі не се 7–8 ара лас бу ын ды 
өлең де рін ша лыс ұй қас (а-б-а-б) тү рі мен 
жаз ған. Со ның бі рі – осы өлең. Жан ры – 
поэ зия (өлең).

Жас тық тың оты жа лын дап,
Жас жү рек те жан ған шақ.
Талап тың аты арын дап,
Әр қи ын ға сал ған шақ.

Уай ым аз, үміт көп,
Ет ау ыр мас бей нет ке.
Бү гін-ер тең же тем деп,
Кө ңіл ге ал ған дәу лет ке.

Жас тық тың қу аты от тай лау лап, жа лын дап жа нып тұр ған шақ та 
адам ба ла сы әр түр лі іс ке қы зы ға ды, ұм ты ла ды. Әр іс ті жа сау ға 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көр кем мә тін ді пай ым-

 дап, ло ги ка лық, пси хо-
ло гия лық кі ді ріс тер мен 
мә нер леп оқу;

• шы ғар ма да ғы көр кем-
де гіш құ рал дар дың 
қол да ны сын тал дау;

• көр кем шы ғар ма да ғы 
ли ри ка лық об раз дың 
жа са лу тә сіл де рін 
ай қын дау;

• өлең нің та қы ры бы мен 
идея сын ав тор дың осы 
тек тес өз ге шы ғар ма-
лар ымен са лыс ты рып, 
ұлт тық жә не та ри хи 
құн ды лы ғын ба ға лау.

Қайрат
Жүрек
Достық
Ақыл

Тірек	сөздер

Бей	нет	– қи ын дық
Май	да	– ұсақ, кіш-

кен тай
Сұм-сұр	қия	– за лым, 

қу

Сөзмаржан

ласынның, айнала
на алаңдап, олар

ғыт-бағрыс бағыт-бағ
ған. Оның бірқатар шы

ге арналған. Мысалы,  
тың оты жалын

– отты, талап
ты бос
ға әділ бо

тық шақты бос
адал, дұшпанға әділ бо

нып, сабырлық таныту. Па
не ер

не құлақ асу, мақ
се де, өз орсе де, өз ор

1891 жылы жазылған бұл өлең 4 тар1891 жылы жазылған бұл өлең 4 тар
мақты 13 шу

Абай кө
рін шаөлеңде

жазған. Со
поэзия (өлең).поэ

ындық
– ұсақ, кіш

Сөзмаржан

нет – қи
да – ұсақ, кіш

Сұм-сұрқия – за

Жастық
адам бала
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тала бы та сып, қи ын дық тан қо рық пай ды. Бұл ке зең де уай ым-қай ғы 
жоқ, тек кө ңіл ге ал ған ісі не тез же ту ге асық қан үміт қа на бар.

Ал кө ңіл ге ал ған дәу лет ке қа лай тез же ту ге бо ла ды?

Қай рат пен кі ріп, жа лын бай,
Ақыл мен тау ып ай ла сын.
«Мен қа лай ға?» са лын бай,
Жы лы жүз бен жай на сын.

Ли ри ка лық об раз – сыр шыл, өлең-
жыр лар да ғы ақын ның өз бей не сі. Оның 
іш кі бі ті мі, ақын ның мың иі рім кө ңіл 
күй інен, нә зік сы ры мен се зі мі нен өрі ліп 
жа сал ған өз ге ше кей іп кер. Ли ри ка лық 
об раз шарт ты бо ла ды.

Абай жас тар ға қай рат-жі ге рің қай нап, жа лын дап тұр ған 
шақ та еш кім ге жа лы нып-жал ба рын бай, өз ақы лың мен еңбектен. 
Сондай-ақ ол «Мен он дай емес пін» не ме се «Он дай бол мақ қай да?» 
де ген си яқ ты ой лар дан ау лақ бо лып, жан-дү ниең ді, жү ре гің ді 
та за сақ та де ген де ой тас тай ды.

Ақын не лік тен «Құй-
ры ғы – шаян, бе ті – 
адам нан» сақ бо лу ке рек-
ті гін ес кер те ді? Қо сым ша 
ақ па рат көз де рі нен шаян 
ту ра лы мә лі мет із дес-
ті ріп, ақын ның шаян ды 
мы сал ға алу се бе бін 
зерт те. Шаян ның ор ны на 
та ғы қан дай жән дік ті 
алу ға бо ла ды?

Зертте

Адам ма ман дық ты қа шан таң дай ды? Су рет тен қан дай ма мандық иелерін 
кө ріп тұр сың? Оны та ғы қан дай ма ман дар мен то лық ты ра сың? Ау ыл ға 
қан дай ма ман дар қа жет? Қа ла ға ше?

«Соң ғы сөз ді мен ай тай ын» әді сі мен өлең де гі ав тор идея сы ның өмір 
шын ды ғы мен, ада ми құн ды лық тар мен бай ла ны сын тал да.

Суретпен	жұмыс

ым-қайғы 
на бар.

бай,
сын.

бай,
сын.насын.

раз – сыршыл, өлең-
ның өз бейғы ақынның өз бей

мі, ақынның мың иі
ры мен се

ше кейіпгеше кей
ты болады.

рің қайнап, жа
бай, өз ақы

рің қай
рынбай, өз ақы

пін» немесе «Он
лып, жан-дү

ды.

шан таңдайды? Су
дай маман

ға ше?
ғы қандай ма

жет? Қалаға ше?
ді мен айтайын» әді

дылықды
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Осын дай ал бырт шақ та ақыл мен ай ла та ба біл се, яғ ни қо лы нан 
ке ле тін іс ке адал дық пен ұм тыл са, бір кәсіпті меңгеруге бо ла тын-
ды ғын ес кер те ді. Өйт ке ні жас тық шақ мәң гі тұр май ды, де не нің 
қы зуы қай тып, қар тай ған шақ та кә сіп үй ре ну кеш бо ла ды. Сол 
себепті сел тең деп, бос қа уа қыт өт кіз бей, ата-ба ба сал ты мен «кәрі 
дү ние нің» «бір ке ті гін ұс тап» ба ғу ке рек.

Жа лы ны қай тар де не нің,
Үне мі тұр мас осы шақ.
Талай ғы кә рі дү ние нің,
Бір ке ті гін ұс тап бақ, –

де ген де «кә рі дү ние» – ата-ба ба жо лы.

Құй ры ғы – шаян, бе ті – адам,
Бай қа май, сен бе құр бы ға!
Жыл ма ңы сырт та, іші арам,
Кез бо лар қай да сор лы ға.

До сы ңа дос тық – қа рыз іс,
Дұш па ны ңа әділ бол.
Асы ғыс тү бі – өкі ніш,
Ой ла нып ал мақ – са быр сол.

Абай жас уа қыт та дос таң дау ға ерек ше кө ңіл бөл ген, өйт ке ні 
уай ымы жоқ жас тық шақ та ғы дос тық кө бі не шы найы бо ла ды. 
Де ген мен бет-бей не сі тым жақ сы кө рін ген кей бір дос тың іші арам 
бо луы мүм кін. Он дай «дос тар дың» еш те ңе ні біл дірт пей, жыл маң дап 
жү ріп, сыр тың нан шаян ша шақ қа нын сез бей де қа лу ың мүм кін.

Әді лет ті лік ті жыр ла ған ақын дұш пан ға да әділ бо лу ке рек ті гін 
ай та ды. Ақын өзі би бо лып тұр ған кез де өзі не қар сы адам дар ға 
да әді лет ті бол ған. Еш кім ге қия нат жа са ма ған. Жал пы әр бір 
қа дам ды са быр мен, ой ла нып, ақыл мен іс жа са ған дұ рыс ты ғын 
ес кер тіп, «Асы ғыс тү бі – өкі ніш» дей ді.

Ақ кө ңіл ді жақ сы дан,
Аян бай са лыс ор та ға.
Ақы лы, ары тап шы дан,
Қу сө зін ал ма қол қа ға.

Дос ты ғы ай қын дал ған адам нан ай ырыл мау ке рек. Дос тар кез 
кел ген іс те бір ге жү ріп, бір-бі рі не кө мек тес ке ні аб зал. Ал ақы лы 

нан 
латын

нің ды, дене
лады. Сол 
мен «кәрі 

ті – адам,
быға!

та, іші арам,та, іші арам,
да сорлыға.

рыз іс,
ңа әділ бол.

ніш,– өкініш,
– санып алмақ

та дос таңдауға ерек
ғы дос

та дос таң
тық шақтағы достағы доста

сі тым жақсы кө
дай «достардың» ешдай «достар

нан шаянша шақнан шаян
ті жырлаған ақын дұш

ды. Ақын өзі би бо
ған. Ешті бол

бырмен, ой
тіп, «Асығыс түтіп, «Асы

Досты
келген іс
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таяз, ары та за емес адам нан ау лақ жүр ген дұ рыс. Оның мақ тап 
айт қан сө зін «қол қа ға ал ма», яғ ни оның сөз де рін еле ме. 

Сұм-сұр қия сы көп қу за ман да әлі оң-со лын та ны ма ған ал бырт 
жас қа өмір жай на ған гүл си яқ ты кө рі нуі мүм кін. Кеу де сі үміт ке 
то лып, әр нәр се сін мақ тан кө ріп, оны жұрт қо ша мет те ген ге се ніп 
қа ла ды. Ал бырт жас тық пен ая ғын қа лай ша лыс бас қа нын біл мей 
қа ла ды. Сон дай жағ дай лар ды кө зі мен көр ген Абай сұм-сұр қия-
лар ға ар нап:

Ары кет кен ал да ғыш,
Ме ні-ақ ал да, сөк пей ін.
Ба лы там ған жас қа мыс,
Ор ма саң шы көк тей ін! – дей ді.

Ақыл-ойы әлі то лыс па ған жас жет кін шек ті же тіл мей жа тып, 
өті рік мақ тап, пай да ой ла ту оның ал да ғы өмір жо лы на ке дер гі 
кел ті ре ді. Ал бі реу ді ал дап, өз өті рі гі ңе өзің мәз бол ғың кел се, 
ақыл тоқ тат қан ме ні ға на ал да, ол үшін са ған кі нә қой май мын 
де ген ас тар лы ке ңес бе ре ді. Абай дың жас тар ға де ген жан дү ние сі 
қан дай та за?! «Ме ні-ақ ал да, сөк пей ін» деп өз ба сын жас тар тәр-
бие сі үшін бәй ге ге ті ге ді.

Бұл жер де жас қа мыс – жас жет кін шек. Өсіп ке ле жат қан жет-
кін шек ті жас қа мыс қа те ңеп тұр. Ал жел кіл деп өсіп ке ле жат қан 
жас қа мыс ты көк те мей жа тып, орып тас та са, не бо ла ды?

Се ні жақ сы көр ме се,
Се нер ме еді сө зі ңе?
«Япыр май!..» деп тер ле се,
Ар емес пе өзі ңе?

Арам за ның ті лі не еріп, тек қа на мақ тан қу ып, кейін опық 
же ген жас жет кін шек одан: «Аға, мен сіз ді сон дай сый лау шы едім, 
сө зі ңіз ге се ніп, сіз дің айт қан жо лы ңыз бен жү ріп едім. Япыр май, 
мы науы ңыз не?!», – деп таң қа лып, қы сы ла сұ ра са, ең ал ды мен, 
өзі ңе ұят кел мей ме? – де ген ма ғы на сы те рең ой ай та ды.

Бұл өлең де Абай қай ра ты күш ті жас тық шақ ты қа дір лей оты-
рып, ақыл мен жү рек ті қа тар ұс тау ке рек де ген өзі нің өмір лік 
ұс та ны мын көр се тіп отыр. Дә лі рек айт қан да, «Жас тық тың оты 
жа лын дап» тұр ған шақ та әр нәр се нің ба сын ша лып, қы зық-
ду ман қу ып, уа қыт ты бос қа өт кіз іп алма. Ата-ба ба мыз дың өне-
ге лі тәр бие сі нен үл гі ала оты рып, тек пай да, мақ тан ой ла май тын 

тап 

бырт ған ал
десі үміт
генге сеніп 
нын біллыс басқанын біл

ген Абай сұм-сұр

мыс,
– дейді.

кіншекті же
ғы өмір жо

ңе өзің мәз бол
ту оның алда

дап, өз өтірігіңе өзің мәз бол
да, ол үшін са

дың жас
да, сөкпей

– жас жет– жас жет
қа теңеп тұр. Ал жел

мей жатып, орып тасмей жа

Сені жақсы көр
нер ме еді сөнер ме еді сө

«Япыр«Япыр
Ар емес пе өзі

ның тіліне еріп, тек қаның ті
ген жас жеткіншек одан: «Аға, мен сіз

ніп, сіз
ңыз не?!»,

ге се
науыңыз не?!»,
ңе ұят келмей ме?
Бұл өлеңде Абай қай

рып, ақыл мен жү
Бұл өлең

рып, ақыл мен жү
ұстаны

лындап» тұр
думан қу
гелі тәр
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дұ рыс жол ды ғана таң дай бі л дей ді. Абай ата мыз дың «Әсем паз 
бол ма әр не ге» де ген өле ңін де гі: «Сен де бір кір піш, дү ние ге,  
Ке ті гін тап та, бар қа лан» деп ке ле тін өсие ті – осы ту ын ды сын да 
да адас тыр мас те мір қа зық.

 	Білу

1. Абай «Жас жү рек те жан ған шақ» деп қай кез ді айт ты?
2. Жас тық шақ тың бел гі ле рі қан дай? Өлең нен мы сал кел-

тір. 
3. Ақын жас тар ды қан дай бол мау ға ша қыр ды?

Тү	сі	ну

1. Өлең де не лік тен «ақыл» сө зі бір не ше рет қол да ныл ған?
2. «Жастықтың оты» дегенді қалай түсінесің?
3. Не ге асы ғыс тү бі – өкі ніш?

Қолдану

1. Жұп тық жұ мыс. Өлең ді ло ги ка лық, пси хо ло гия лық кі ді-
ріс тер мен оқыңдар. Абай дың «Жас тық тың оты» 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.

2. Өлең ді оқи оты рып, ау ыс па лы ма ғы на да ғы сөз тір кес те-
рі нің ма ғы на сын ашып, кес те ні тол тыр.

 Сөз тір кес те рі Ма ғы на сы

Жас тық тың оты
 Жас жү рек те
Ет ау ыр мас 

 Қай рат пен кі ріп 
Ақ кө ңіл ді

Ба лы там ған

Таалдау

1. Өлең де гі және өз өміріңдегі (қыз бала мен ұлға қатысты) 
жас тық шақ тың си па тын «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

Бі лу

Түсіну

Қолдану

Талдау

паз 
ниеге, 
сында дысын

ған шақ» деп қай кезді айтты?
нен мысал келдай? Өлеңнен мы

қырды?

Түсіну

ше рет қол
«Жастықтың оты» дегенді қалай түсінесің?«Жастықтың оты» дегенді қалай түсінесің?

гикалық, пси
дың «Жас
талма

тіре отыді келті
ларымды ой

рып, ауыспа
сын ашып, кессын ашып, кес

Сөз тіркесте

тың отытың оты
рекЖас жү

Ет ауыр
Қайратпен кі

Ақ көңіл
Балы там

Өлеңдегі және өз өміріңдегі (қыз бала мен ұлға қатысты) 
жастық шақ
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2. Шы ғар ма да  қандай көр кем де гіш құ рал дар дың қол да-
нылып тұрғанын анықтап, олардың қызметін тал да.

Көркемдегіш құралдар Қызметі

Жинақтау

1. Топ тық жұ мыс. Өлең нің та қы ры бы мен идея сын https://
adebiportal.kz/kz немесе https://kitap.kz/ сайттарынан 
автордың осы тек тес өз ге де шы ғар ма ла ры нан тау ып жи-
нақ тап, олар ды са лыс ты рың дар.

2. Мах мұт Қаш қа ри дың: «Жа сын да ты рыс қан – қар тай-
ған да қу ана ды», – деген сө зін пайдаланып, ересектерден 
сұхбат ал. Жұмысыңды қорытындылап, жоба жаса.

Бағалау

1. https://bilimdinews.kz/?p=116284 сілтемесіндегі матери-
алды оқып, баға бер. Автордың пікірімен келісесің бе?

2. Жас тық шақ ты қа лай өт кі зу ке рек? Өз ой ың мен жазбаша 
бөліс.

 Қазіргі кезде сені не қынжылтады?

Жас – адам ғұ мы ры ның бел гі лі бір ке зе ңін бел гі лейт ін өл шем. 
Адам ның жан-жақ ты да муы ның көр сет кі ші.
1) 1 мен 3 жас ара сын да сә би лік ке зең;
2) 3 пен 7 жас ара сын да бүл дір шін дік ке зең;

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

да-
да.

бы мен идея

Жинақтау

бы мен идея
adebiportal.kz/kz немесе https://kitap.kz/ сайттарынан 

малары
дар.

дың: «Жа
– деген сө

қари
ды», – деген сө

сұхбат ал. Жұмысыңды қорытындылап, жоба жаса.

https://bilimdinews.kz/?p=116284 сілтемесіндегі матери
алды оқып, баға бер. Автордың пікірімен келісесің бе?

тық шақты қаЖастық шақ
бөліс.
Қазіргі кезде сені не қынжылтады?Қазіргі кезде сені не қынжылтады?

Жас – адам ғұ

Білгенге маржан

Жас
Адам
1) 1 мен 3 жас ара
2) 3 пен 7 жас ара
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3) 7 мен 9-дың ара сын да бал дыр ған дық ке зең;
4) 10 мен 14-тің ара сын да жет кін шек тік ке зең;
5) 15 пен 18-дің ара лы ғын да жа сөс пі рім дік ке зең;
6) 18 бен 25-тің ара лы ғын да жас тық шақ;
7) 26 мен 39-дың ара лы ғын да есей ген шақ;
8) 40 пен 59-дың ара лы ғын да ке мел шақ;
9) 60 пен 70-тің ара лы ғын да ег де шақ;
10) 71–100...-дің ара лы ғын да қарт тық шақ.

КүлмәшЕлшібаева

Ұй	қас – өлең-жыр лар да тар мақ тың со ңын да ғы бір не ше бу ын ның 
өз ге тар мақ та ғы сәй кес бу ын дар мен үй ле суі. Жал пы ұй қас ыр ғақ ты 
кү шей те ді, тар мақ жік те рін ажы ра та ды. 

Абай өлең де рін де ұй қас тың қа зақ әде бие ті тео рия сын да ай ты-
ла тын түр ле рі нің (қа ра өлең ұй қа сы, шұ бы рт па лы, ерік ті, ке зек ті, 
ша лыс, егіз, ара лас ұй қас тар) бә рі бар.

«Абай»энциклопедиясы

1. «Жастықтың оты жалындап» өлеңінің шалыс ұйқаспен жазылғанын 
дәлелде.

2. Ақын ға елік теп, ша лыс ұй қас (а-б-а-б) тү рі мен өзің ту ра лы бір 
шу мақ өлең жа зып көр.

Абай ті лі сөз ді гі. – Ал ма ты: Өнер, 2011.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Өзі ңе дос ты қа лай таң дай сың? Болашақта досыңмен ашатын 
кәсібіңнің моделін жаса. Оны сынып алдында қорға.

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

ЕлшібаеваКүлмәш Елшібаева

дағы бірне
суі. Жалпы ұйсуі. Жалпы ұй

биеті тео
ртпа

зақ әде
сы, шұбырт

рі бар.
«Абай»

«Жастықтың оты жалындап» өлеңінің шалыс ұйқаспен жазылғанын «Жастықтың оты жалындап» өлеңінің шалыс ұйқаспен жазылғанын 

теп, шалыс ұйқас (а-б-а-б) тү
зып көр.зып көр.

үйрен

ңе досты қалай таң
кәсібіңнің моделін жаса. Оны сынып алдында қорға.кәсібіңнің моделін жаса. Оны сынып алдында қорға.

– білім

Абай ті

Кітап
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Жүректе қайрат қайдан пайда болады екен?

			«ЖҮ	РЕК	ТЕ	ҚАЙ	РАТ	БОЛ	МАСА» 
	 ӨЛЕҢІ

Абай дың 1898 жылы жазылған 
«Жү рек те қай рат бол ма са»  де ген өле-
ңі нің не гіз гі идея сы – адам бо лу, адам ға 
ға на тән асыл қа си ет тер ді сақ тай бі лу. 
Ақын ның «Жас тық тың оты жа лын дап» 
өле ңін де айт қан ойы «Жү рек те қай рат 
бол ма са» өлеңінде жал ға сын та ба ды. 
Жал пы ақын көп те ген шы ғар ма ла рын да 
«жү рек» сө зі не үл кен ма ңыз бе ріп, оқыр-
ман дар ды өз жү ре гі не құ лақ асу ға ша қы-
ра ды.

Жан ры – поэ зия (өлең). Өлең 4 тар-
мақты 5 шу мақ тан тұ ра ды, 7–8 бу ын ды 
ша лыс ұй қас қа (а-б-а-б) жа та ды.

Адам ның адам ды ғы не ден кө рі не ді?

Жү рек те қай рат бол ма са,
Ұйық та ған ой ды кім түрт пек?
Ақыл ға сәу ле қон ба са,
Хай уан ша жү ріп кү не лт пек.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• мә тін де гі тіл дік бір лік-

тер дің дер бес жә не 
мән мә тін де гі қыз ме тін 
тү сі ніп, идея лық маз мұн-
да ғы ма ңы зын ай қын дау;

• шы ғар ма ны ком по зи-
ция лық құ ры лы мы на 
тал дай оты рып, не гіз гі 
тұ жы ры мын ай қын дау, 
жос пар құ ру;

• әде би шы ғар ма ның 
эс те ти ка лық құн ды лы ғы 
ту ра лы ша ғын сы ни 
шо лу жа зу.

Ақыл
Жүрек
Қайрат

Тірек	сөздер

Адам да ғы жү рек, қай рат, ақыл дың кө ле мі қан дай бо лу ке рек? Су рет те-
гі дей бол ға ны дұ рыс па? Пі кі рің мен бө ліс.

Ақыл Қайрат

Жүрек

Суретпен	жұмыс

дың 1898 жылы жазылған дың 1898 жылы жазылған 
рат болмаса»  де

– адам босы – адам бо
на тән асыл қаси тер

тықтың оты жа
қан ойы «Жүқан ойы «Жү

са» өлеңінде жал
пы ақын көпте

кен ма
пы ақын көп
рек» сөзіне үл

ды өз жүре

Жанры
мақты 5 шумақты 5 шу

лыс ұйқасшалыс ұй
Адам

ЖүЖү
Ұйық

рек, қай

жұмыс

ғы жүрек, қай
ғаны дұрыс па? Пі
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Ең ал ды мен, адам бой ын да қай рат, күш-жі гер бо лу ке рек. Екін-
ші ден, сол күш-жі гер ді жү рек ке би ле ту ке рек. Үшін ші ден, бой ын-
да ғы күш-қай рат ты оқу-бі лім ге жұм са саң, ақыл ға сәу ле қо на ды, 
яғ ни ой ла нып, ше шім қа был дау ға шам шы рақ жа рық тү се ді. Ал 
осы үшеуі бол ма са, адам ба ла сы хай уан мен тең де ген ой ай та ды.

Абай ой ын ша, ақыл қай рат тан асу ке рек. Өйт ке ні бой ың да ғы 
та би ғат бер ген күш-қу ат ты, қай рат-жі гер ді тек қа на ой ын-күл кі ге, 
ти ім сіз ша руа лар ға жұм са саң, ақыл то лыс пай ды – ақыл ада са ды.

Ал ақыл адас пау үшін не іс теу ке рек?
Ол үшін оқу-бі лім, өнер үй ре ніп, бел-

гі лі бір кә сіп ті мең ге ру ге тал пы ну ке рек. 
Мұ ны Абай «Те рең ге бар мас, үс ті рт тер» 
де ген бір жол ға сый ғы зып жі бер ген, яғ ни 
әр нәр се ні ша ла та нып, бе тін ға на қал-
қып, те рең ге бой ла май, үс тірт ой лай-
тын дар тү бін де опық жей ді. Өйт ке ні 
күш-қай рат мәң гі та сып тұр май ды, қар-
тай ған да кез кел ген адам ойы шар тар-
та ды, (әл сі рей ді, ұмыт шақ тық пай да 
бо ла ды) сол кез де жас уа қы тын да үс тірт 
ой лап, «ау ыр дың үс ті, же ңіл дің ас ты мен» 
жүр ген дер жа ңа лық қа ұм тыл мақ тү гі лі, 
жас кү нін де гі азын-ау лақ үй рен ге ні нен 
де ай ыры лып қа ла ды. Себебі те рең нен 
бой лап, кө кі рек те пі сір ме ген ша ла бі лім 
да мы май ды, тез ұмы ты ла ды.

Ал біл ге нін ұмы тып, ойы күң гірт 
тарт қан адам ның ай на ла сы на пай да сы 
тие ме?

Ас па са ақыл қай рат тан,
Те рең ге бар мас, үс ті рт тер. 
Қар тың ның ойы шар тарт қан
Әде ті же ңіп күң гірт тер.

Жан мен тән адам да да, мал-хай уан да да бар. Бі рақ хай уан да 
ақыл мен ой, се зім жоқ. Хай уан адам ша ой лап, адам си яқ ты 
әр түр лі кө ңіл күй мен жү ре ал май ды. Се зі мін тіл мен жет кі зіп, 
ай та ал май ды. Ал адам ба ла сы ақыл мен ой, тіл мен се зім бер ген 
ерек ше ті рі жан ие сі бол ған дық тан, ол хай уан ша өмір сүр меу 
ке рек. Оқу-бі лім үй ре ну ге, са на лы ғұ мыр ке шу ге жас тай ынан 

Ақыл	ға	сәу	ле	қон-
бау	– бұлжерде: ақыл-
сыз дық

Қар	тың	ның	ойы	
шар	тарт	қан	– бұл
жерде: кө нер ген, ег де 
тарт қан

Үс	тірт	– ұш қа ры, 
атүс ті. Үс тірт ай тыл ған 
сөз. Үс тірт көз қа рас. Үс-
ті рт тер – үс тірт ой лай-
тын адам дар

На	дан	– то пас, па-
рық сыз

Сөзмаржан

То ты құс қа лай сөй лей 
ала ды? Олар да ақыл, 
ой лау қа бі ле ті бар ма?

Зертте

рек. Екін-
ден, бойын

ды, ле қона
рық түседі. Ал 

ген ой айтады.
ыңдані бойың

на ойын-күл
– ақыл адаса

теу ке
– ақыл ада

пау үшін не істеу ке
лім, өнер үйре

ге талпыгеруге тал
реңге бармас, үс

ғызып жі
нып, бела танып, бе

ге бойламай, үс
де опық жей

гі та
бінде опық жей

рат мәңгі та
да кез келген адам ойы шар тар

рейді, ұмыт
ды) сол кез

ырлап, «ауыр
дер жажүргендер жа

жас күнін
де айыры

лап, кө
де ай
бойлап, кө
да май

Ал біл
тарт
тие ме?

Аспа

ті бар ма?

Терең

Жан мен тән адам
ақыл мен ой, се

Жан мен тән адам
ақыл мен ой, се
әртүрлі кө

та алмайай
ерекше ті
керек. Оқу-бі
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тал пы ныс жа са са, те рең ге бой лай ды, ал те рең нен тар тып, оқып-
біл ген адам ұзақ қа ша ба ды. Елі не, жұр ты на пай да сы тиеді, ата ғы 
шар та рап қа та ны ла ды.

Мал да да бар жан мен тән,
Ақыл, се зім бол ма са.
Тір ші лік тің не сі сән,
Те рең ге бет қой ма са?

«Адам» мен «на дан» ұғы мын бір-бі рі не қа ра ма-қар сы қой ған 
ақын «Атым ды адам қой ған соң» де ген сөз ді те гін ай тып отыр ған 
жоқ. Өйт ке ні Абай дың шын аты Иб ра һим – Құ ран нан алын ған 
қа си ет ті пай ғам бар дың есі мі. Ту ған да осы аттас елдегі қадірлі 
адамдар есіміне де қарап, «адам бол сын, адам зат қа пай да сы 
ти сін» деп ырым дап, есімін қой ған дық тан, ақын «Қайт іп на дан 
бо лай ын?» дей ді. Алай да сө зін ұғар лық жан тап пай, дал бо ла ды.

Атым ды адам қой ған соң,
Қайт іп на дан бо лай ын?
Хал қым на дан бол ған соң, 
Қай да ба рып оңай ын?!

Абай «Ал ла ның өзі де рас, сө зі де рас» деп бас тала тын өле ңін де 
«Адам зат тың бә рін сүй, бау ырым деп» адам дық ты би ік шың ға 
шы ға ра ды. Күл лі адам зат ба ла сын бой ына тар та біл ген ақын «Адам 
бо лу де ген» ұғым ға ерек ше мән бе ре ді. Өйт ке ні ақыл мен се зім, ме -
й ірім мен та за лық, әді лет пен ша па ғат идея сы күл лі адам зат қа тән. 
Сон дық тан Абай айт қан сөз – қа зақ қа ға на емес, бар ша ға ор тақ.

 	Білу

1. Абай дың бұл өле ңі кім дерге ар нал ған?
2. Өлең де гі бас ты та қы рып не?
3. Өлең нен за ман шын ды ғы кө рі не ме?

Тү	сі	ну

1. Не се беп ті ақын:
Ақыл ға сәу ле қон ба са,
Хай уан ша жү ріп кү не лт пек, – де ген?

2. Абай не лік тен «ақыл» сө зін өлең де ба са айт қан?
3. Ақынның өлең де «на дан» сө зін қол да ну се бе бі не де?

Бі лу

Түсіну

тып, оқып-
сы тиеді, атағы 

не қарама-қар
гін айді те

һим – Құран
да осы аттас елдегі қадірлі 

адамдар есіміне де қарап, «адам болсын, адам
дықтан, ақын «Қайт
лық жан тапзін ұғарлық жан тап

ды адам қойған соң,
ын?

дан бол
рып оңайрып оңай

ның өзі де рас, сөзі де рас» деп бас
рін сүй, бауырым деп» адам

ласын бой
рін сүй, бау

лі адамзат бала
ға ерекше мән бе

лет пен шалет пен ша
қан сөзтан Абай айт

Абайдың бұл өле
дегі бас
нен за

Өлең
Өлеңнен за

Не се1.

2.
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Қолдану

1. Жү рек пен қай рат, ақыл ұғым да рын қа тар қою ар қы лы 
ақын не айт қы сы ке лген?

2. «Қай рат», «жан», «те рең» сөз де рі нің же ке жә не мән мә-
тін де гі қыз мет те рін анық та.

3. «Атым ды адам қой ған соң» сөз тір ке сі нің идея лық ма ңы-
зын ай қын да.

4. Топ тық жұ мыс. «Тың дай тын үш бұ рыш тар» тә сі лі мен 
жұ мыс іс тең дер. Ол үшін 3 адамнан тұратын топтарға 
бөлініңдер:  спикер, сұхбат алушы және хатшы.

 Әрбір топ өзара жеке-жеке жұмыс жүргізеді.
 Спи кер мұ ға лім нің нұс қау лы ғы бой ын ша өлең де гі кө те-

ріл ген мә се ле ту ра лы өз ойы мен бө лі се ді.
 Сұх бат алу шы оны мұ қи ят тың дай ды жә не ег жей-тег-

жей ін анық тау үшін сұ рақ тар қоя ды.
 Хат шы үде ріс ті ба қы лай ды. 
 Соңынан топтар жұмысының қо ры тын ды сын шы ға рып, 

жариялаңдар.

Таалдау

1. «Жас тық тың оты жа лын дап» жә не «Жү рек те қай рат 
бол ма са» өлең де рін Венн диаг рам ма сын да са лыс тыр. Екі 
өлең ге ор тақ қан дай үй ле сім ді лік бар?

2. Өлең ді ком по зи ция лық құ ры лы мы на тал дай оты рып, не-
гіз гі тұ жы ры мын ай қын дап, жос пар құр.

Жинақтау

1. Топ тық жұ мыс. «Жү рек те қай рат бол ма ған соң...» де ген 
та қы рып пен қа зір гі жас тар дың ара сын да ғы өз де рің ді 
қын жыл та тын жайт тар жө нін де пі кір талас ұй ым дас ты-
рың дар.

2. «Өзі ме хат» тә сі лі мен өлең де кө те ріл ген мә се ле бой ын ша 
өзі ңе өзің хат жаз. Оны элект рон ды пош та ар қы лы мұ ға-
лі мің мен сы нып тас та ры ңа жө нелт.

Бағалау

«Хал қым на дан бол ған соң,
Қай да ба рып оңай ын?!» де ген сау ал бү гін гі күн тұр ғы сы-

нан өзек ті ме?

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау

қылы 

не мәнмә

лық манің идеялық ма

тар» тә
дер. Ол үшін 3 адамнан тұратын топтарға 

рыштар» тә
дер. Ол үшін 3 адамнан тұратын топтарға 

бөлініңдер:  спикер, сұхбат алушы және хатшы.
Әрбір топ өзара жеке-жеке жұмыс жүргізеді.Әрбір топ өзара жеке-жеке жұмыс жүргізеді.

ғы бойынша өлең
ліседі.

ят тыңдайды жә
тар қояды.

тынСоңынан топтар жұмысының қорытын

дап» жәлындап» жә
рін Венн диагрін Венн диаг
дай үйлесім

лық құ
қын

циялық құ
мын айқын

мыс. «Жүтық жұмыс. «Жү
рыппен қазір

жылтатын жайт
дар.
ме хат» тә

ңе өзің хат жаз. Оны элект
мің мен сы

өзіңе өзің хат жаз. Оны элект
лімің мен сы

«Халқым на«Хал
Қай

нан өзек
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...Жү рек ай тып ты: «Мен – адам ның де не сі нің пат ша сы мын, қан 
ме нен та рай ды, жан мен де ме кен қы ла ды, мен сіз тір лік жоқ. Жұм сақ 
тө сек те, жы лы үй де та ма ғы тоқ жат қан кі сі ге тө сек сіз ке дей дің, то ңып 
жүр ген ки ім сіз дің, та мақ сыз аш тың күй-жәйі қан дай бо лып жа тыр екен 
деп ой ла тып, жа нын ашы тып, ұй қы сын ашыл тып, тө се гін де дөң бек ші-
те тұ ғын – мен. Үл кен нен ұят сақ тап, кі ші ге ра қым қыл ды ра тұ ғын – мен, 
бі рақ ме ні та за сақ тай ал май ды, ақы рын да қор бо ла ды. Мен та за бол-
сам, адам ба ла сын ала ла май мын: жақ сы лық қа ел жі реп ери тұ ғын – мен, 
жа ман шы лық тан жи ре ніп ту лап ке те тұ ғын – мен, әді лет, ны сап, ұят, 
ра қым, мей ір бан шы лық дейтұ ғын нәр се лер дің бә рі ме нен шы ға ды».

Абай

Сы	ни	ма	қа	ла – әде би сын ның не гіз гі жанр ла ры ның бі рі. Сы ни 
ма қа ла да көр кем шы ғар ма ның та қы ры бы на, идея лық маз мұ ны на, 
ті лі мен сти лі не тал дау жа са лып, ба ға бе рі ле ді.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

Бе ріл ген ба ғыт қа сүйе ніп, шы ғар ма ның тарихи құн ды лы ғы ту ра лы 
ша ғын сы ни шо лу жаз:
1) өлең нің өзіңе ұнаған тұсы (2-ден кем емес);
2) оны былай түсіндіремін (Неге? Неліктен?);
3) оған мынадай мы сал дар кел ті ремін (үзінді);
4) оған осылай ойтұжырым жасаймын.

Абай. Екі том дық шы ғар ма лар жи на ғы. – Т. 1. – Ал ма ты: Жа зу шы, 
2002.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Сен жү ре гі ңе күш-жі ге рің ді би ле те сің бе? Қай ра тың ды не ге 
жұм сай сың?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

мын, қан 
сақ лік жоқ. Жұм

дің, тоңып 
лып жатыр екен 

бекшігінде дөң
ратұғын – мен, 

ды. Мен та
ғын

ды. Мен та
реп еритұ

– мен, әділет, ны
нен шыдің бәрі ме

гі жанрның негізгі жанр
қырыбына, идея
ға беріле

Әдебиеттану

ніп, шықа сүйеніп, шы
лу жаз:

нің өзіңе ұнаған тұсы (2-ден кем емес);нің өзіңе ұнаған тұсы (2-ден кем емес);
оны былай түсіндіремін (Неге? Неліктен?);оны былай түсіндіремін (Неге? Неліктен?);
оған мынадай мысал
оған осылай ойтұжырым жасаймын.

үйрен

Сен жүре
жұмсайсың?

Хакімнен

жұм

Кітап

Абай. Екі том
2002.
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Адамды кері тартатын қандай қасиеттер екен?

	 ЖИЫРМА	ҮШІН	ШІ	ҚАРА	СӨЗ

Абай дың «Жиыр ма үшін ші қа ра-
сө зі» «Біз дің қа зақ ты оң дыр май жүр ген 
бір қуа ныш, бір жұ ба ныш бар» деп бас-
тала ды. Мұн да же ке ле ген адам дар дың 
қу ан бас қа қуа нып, жұ бан бас қа жұ ба на-
та тын ақыл сыз мі нез-құл қын сы най ды.

Идея сы – адам бой ын да ғы ру ха ни 
асыл қа си ет ті дұ рыс ба ғыт та ұс тай бі лу. 
Жан ры – про за (пуб ли цис ти ка).

Қа ра сөз де Абай кей бір адам дар дың 
түк ке тұр ғы сыз нәр се ні қуа ныш кө ре ті-
ні не қын жы ла ды. «Оның қуа ны шы – ел де 
бір жа ман ды тау ып, я бір адам ның бұл 
өзі қыл ма ған жа ман шы лы ғы шық са, 
қу ана ды», – дей ді. Абай ша айт қан да, 
ел де гі үл гі-өне ге сі жоқ бір адам ды мы сал ға 
алып, со ны мен өзін са лыс ты рып, «оған 
қа ра ған да мен та за, сәу ле лі кі сі емес пін 
бе» деп мәз бол ған ның не сі қуа ныш? «Оған 
Құ дай Та ға ла ай тып па, пә лен ше ден тәу ір 
бол саң, бо ла ды деп? Я біл ген дер ай тып 
па, әйт еу ір өзің нен на дан шы лы ғы ас қан, 
я жа ман шы лы ғы ар тыл ған кі сі та был са, 
сен жа ман ға қо сыл май сың деп?», – дей-
ді. Абайдың па   йым да уын ша, бы лай ғы 
уа қыт та көз ге еле не бер мейт ін жай бір 
жүр ген адам мен ға на өзін са лыс ты рып, 
«мен одан ар тық пын» деу – дұ рыс емес. 
Сон дай-ақ 100 ат тың іші нен өз аты «бәй-
ге ден кел се, жа рар». Ал аты бәй ге ден 
кел ме се де, «ал дың да не ше ат бар? деп 

сұ рар, ар тың да не ше ат бар еді?» деп сұ ра ған ның не сі сөз? Мен бес 
ат тан, он ат тан іл ге рі едім де ген нің не сі қуа ныш?». Бұл жер де Абай 
па рық сыз, на дан адам ның тү сі нік-түй сі гін сынап отыр.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• шы ғар ма да ғы көр кем-

де гіш құ рал дар дың 
қол да ны сын тал дау;

• қа ра сөз де гі ав тор дың 
түй ін ді ой ын мен таль ді 
кар та қол да на оты рып, 
ба ян дау;

Адамгершілік
Надандық
Қуаныш
Жұбаныш

Тірек	сөздер

Тоқ	мей	іл	су	– азын-
ау лақ дү ние ге мәз бо-
лып, өзі не-өзі ри за бо лу

Қо	ян	ның	кеуегі	– қо-
ян ның іні

Оп	– те рең құз, ор
Хик	мет	– адам дық 

құн ды лық тар дың ең жо-
ғар ғы сы. Бұл тек тео рия 
не ме се ло ги ка жо лы-
мен ға на емес, со ны мен 
қа тар өзі нің кө ңіл кө зін 
ашу дың, өзін-өзі та бу дың 
нә ти же сін де жү зе ге аса-
тын жүй елі ин ту иция лық 
ақи қат қа не гіз дел ген ілім

Сөзмаржан

ма үшінші қа
май жүр

ма үшін
ты оңдырмай жүр

ныш бар» деп бас
ген адамкеле

нып, жұбанбас
нез-құлқын сы

– адам бой– адам бой
ті дұрыс бағыт
за (публи

де Абай кей
– проза (пуб
сөзде Абай кей

ғысыз нәр
ды. «Оның қуа

манды тау
ған жаөзі қылмаған жамаған жама
– дейанады»,

елдегі үлгі-өне
алып, соны

ған
алып, со
қарағанрағанра
бе» деп мәз бол
Құдай ТаҚұ
бол

– адамдық 
дың ең жо

рия 

па, әйт

сы. Бұл тек тео
ка жолы-

на емес, сонымен 
ңіл көзін 

бу

на емес, со
нің көңіл кө

дың, өзін-өзі табу
жесінде жүзеге аса

тын жүйелі интуиция
гіздел

тын жүй
ақиқатқа не

рар, артыңсұрар, ар
аттан, он ат
парық
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Ен ді жұ ба ны шы не де?
«Жұ ба ны шы – жал ғыз біз бе, ел дің бә рі де сүйт іп-ақ жүр ғой, 

«көп пен көр ген ұлы той», көп пен бір ге бол сақ, бо ла ды да де ген 
сөз ді жұ ба ныш қы ла ды», – дей ді. «Оған Құ дай Та ға ла ай тып па, 
көп тен қал ма саң, бо ла ды деп. Көп ке қа һа рым жүр мей ді деп. 
Көп ке тұ за ғым жет пей ді деп пе? Ғы лым көп ке ке ліп пе? Бі реу ден 
та рап па? Хик мет көп тен та рай ма? Бір ден та рай ма? Ақын бас қа 
бір шы ғар ма сын да: «Бол ма саң да ұқ сап бақ, бір ға лым ды көр-
се ңіз», – дей ді. Бұл жан-жа ғың да ғы лар ға емес, осы ға лым си яқ ты 
ілім-бі лім ге ұм тыл де ген ді біл ді ре ді.

Көп ке қор лық жүр мей ме? Бір үй дің 
іші тү гел ау ыр са, же ңіл тие ме? Жер біл-
ме ген көп адам ада сып жүр се, бір жер 
бі ле тұ ғын кі сі нің ке ре гі жоқ па екен? 
Көп кі сі жо лау шы ның бә рі нің аты ары-
ға ны жақ сы ма? Жоқ, жар мы сы ары са, 
жар мы сы ның күй лі сі жақ сы ма? Жұт 

кел се, ел дің бә рі нің тү гел жұ та ға ны жақ сы ма? Жа рым-жар ты сы 
аман қал ға ны жақ сы ма? Осы көп ақы мақ тың бір ақы мақ қа не сі 
жұ ба ныш? Тұ қы мы мыз бен ау зы мыз са сық бо лу шы еді де ген 
жа ман күй еу қа лың ды ғын же ңіп пе? Кө ңі лін сол сө зі ра зы қы лу ға 
же тіп пе? Ен де ше, кө бің нен қал ма, сен де ау зың ды са сы та бер деп 
пе?!», – дей ді.

Су рет ті «Жиыр ма үшін ші қа ра сөз бен» бай ла ныс та түсіндір.

y
100%

x

30%

50%
40%

95%

70%
80%

Суретпен	жұмыс

Ру ха ни жа ғы нан өсуі 
үшін адам дар ға қан дай 
әде би ет тер оқу ды 
ұсы нар едің?

Зертте

80%

ғыз біз бе, ел
пен бірген ұлы той», көппен бір
ді. «Оған Құды», – дейді. «Оған Құ

лады деп. Көп
ді деп пе? Ғы

рай ма? Бір
пейді деп пе? Ғы

мет көптен тарай ма? Бір
да: «Болмасаң да ұқ

ді. Бұл жан-жаді. Бұл жан-жа
тыл дегентыл де

нан өсуі ни жағынан өсуі 
дарға қандай 

тер оқуды тер оқуды тер оқу

се, елдің бә
ға

еттер оқу
нар едің?

келсе, ел
аман қал
жұбаныш? Тұ

ман күй
жетіп пе? Ен
пе?!»,
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Бұл жер де автор өзін көп ші лік пен са лыс ты рып, көп тен қал-
ма сам, бол ды деп тоқ мей іл си тін адам дар ды сы нға алады. Се бе бі 
ғы лым ды да, да на лық ты да та ра та тын – көп емес, бір-ақ адам. 
Сон дай адам ды қа дір леп-қас тер лей бі лу ке рек. Жол дан адас қан 
жо лау шы лар дың ішін де жер жағ дай ын жақ сы бі ле тін бір адам 
бә рін аман-есен ба ра тын же рі не бас тап апар са, жа ман бо ла ма? 
Сон дай адам бә рі нен ар тық. Жа ңа ғы ақы мақ адам ның ой ын ша, 
жұт бол ған жағ дай да бар лық мал қы ры лып қа луы ке рек си яқ ты. 
«Жұт кел се, ел дің бә рі нің тү гел жұ та ға ны жақ сы ма? Жа рым-
жар ты сы аман қал ға ны жақ сы ма?» – деп, Абай «көп ші лік» пен 
«аз шы лық тың» аражі гін ажы ра тып бе ре ді.

М.Әуе зов тің «Абай жо лы» ро ман-эпо пея сы ның «Қия да» 
(1-том) та ра уын да: «Жұт де ген жоқ шы лық, қыс талаң, апат де ген 
осын дай боп қақ қа сы на кел ген де, Абай ел тір лі гі нің бар лық 
қай ғы лы со рын көр ді. Өз ой ының ау ырт па лы ғы Абай ға бар лық 
тір лік ті сон ша лық та тым сыз, жал ған етіп көр сет ті... Мал да рын 
кү ре сін қар дың ара сы на ты ғып, қо ян ның кеуе гін дей оп тың ішін 
па на ла ған жан дар ға жа ны ашы ды. Әр бір ау ыл дың үл кен де рі не 
соң ғы рет қай та дан со ғып:

– Тоң ған да рың мы на тұс-тұ сың да ғы ау ыл дар ға ба рып, жы лы нып 
қай тың дар. Бір-бір мез гіл ыс тық ішің дер. Осы қо рық тар да отыр ған 
ау ыл дар дың бә рі де ағай ын ғой. Қу май ды. Жас қан баң дар!.. де ді. 
Он сыз да мал да ры үшін Абай ға ал ғыс ай тып жат қан кә рі лер ен ді 
бір жо ла та жұт тан құ тыл ған дай кө те рі ліп қал ды». («Абай жо лы», 
146 б.) Осын дай қау ырт шұ бап кел ген ағай ын ды Абай дың әже сі 
Зе ре мен ше ше сі Ұл жан қыс бойы па на ла тып, көп кө мек те се ді.

Абай «Сәу лең бол са кеу дең де» де ген өле ңін де:
Еди ни ца – жақ сы сы,
Ер ген елі бей не – нөл...
Еди ни ца кет кен де,
Не бо ла ды өң кей нөл, –

деп же ке тұл ға ның қа дір-қа сие тін ашып бе ре ді.
«Жиыр ма үшін ші қа ра сө зін де» де да ра тұл ға ның (ға лым, 

да на, ше шен, іс кер адам т.б.) сө зін ұғып, кө ңіл ге то қу ке рек, адам 
ба ла сы құр ғақ мақ тан мен емес, оқу-бі лім мен, ақыл-ойы мен бір-
бі рі нен озу ке рек де ген ой тас тай ды.

 	Білу

1. «Жиыр ма үшін ші қа ра сөз дің» маз мұ ны не ту ра лы?
2. Қуа ныш де ген не? Сен қан дай кез де қу ана сың?
3. Жұ ба ныш де ген не?

Бі лу

тен қал-
нға алады. Себебі 

– көп емес, бір-ақ адам. – көп емес, бір-ақ адам. 
дан адасқан 
тін бір адам 

ман бола ма? ман бо
ның ойын

рек си
сы ма? Жа

луы ке
ны жақсы ма? Жа

– деп, Абай «көпші

ман-эпопеясының «Қия
лық, қысталаң, апат де

де, Абай ел тірде, Абай ел тір
ыртпалығы Абай

ған етіп көр
ның кеуе

ған етіп көр
ғып, қоянның кеуе

ды. Әрбір ау

сыңдағы аудағы ауда
тық ішіңдер. Осы қотық ішің

ын ғой. Қумайын ғой. Қу
ры үшін Абайға алғыс ай

ғандай кө
бап кел

тылған
ырт шұбап кел

жан қыс бойы па
са кеудеңса кеу
ницаЕди

Ерген елі бей
Едини
Не бо

ке тұлғаның қа
ма үшін

кер адам т.б.) сө
«Жиырма үшін

шен, іс
сы құрғақ мақ

нен озу керек денен озу ке

1. «Жиыр
2. Қуа
3.
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Тү	сі	ну

1. Не лік тен Абай ел ішін де гі ке лең сіз дік ті қа ра сөз ге ар қау 
ет ті?

2. Абай не лік тен «Қа зақ ты оң дыр май жүр ген бір қуа ныш, 
бір жұ ба ныш» дей ді?

3. Не ге ав тор: «Жақ сы ға са лы сып, жақ сы бо ла ды» дей ді?

Қолдану

1. Мә тін ді пайымдап, бө лік тер ге бө ліп оқы.
2. Топ тық жұ мыс. «Сер піл ген сау ал» әді сі мен қа ра сөз де 

қой ыл ған ри то ри ка лық сұ рақ тар ға жау ап беріңдер.

Таалдау

1. Қарасөзде қандай көр кем де гіш құ рал дар дың қол да нып 
тұрғанын анықтап, олардың қызметін тал да.

2. Жұп тық жұ мыс. Абай дың «Қа зақ ты оң дыр май жүр ген 
бір қуа ныш, бір жұ ба ныш» де ген сө зін қа зір гі за ман тұр-
ғы сы нан са лыс ты ра талдап, мы сал кел тіріңдер.

Қуа ныш Жұ ба ныш 

Жинақтау

1. «Үш сұ рақ» тә сі лі бой ын ша сұ рақ тар ға жау ап бер:
1) Абай дың осы қа ра сөз ді жа зу да ғы мақ са ты не де?
2) Абай қа ра сөз де гі сұ рақ тар ды кім ге қой ды?
3) Абай қа зір осы сұ рақ тар ды қо яр ма еді?

2. Қа ра сөз де гі ав тор дың түй ін ді ой ын мен таль ді кар та қол-
да на оты рып, ба ян да.

3. «Хик мет көп тен та рай ма?» де ген сауалды QR-cod-тағы 
материалмен (48-бет) және Әлихан Бө кей хан ның «Абай – 
қа зақ тың жал ғы зы» де ген пі кі рі мен бай ла ныс ты рып, 
дәлелдемелік эс се жаз.

Бағалау

https://adebiportal.kz/kz/multimedia/audio/abai_
kunanbaiuli_kara_sozderi_340 сілтемесінен аудио жаз баны 
тыңдап, диктордың ақын сезімін қалай жеткізгенін бағала. 

Қан дай қуа ныш пен жұ ба ныш қа зақ хал қын да мы ған ел-
дің қа та ры на қо суы мүм кін?

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау

ге арқау 

ген бір қуаныш, 

ды» дейді?лады» дей

Қолдану

ліп оқы.
ал» әдісімен қа

ап беріңдер.ға жау

гіш құралдар
тұрғанын анықтап, олардың қызметін тал

зақты оң
ген сө

дың «Қазақ
ныш» деген сө

ра талдап, мысал кел

лі бойынрақ» тәсілі бой
дың осы қара

сөздегі сұсөз
зір осы сұАбай қазір осы сұ

сөз гі автор
на отырып, ба

мет көп«Хикмет көп
материалмен (48-бет) және Әлихан Бө

зақтың жал
дәлелдемелік эс
қазақ
дәлелдемелік эс

https://adebiportal.kz/kz/multimedia/audio/abai_
kunanbaiuli_kara_sozderi_340 сілтемесінен аудио
тыңдап, диктордың ақын сезімін қалай жеткізгенін бағала. 
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Жал пы ал ған да Абай дың осы бар лық қа ра сөз дейт ін мұ ра ла ры 
көр кем про за ның өзі не бө лек, бір алуа ны боп 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 жә не кө бін ше адам гер ші лік, мо раль 
мә се ле ле рі не ар нал ған өси ет, тол ғау тә різ ді.

М.Әуезов

Өси	ет – жаз ба ша түр де не ме се ау ыз ша ай ты лып, қал ды рыл ған 
ақыл-ке ңес, талап-ті лек.

Тол	ғау – 1) Ха лық поэ зия сын да кең та рал ған, бел гі лі бір оқи ға ға 
не ме се бі реу ге ар нап өлең мен жа зыл ған жыр. 2) Ар ман-ті лек.

Ақын қарасөздерінің біразы өсиет, толғау түрінде жазылған. 
Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

1. «Жиырма үшінші қарасөзде» өсиет басым ба? Әлде арман-тілек пе?
2. Өзің құр бы-құр дас та рың ның қан дай мі нез-құл қын сын ға алар едің? 

Олар ға қан дай ке ңес ай та сың? Жа зып көр.

1. Абай қа ра сөз де рі.	–	Ал ма ты: Ел, 1993.
2. Әуе зов М.О. Абай Құ нан ба ев. Мо ног ра фия. – Ал ма ты, 1967.
3. Түң лік ба ев М.Қ. Ел та ри хы – ел ау зы мен. – Се мей, 2020.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Өзің нің тала бың ды қанша пай ыз бен өл шей сің? Оны арттыру 
үшін не істейсің?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

лары 
ды. Бұлар
ған ес лік, 

да, осы шығар-
рі. Кейде дің түрі. Кей

лік, мораль 

М.ӘуезовМ.Әуезов

ша айтылып, қал

ралған, бел
ған жыр. 2) Ар

да кең тарал
зылған жыр. 2) Ар

Ақын қарасөздерінің біразы өсиет, толғау түрінде жазылған. 
Әдебиеттану

Жиырма үшінші қарасөзде» өсиет басым ба? Әлде арман-тілек пе?
ның қан

Жиырма үшінші қарасөзде
тарыңның қан

ңес ай сың? Жа

нің талабыңды қанша пай

үйрен

нің тала
үшін не істейсің?

бұлағы

Абай қара
зов М.О. Абай Құ

Кітап білім бұлағы

1. Абай қа
2. Әуе
3. Түң
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«Талап ты ер ге нұр жау ар» деп кімдерге айтылады?

	 ҚЫ	РЫҚ	ТӨР	ТІНШІ	ҚАРА	СӨЗ

Абай «Қы рық төр тін ші қа ра-
сө зін»: «Адам ба ла сы ның ең жа ма ны – 
талап сыз. Талап қы лу шы лар да не ше 
түр лі бо ла ды», – деп бас тап, талап тың 
өзі де түр лі-түр лі бо ла ты ны н атап көр-
се те ді. Идея сы – адал дық пен талап та ну. 
Жан ры – про за (пуб ли цис ти ка).

Талап – ақын ның жиі қол дан ған сөз де-
рі нің бі рі. Кез кел ген адам талап ты не 
талап сыз бол сын, іс те ген ісі нен қа на ғат 
тау ып, «бә ре кел ді» деп қол дай тын сөз ді 
кү те ді. Бас та ған ісі орын ды ма, орын сыз ба, 
оған мән бе ріп жат пай ды, бі рақ «жақ сы іс 
бас тап сың» де ген сөз ді кө ңі лі із деп тұ ра ды. 
Сон дай-ақ жа ңа іс бас та ған адам қа сы на 
се рік із дей ді, бі рақ одан мақ тау күт пей ді. 
Өйт ке ні оған бас қа лар дың пі кі рі құн ды рақ.

Көп талап тың ішін де адам ба ла сы, ең 
ал ды мен, қа дір лі бол ғы сы ке ле ді. Кей бі-
реу ле рі кез кел ген жол мен байығысы келе-
ді. Осы жол да «са раң дық пен, арам дық пен» 
бол са да, «әйт еу ір мал тап сам» дей ді. «Мал 
тап қан ер дің жа зы ғы жоқ» дейтұ ғын, 
«Мал ды ның бе ті жа рық» дейтұ ғын ма қал ға 
се ніп, талап ете ді. Өйт ке ні бай адам ды жұрт 
сө ге ал май ды, мал (ақ ша) та бу – әрі пай да, 
әрі қа си ет деп қа рай ды. Абай: «Мұ ны сы 
рас», – дей ді. Бі рақ мал ды адал дық пен, 
ақыл мен ой лап та бу ке рек. Әйт пе се бұл 
«кө ңіл жиір ке не тұ ғын іс» бол мақ. «Осы-
ған орай, бі реу «ба ты ре ке» ата на мын, бі реу 
«қа же ке» ата на мын, бі реу «мол де ке» ата-
на мын, бі реу лер «біл гіш», «қу», «сұм» ата-
на мын деп, сол ха ре кет те жүр» дей ді.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• қа ра сөз де гі ав тор дың 

түй ін ді ой ын, сыз ба қол-
да на оты рып ба ян дау;

• шы ғар ма ның та қы ры бы 
мен идея сын ав тор дың 
осы тек тес өз ге шы ғар-
ма сымен са лыс ты рып, 
ұлт тық жә не та ри хи 
құн ды лы ғын ба ға лау.

Талап
Адалдық
Бәрекелді
Көкіреккөзі

Тірек	сөздер

Ха	ре	кет	(араб ша) – 
әре кет, қи мыл, іс, кә сіп, 
талап. Абай «Әзім әң гі-
ме сі» де ген поэма сын да 
«Ха ре ке тім – су рет ші, 
бояушы лық» деп, бас 
кей іп кер дің кә сі бі не си-
пат та ма бе ре ді

То	ғы	шар	– ой-өрі сі 
тар, ұсақ адам

Сөзмаржан

Ин тер нет тен кә сіп кер-
ба ла лар ту ра лы зерт те. 
Олар өз де рі не қан дай 
талап тар қой ған?

Зертте

тінші қа
ның ең жа

рық төр
сының ең жа

сыз. Талап қылушылар да не
– деп бастап, талап– деп бас
лі болаты

– адалдық
за (публицис

– ақынның жиі қол
рі. Кез кел

сын, іс
рі. Кез кел

сыз болсын, іс
ып, «бәрекелді» деп қол

ған ісі орын
оған мән бе

сың» детапсың» де
дай-ақ жаСондай-ақ жа

серік іздей
Өйткені оған бас

Көп талап
Өйт

Көп талап
ды

реу
талап. Абай «Әзім әң

сында 
– суретші, 

лық» деп, бас 
не си-дің кәсібі

реді
– ой-өрішар

тар, ұсақ адам

Зертте

Интер
балалар ту
Олар өз

Зертте

Олар өз
талаптар қой
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Әр қай сы сы «бә ре кел ді» де ген сөз ді ес ту үшін тап қан та бы сын 
жал пы жұрт қа жә не се рік тес те рі не бұл да мақ бо лып, «осы ным бір сы-
пы ра елеу азық бо лар» де ген талап пе нен әре кет ете ді, яғ ни елеу лі, 
атақ ты бо лам де ген сөз. «Мұ ны сы қа зақ тың та мы рын ұс тап-ұс тап 
қа рай ды-да ғы, «мы на ны алып ке ліп бер се, қым бат ал ған дай екен, осы 
күн де мы на бір іс тің бі раз пұлы бар екен» деп қам-қа ре кет жа сай ды. 
Бі рақ кі тап тан оқып, із де ніп, бас та ған ісін жан-жақ ты талап та нып, 
да мыт пай ды. Бұл – «талап емес» дей ді. Егер кі тап тан оқып, талап 
ет се, кө кі рек кө зі та за бо ла ды. Со нан кей ін ғи ба дат ет се, жа ра са ды. 
Талап етіп, іс бас та ған адам ның өз ге ге ша па ғат нұ ры тө гі луі ке рек. Ал 
қа зақ тың көп ші лі гі ай на ла сы на қа рап, «кө кі рек ті тым та за лай мын 
де ме, оны кім кө ріп жа тыр, ішін де қат пар көп бол ма са, құт-бе ре ке ге 
жа ғым ды бол май ды» деп әре кет те не ді. Абай қа ра сө зі «Ен ді осы ған 
қа рап, қай дан оқып, бі ліп, ұм тыл ған талап еке нін бі лер сің» деп аяқ-
тала ды. Абай ай тып отыр ған талап ету ші лер – то ғы шар адам дар. 
Бұ лар кі тап тан оқып үй рен бей, же ңіл мақ тан үшін сау ат сыз әре кет 
ете ді. Ру ха ни та за лық, жан-дү ние мә де ние ті нен жұр дай адам дар дың 
тала бын Абай жоқ қа шы ға ра ды. Өйт ке ні адам ба ла сы қан дай жағ-
дай да бол ма сын, «Адам» де ген ат қа кір кел тір меу ке рек. Бұ дан адам-
гер ші лік шы ға ды. Абай талап ету ші лер ге арам дық пен, қу лық-сұм-
дық пен емес, оқу-бі лім мен жә не «кө кі рек ті та за ұс тау» ар қы лы 
мақ сат қа же ту ке рек де ген талап қоя ды.

Қа зақ талап ту ра лы не дей ді? «Талап ты ер ге нұр жау ар» дей ді. 
«Адам ба ла сы ның ең жа ма ны – талап сыз» деп Абай айт қан дай, 

Сен «Абай биігі» де ген ді қа лай тү сі не сің? Оған же ту үшін қан дай талап-
тар ды орын дау ке рек? Сурет мазмұнына тағы не қосар едің?

Суретпен	жұмыс

сын 
ным бірсы
ни елеулі, ни елеу

рын ұстап-ұстап 
дай екен, осы 

сайрекет жа
ты талапта

тан оқып, талап 
се, жа

таптан оқып, талап 
дат етсе, жа
ры тө луі ке
ті тым таректі тым та

пар көп болмаса, құт-бе
ді. Абай қарасөзі «Ен

нін біған талап екенін бі
шілер – то

тан үшін сау
нен жұр

ңіл мақтан үшін сау
ние мәдениетінен жұр

ды. Өйткені адам ба
қа кір келтір

ды. Абай талап етушілер
не «көне «кө

ды.ген талап қоя
лы не дейді? «Талап

ны – талапның ең жама

ді қалай тү
рек? Сурет мазмұнына тағы не қосар едің?

ді қа
рек? Сурет мазмұнына тағы не қосар едің?рек? Сурет мазмұнына тағы не қосар едің?
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талап тан ған адам жай адам емес, ер, қай рат ты, оқу-бі лім мен 
су сын да ған, адам гер ші лік қа си ет тер ді бой ына жи нақ та ған бо луы 
ке рек. Сон да ол талап ты ер бо ла ды. Абай дың өзі де осы қа ра сө-
зін де «ер атан бақ қа» де ген сөз ді те гін алып отыр ған жоқ. Бір ау ыз 
сөз бен айт қан да талап ты адам ба тыл, ер бо лу ке рек.

Абай дың талап ту ра лы қоз ғап отыр ған мә се ле сі – бү кіл адам-
зат қа ай ты лып отыр ған ақы лы мен өсие ті.

 	Білу

1. Талап де ген не? 
2. Талаптың қандай түрлері болады екен?
3. Абай осы қа ра сөз де не ні жет кіз гі сі кел ген?
4. Сен қан дай ма ман дық тың ие сі бол ғың ке ле ді?

Тү	сі	ну

1. Абай шы ғар ма ла рын да не ге «талап» сө зін жиі қол дан ған?
2. Не лік тен ақын «Адам ба ла сы ның ең жа ма ны – талап сыз» 

де ген?
3. Не се беп ті көп адам дар «бә ре кел ді ні» ке рек қы ла ды?
4. Не үшін ал ды мен кө кі рек ті та за лау ке рек?

Қолдану

1. Талап ты адам қан дай бо лу ке рек? «Креа тив ті жа зу» әді-
сі мен қа ра сөз де гі те ріс қы лық тар ды оң қа си ет ке ай нал-
ды рып жаз.

2. «Талап» сө зі кез де се тін ақын ның бас қа шы ғар ма ла рын 
тау ып оқы.

Таалдау

1. Талап ты жә не талап сыз адам дар ға тән қа си ет тер ді тал-
дап, сыз ба ға то лық тыр.

Талапты 
адам

Талапсыз 
адам  

2. Жұп тық жұ мыс. Қа ра сөз де кез дес кен ма қал-мә тел дер дің 
идея сын тал даң дар.

Жинақтау

1. «Қа зы на із деу» әді сі мен қа ра сөз де гі құн ды пі кір лер ді те-
ріп жаз.

Бі лу

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

мен 
ған болуы 

расө-дың өзі де осы қа
ған жоқ. Бір ау

кіл адамсі – бүкіл адам

лу

Талаптың қандай түрлері болады екен?
сі келген?

ғың келе

ге «талап» сө
ның ең жа

ге «талап» сө
ласының ең жа

келді
ректі та

ты адам қандай болу ке
гі теріс қыдегі те

зі кез сетін ақын

ты және талап
баға тодап, сыз

2. Жұптық жұ
идея

2.

1.
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2. Топ тық жұ мыс. «Ше ринг» әді сі ар қы лы ой бө лі сің дер. 
Шең бер бойы мен оты рып, жүр гі зу ші бас тап, қа ра сөз де гі 
ав тор дың түй ін ді ой ын бар лық оқу шы сыз ба қол да на оты-
рып, қо ры тын ды лай ды. Идея лар қай талан бауы ке рек.

Бағалау

Шы ғар ма ның та қы ры бы мен идея сын ав тор дың осы тек-
тес өз ге шы ғар ма лар мен са лыс ты рып, ұлт тық жә не та ри хи 
құн ды лы ғын ба ға ла.

Абай «Қы рық төр тін ші сө зін де»: «Адам ба ла сы ның ең жа ма ны – 
талап сыз дық», – дей оты рып, талап ты лар іші нен кө кі ре гі та за емес 
талап ты лар ға қат ты шүй лі ге ді. Ақын ның «кө кі рек та за лы ғы» деп ата-
ған кі сі лік қа си ет ке қат ты кө ңіл бөл ген адам еке ні әр сө зі нен кө рінеді. 
Жал ған дін дар лық пен жа сан ды қы лық ты лар ды иман сыз дар дей ді.

СайынНазарбеков

Стиль – жа зу шы ның өмір шын ды ғын та нып-бі лу, се зі ну қа бі ле тін, 
бей не леу ше бер лі гін, өзін дік су рет кер лік тұл ға бі ті мін та ны та тын 
да ра лық өз ге ше лі гі, жа зу мә не рі, қол таң ба сы. Абай дың қа ра сөз сти лі 
қай талан бай ды.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

Ақын сти лі не елік теп, «Талап ты ер ге нұр жау ар» та қы ры бын да өз 
пі кі рің ді жаз.

Сүй ін шә лиев Х.Ж. ХІХ ға сыр әде бие ті. – Ал ма ты: Ана ті лі, 1992.

Бағалау

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Өз бо ла ша ғың ды қа лай елес те те сің? Ақын ның қан дай өси етін 
бағ дар етіп ала сың?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

дер. 
сөздегі 
на оты-дана оты

бауы керек.

дың осы тек
тық және татық жә

ласының ең жа
лар ішінен кө

ның «көкірек таза
ген адам екені әр сө

ды иман
ген адам еке
лықтыларды иман

дығын таның өмір шынды
гін, өзіндік сурет

нері, қолзу мә

ліне еліктеп, «Талап
ді жаз.

үйрен

Өз болаша
дар етіп ала

Хакімнен үйрен

бағдар етіп ала

Кітап

Сүйін
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Мі не, сен «Жү рек те қай рат бол ма са» деп атала тын екін ші 
та рау ды аяқ та дың. 

Не біл дің? Не үй рен дің? Кә не, өзің ді сы нап көр.

	 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР

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

1. «Қай рат жү рек ке не үшін қа жет?» де ген сау ал ды «Үл кен шең-
бер» әді сі мен 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 бой ын 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 қо ры тын ды шы ға ры ла ды.
2. Тө мен де гі өлең шу мақ та ры ақын ның қай шы ғар ма сы мен 

үн дес? Пі кір ле рің ді дә лел дең дер.
Бі лім ді ден шық қан сөз,
Талап ты ға бол сын кез.

Абай
3. «Адамға рухани нәр беретін негіздер» тақырыбында шағын 

жоба әзірлеңдер.

Жұп тық жұ мыс.
Кес те ні тол ты рың дар.

Абай – ру ха ни 

ба ғыт бе ру ші 

Абай дың ру ха ни 

ба ғыт бе ру ші еке ні не 

3 дә лел кел тір

3 дә лел ге 

3 де рек кел тір

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Же ке жұ мыс.
1. Ақын шы ғар ма ла ры ның тәр бие лік ма ңы зын түй ін де. 
2. «Жү рек те қай рат бол ма са...» де ген та қы рып та аргументті эс се 

жаз.

ші 

ген сауалды «Үл

шы осы сұрақ
рын оқиды. Топ бұл жау

рақ әңгі
ге қо

ды. Бірақ әң
тақ шешімге қо

рыла
ры ақын

дер.деңдер.
ден шыққан сөз,діден шық

Талаптыға болсын кез.

«Адамға рухани нәр беретін негіздер» тақырыбында шағын «Адамға рухани нәр беретін негіздер» тақырыбында шағын 
жоба әзірлеңдер.

мыс
ні тол рыңдар.

ни Абай – руха

ғыт беруші 

Же
Ақын шы

2. «Жү
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3. Тест сұ рақ та ры на жау ап бер.
1. Ұйық та ған ой ды не түр те ді?

A) Ақыл
B) Қай рат
C) Жү рек
D) Ұят
E) Се нім

2. Ай ла ны не мен та ба ды?
A) Ақыл мен
B) Қу лық пен
C) Ал дау мен
D) Қор қы ту мен 
E) Қай рат пен

3. Қазір на дандық мәселесі неге жоқтың қасы?
A) Бі лім ді бол ға ндықтан
B) Ақыл ды бол ға ндықтан
C) Ай ла кер бол ға ндықтан
D) Адам бол ға ндықтан
E) Көп ті көр ге ндіктен

4. «Жиыр ма үшін ші сөз де гі» қа зақ ты оң дыр май тын не?
A) Жал қау лық
B) Бі лім сіз дік
C) Жұ ба ну шы лық
D) Талап сыз дық
E) Нем құ рай ды лық

5. «Қы рық төр тін ші сөз де гі» адам ның ең жа ма ны қандай?
A) Жал қау
B) Бі лім сіз
C) Талап сыз
D) Ар сыз
E) Қыз ған шақ 

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 лар ды орын да.
  Абай жас тар ға қай рат-жі ге рің қай нап, жа лын дап тұр ған 

шақ та еш кім ге жа лы нып-жал ба рын бай, өз ақы лың мен әре кет 
ет. «Мен он дай емес пін» не ме се «Он дай бол мақ қай да?» де ген 
си яқ ты ой лар дан ау лақ бо лып, жан-дү  ниең ді, жү ре гің ді та за 
сақ та де ген ой тас тай ды.

дандық мәселесі неге жоқтың қасы?дандық мәселесі неге жоқтың қасы?

гі» қазақ

лық
дық
дылық

тінші сөздегі» адам

сіз
Талапсыз

сыз
шақ Қызған

фор

тінді мұ
Абай жас

Мәтін
  Абай жас

шақ
ет. «Мен он
сияқ
сақ
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  Осын дай ал бырт шақ та ақыл мен ай ла та ба біл се, яғ  ни 
қо лы нан ке ле тін іс ке адал дық пен ұм тыл са, бір кә сіп ті мең ге-
ру ге бо ла тын ды ғын ес кер те ді. Өйт  ке ні жас тық шақ мәң гі тұр-
май ды, де не нің қы зуы қай тып, қар тай ған шақ та кә сіп үй ре ну 
кеш бо ла ды. Сон дық тан сел тең деп, бос қа уа қыт өт кіз бей, ата-
ба ба сал ты мен дү  ние нің «бір ке ті гін ұс тап» ба ғу ке рек.
1) �ай рат-жі ге рі �ай нау, жан д� ние ні та за са� тау, д� ние ні� 

те ті гін �с тау, ал бырт ша� сөз тір кес те рі нің лек си ка лық 
жә не ау ыс па лы ма ғы на ла рын анық та. «Құн ды лық тар 
спект рі» әді сі бой ын ша олар дың мә тін де гі қол да ны сын 
көр сет.

2) Үзін ді де гі «кә рі дү ние» сө зі нің си но ним, ан то ним де рін 
жаз. Олар мен сөй лем құ рас тыр.

Талай ғы кә рі дү  ние нің,
Бір ке ті гін ұс тап бақ.

Си но ни мі – ... .
Ан то ним – ... . 

2. Өлең үзін ді сін оқып, тө мен де гі тап сыр ма ны орын да.

Жү рек те қай рат бол ма са,
Ұйық та ған ой ды кім түрт пек?
Ақыл ға сәу ле қон ба са,
Хай уан ша жү ріп кү не лт пек.

  Адам ағ за сы ның жұ мы сын ав тор идея сы мен бай ла ныс ты 
тү сін ді ріп жаз. Қан ша ағ за мү ше ле рі ту ра лы ай тыл ған? 

3. Мә тін ді мұ қи ят оқып, тө мен де гі тап сыр ма лар ды орын да.
  Абай дың «Жиыр ма үшін ші қа ра сө зі»: «Біз дің қа зақ ты 

оң дыр май жүр ген бір қуа ныш, бір жұ ба ныш бар», – деп бас-
тала ды. Мұн да же ке ле ген адам дар дың қу ан бас қа қуа нып, 
жұ бан бас қа жұ ба на та тын ақыл сыз мі нез-құл қын сы най ды.

  «Оның қуа ны шы – ел де бір жа ман ды тау ып, я бір адам ның 
бұл өзі қыл ма ған жа ман шы лы ғы шық са, қу ана ды». 

  «Жұ ба ны шы – жал ғыз біз бе, ел дің бә рі де сүйт  іп-ақ жүр 
ғой, «көп пен көр ген ұлы той», көп пен бір ге бол сақ, бо ла ды да 
де ген сөз ді жұ ба ныш қы ла ды», – дей ді.

се, яғни 
ті меңге

гі тұр-тық шақ мәң
та кәсіп үйре

кізбей, ата-
ғу керек.

тау, д�ние
нің лек

та. «Құнды
рінің лек

та. «Құн
тіндегі қол

нің синоним, ан

нің,
тап бақ.

гі тапмендегі тап

ректе қайрат бол
ған ойды кім түрт

ле қон
Ұйықта
Ақылға сәу
Хайуанша жү

ның жұзасының жұ
ріп жаз. Қан

ят оқып, төді мұқи
Абайдың «Жиыр

май жүр
ды. Мұн

дырмай жүр
талады. Мұн

банжұбанбасқа жұ
«Оның қуа

бұл өзі қыл
  

бұл өзі қыл
  

ғой, «көп
деген сөз
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1) Қа ра сөз де гі ел дің қуа ны шы ның се бе бі:
А) Ел де гі жақ сы адам ға қу ану
В) Ел де гі ке дей адам ға қу ану
С) Ел де гі жа ман адам ға қу ану
D) Кез кел ген жайт қа қу ану

2) Үзін ді нің екін ші бө лі гі не сай ке ле тін ма қал:
А) Көп қор қы та ды, те рең ба ты ра ды.
В) Көп тің қо лы көк ке же те ді.
С) Көп тің кө зі кө ре ген, қо лы бе ре ген.
D) Көп ке қор лық жүр мей ді.

4. Мә тін ді мұ қи ят оқып, тө мен де гі тап сыр ма лар ды орын да.
  Абай «Қы рық төр тін ші қа ра сө зін»: «Адам ба ла сы ның ең 

жа ма ны – талап сыз. Талап қы лу шы лар да не ше түр лі бо ла-
ды», – деп бас тап, талап тың өзі де түр лі-түр лі бо ла ты ны нын 
атап көр се те ді. 

  Талап – ақын ның жиі қол дан ған сөз де рі нің бі рі. Кез кел ген 
адам талап ты не талап сыз бол сын, іс те ген ісі нен қа на ғат тау ып, 
«бә ре кел ді» деп қол дай тын сөз ді кү те ді. Бас та ған ісі орын ды 
ма, орын сыз ба, оған мән бе ріп жат пай ды, бі рақ «жақ сы іс бас-
тап сың» де ген сөз ді кө ңі лі із деп тұ ра ды.

  Көп талап тың ішін де адам ба ла сы ең ал ды мен, қа дір лі 
бол ғы сы ке ле ді. Кей бі  реу ле рі кез кел ген жол мен баю жо лын 
із дей ді. Осы жол да «са раң дық пен, арам дық пен» бол са да, 
«әйт  еу ір мал тап сам» дей ді.
1) Қа ра сөз де гі бас ты түй ін сөз:

А) Қа дір лі
В) Талап ты
С) Талап сыз
D) Мал та бу

2) Мы на ма қал-мә тел дер дің қай сы сы жо ға ры да ғы мә тін нің 
мә нін аш пай ды?
А) Талап – тал мас қа нат.
В) Талап ты ға нұр жау ар.
С) Талап ты ға жол бер, 
 Өнер лі ге қол бер.
D) Тала бы жоқ,
 Жа лын сыз шоқ.

маларды орын
зін»: «Адам ба

шылар да не
тың өзі де түрлі-түр

деріданған сөзде
сын, істеген ісі

ді күтеді. Бас
ріп жат

деп тұлі іздеп тұ
де адам баде адам ба

біреулері кез кел
да «сараңдық

ді.
да «са

сам» дейді.
гі басты түйін сөз:

ты
Талапсыз
Мал табу

қал-мәна мақал-мә
нін ашпайды?
Талап – тал
Талапты

А) Талап – тал
В) Талап
С) Талап

Өнер
ТалаD)
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ІІІ	ТАРАУ

ЖАҚ	СЫ	АТ	 
ПЕН	ТАТУ	 
ЖОЛ	ДАС	–	 
БІР	ҒА	НИ	БЕТ

До сым, сен осы та рау да
• қа зақ тың ұлт тық мә де ние ті мен саят шы лық 

өне рі нен тү сі нік те рің ді ке ңей те сің;
• көр кем дік та ным да рың ды да мы та сың;
• қа зақ қауы мын да ғы кей бір мі нез-құ лық ты 

са ра лап та ни тын бо ла сың.

ТАРАУТАРАУ

АТАТ
ТАТУ
ДАСДАС
ҒАНИҒА

Досым, сен осы та
• қазақ

өне
•
•
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Ақын аңшылықты жақсы көріп, бірнеше шығармасын арнаған. 
Кәне, біреуін оқып көрейік.

	 «ҚАН	СО	НАР	ДА	БҮР	КІТШІ	 
	 ШЫҒАДЫ	АҢҒА»	ӨЛЕҢІ

Абай дың 1886 жылы жазылған«Қан-
со нар да бүр кіт ші шы ға ды аң ға» өле ңі нің 
не гіз гі идея сы – ал ғаш қы қар жау ған 
кез де гі саят шы лық қы зы ғы. Жан ры – 
поэ зия (өлең).

Қар ал ғаш жер дің бе тін тұ тас жау ып, 
мол жау ған кез де қа зақ мін дет ті түр де аң шы-
лық қа шық қан. Се бе бі аң дар дың ізі жа ңа 
жау ған қар дың бе тін де сай рап жа та ды.

Қы ран құс, ал ғыр та зы, жүй рік ат 
ұс тап, аң шы лық ты кә сіп ет кен адам-
дар ға қа зақ құр мет пен қа ра ған. Атақ ты 
сал-се рі лер мұн дай адам дар ды қа сы на 
ер тіп жү ре тін бол ған.

Саят шы лық қа бүр кіт ші жал ғыз өзі 
шық пай ды. Оның қа сын да бір не ше құс-
бе гі лер, аң ды үр кі те тін қа ғу шы мен та зы 
же тек те ген адам дар бо ла ды. Абай осы ны 
ес ке ріп: «Жақ сы ат пен та ту жол дас – бір 
ға ни бет» дей ді. Со ны мен бір ге ат тан түс-
кен ге ың ғай лы, жү ріп-тұр ған ға қо лай лы 
аң шы лық қа лай ық ар найы ки ім ки ген.

Қан со нар да бүр кіт ші шы ға ды аң ға,
Тас тан түл кі та бы лар аң ды ған ға.
Жақ сы ат пен та ту жол дас –
    бір ға ни бет,
Ың ғай лы ық шам ки ім аң шы адам ға.

Бүр кіт ші тау ба сын да не ме се би ік 
жер де тұ рып, аң ды бай қап тұ ра ды. Осы 
кез де ой да ғы із кес кен қа ғу шы лар ба ра бан 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көр кем мә тін ді пай ым-

 дап, ло ги ка лық, пси хо-
ло гия лық кі ді ріс тер мен 
мә нер леп оқу;

• шы ғар ма лар ды ком по-
зи ция лық құ ры лы мы на 
тал дай оты рып, не гіз гі 
тұ жы ры мын ай қын дау, 
жос пар құ ру;

• әде би шы ғар ма ның 
эс те ти ка лық құн ды лы ғы 
ту ра лы ша ғын сы ни 
шо лу жа зу;

• көр кем об раз дар дың 
тұл ға лық ерек ше лік те рін 
ашу да ғы ав тор ше бер лі-
гі не ба ға бе ру.

Саятшылық
Қансонар
Ұлттықдәстүр

Тірек	сөздер

1. «Үйі рі мен үш то ғыз» 
ма ғы на сын қо сым ша 
әде би ет тер ге сүйе ніп, 
зерт те.

2. Көк тем де не се беп ті 
аң-құс тар ды ау лау ға 
бол май ды?

Зертте

дың 1886 жылы жазылған«Қан
ды аңға» өлеші шығады аң

– ал қы қар жау
лық қызығы. Жан

ғаш жердің бе
де қазақ мін

бебі аң
ған кезде қа

қа шыққан. Себе
дың бетін

ран құс, ал
тап, аңшы

зақ құрға қазақ құр
лер мұнсал-серілер мұн

ертіп жүре
Саятшы

пайшықпай
бе лер, аң
жетекже
ес
ға

дәстүр

рімен үш то
сын қо
терге сүйе

Зертте

мағына
әдебиет
зертте.
Көктемде не се

тараң-құстар
болмай
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си яқ ты ас пап ты қат ты қа ғып, аң ды ты ғыл ған же рі нен үр кі тіп, 
жа зық қа шы ға ра ды. Бүр кіт ші қы ран құс тың то ма ға сын сы пы рып, 
түл кі ге қа рай ұшы рып жі бе ре ді. Құс тө мен деп ұш пай, бір ден 
ас пан ға кө те рі ле ді, се бе бі тө мен ұш са, түл кі тау ды өр леп, құ ты лып 
ке туі мүм кін. Бүр кіт ті көр ген түл кі қа шып құ ты ла ал ма сын се зін-
ген дік тен, ор нын да тұ ра қа лып, оған қар сы ай бат ше ге ді.

Қан ды көз қай қаң қа ғып шық са ас пан ға,
Кө ре, тұ ра қа ла ды қаш қан түл кі
Құ тыл ма сын біл ген соң құр қаш қан ға.

Ау зын ашып, қо қақ тап, ті сін қай рап,
О да талас қы ла ды шы бын жан ға.

Қа нат, құй ры ғы су ыл дап, ыс қыр ған дай ды быс пен ас пан нан 
қы ран құс тың тө мен сор ға лап, құйы лып кеп тү суі – аң шы лар үшін 
әсем кө рі ніс. Олар да тұ ра шау ып, қы ран құс қа ай ғай лап, қол дау 
біл ді ре ді. Екі та ғы ға жа қын да ған кез де ат та ры нан сү рі не-қа бы на 

QR-cod арқылы өлеңді тыңда. Су рет те гі кө рі ніс ті өлең мен са лыс тыр. 
«Креа тив ті ой лау» әді сі мен «Қан со нар да ғы аң шы лық» де ген та қы рып та 
адам дар дың кө ңіл күй ін бей не лейт ін мә тін жаз.

Суретпен	жұмыс

тіп, 
сын сыпырып, 

пай, бірден пай, бір
леп, құтылып 

масын сезін
бат шегеді.

ға,

қанға.

рап,сін қай
бын жан

ністі өлең
шылық» де

гі кө
дағы аң

ін мә
ғы аңшы

тін жаз.

Қанат, құй
ран құсқы

әсем кө
біл
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тез тү сіп, жү гі ре жө не ле ді. Көк та ғы сы мен жер та ғы сы ның ар па-
лы сын Абай бой ын да бір мі ні жоқ хас сұ лу дың шо мыл ға ны мен 
са лыс ты ра ды. Ап пақ қар, қа ра бүр кіт, қы зыл түл кі нің су ре ті көз 
ал ды ға елес теп, сұ лу кө рі ніс бей не лі тіл мен әсем ай шық тала ды.

Қа нат, құй рық су ыл дап, ыс қы ра ды,
Көк тен қы ран сор ға лап құй ыл ған да.
Жарқ-жұрқ етіп еке уі ай қа са ды,
Же ке ба тыр шық қан дай қан май дан ға.

Бі реуі – көк, бі реуі – жер та ғы сы,
Адам үшін ба ты сып қы зыл қан ға.
Қар – ап пақ, бүр кіт – қа ра, түл кі – қы зыл,
Ұқ сай ды ха са сұ лу шо мыл ған ға.

Аң шы лар дың дау ры ға кү лі сіп, қу ан-
ған да ры қы ран құс қа да әсер етіп, «ие сі не 
қо раз да нар», яғ ни құс та жан ие сі, ол өз 
ісі не ри за бо лып, «ал пыс екі ай ла лы түл-
кі» ал ға ны на мақ та ныш се зі мін біл ді ре ді. 
Жан сыз та би ғат құ бы лы сы мен аң-құс ты 
адам  кейпіне түсіру немесе адамша сөй-
ле ту кей іп теу тә сі лі не жа та ды. Бұ ған – 
Абай дың «Қыс» өле ңі де жақ сы мы сал.

«Қан со нар да бүр кіт ші шы ға ды аң ға» 
өле ңін ар найы тал да ған Мұх тар Әуе зов 
бы лай деп жа за ды: «Абай дың пей за жы, 
тауы шы ғыс ақын да ры ның тұ ман ды 
тұс па лы на да соқ тыр май ды. Қа зақ ақын-
да ры ай та тын фольклор лық «заң ғар 
тау», «қа ра ас пан тау лар ға» да бар май ды. 
Жа ңа ша бе ріл ген тау бей не сі ке ше ға на 
өзі нің жү ріп өт кен жер лер дің, адыр тау-

лар дың ой-қы рын, жо та сы мен қо рым тас та рын, қия бет те рін, 
со ны қар ға түс кен із де рі мен дәл әрі тү гел көр се те ді. Екін ші ай қын 
бір жа ңа лық бел гі сі – тау ды жә не бар лық пей заж ды тек сол тау 
үшін, пей заж үшін ға на ал май ды. Адам ның іс-әре кет те рін тар-
тыс-тала бы мен, не ше алу ан мі нез де рі мен ара лас ты рып, ар нау лы 
қа рым-қа ты нас та, шар пы су қал пын да ала ды. Адам ның да іс-әре-
ке тін, се зі мін те гіс та би ғат ор та сын да бе ре ді. Шы ғар ма ның өзі 
сю жет ті, оқи ға лы поэма, бал ла да үл гі сін де жа зыл ма са да, өлең 
бас тан-аяқ ди на ми ка лық су рет тер ден құ ра ла ды. Әре кет пен оқи ға 

Қан	со	нар	– жер ге 
ал ғаш қы жау ған қар. 
Бұл бей қам жай ыл ған 
аң ның ба сып өт кен ізін 
тез та бу ға мүм кін дік ту-
ғы за ды

Қан	ды	көз	– көзі 
қанға толу. Бүр кіт тің 
сипаты

Та	ғы	– жа байы, түз 
хай уа ны. Асы рау ға оңай-
шы лық пен көн бей ді

Ха	са,	қа	са	(араб-
ша) – өте сұ лу, ке мел ге 
жет кен сұ лу лық

То	ма	ға	тар	ту	– бүр-
кіт тің кө зін жау ып тұр ған 
жаб дық ты ше шу

Сөзмаржан

па-
нымен 

ті көз нің суреті көз 
талады.

ға.

ға.
ра, түлкі – қызыл,

ға.

дың дауры
ран құсқа да әсер етіп, «ие
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нар», яғни құс та жан ие
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 кейпіне түсіру немесе адамша сөй кейпіне түсіру немесе адамша сөй

іптеу тәту кейіп
Абайдың «Қыс» өле

«Қансо
ңін арөлеңін ар

былай деп жа
тауы шытауы шы
тұс
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мелге 
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ып тұрған 

дың ой-қырын, жо
кен із

шу

дың ой-қы
ға түскен із

бір жаңалық бел
үшін, пейзаж үшін ға

бымен, не
үшін, пей
тыс-тала
қарым-қа

тін, сезікетін, се
сюжетті, оқи
бастан-аяқ ди
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жа ғы нан бар ған сай ын бай ып, өсіп, үдеп ба ра жа та ды. Өлең нің 
ішін де сәт сай ын құ был ған то лып жат қан өз ге ріс, қи мыл дар бол-
ған дық тан, қай оқу шы ға бол сын әсер лі, қы зық ты тие тін, ой ға 
қо ным ды, кө ңіл ге ила ным ды шын дық та ны та ды. Сал қын күн де, 
ап пақ қар дың үс тін де бу са нып там ған қы зыл қан там шы сын дай 
жан ды шын дық. Адам ды да ар нау лы қи мыл-әре кет үс тін де көр се-
те ді. Со нар ды күт кен үл кен аң шы мен қа ғу шы лар ер те ат тан ған. 
Со нар дың да аң шы ті лейт ін со на ры бар. Бұл –  «ұзақсо нар» емес. 
Қар ке ше күн діз жау ып, ке ше тоқ та ған бол са, түл кі нің ізі тү ні 
бойы жорт қан ұзақ шиыр боп ке тер еді. Ол із бен түл кі ні та бу оңай 
болмайды. «Кел тесо нар» бол са, ол да жақ сы емес. Қар тү ні бойы 
жау ып, таң атар ал дын да ға на тоқ та са, түл кі нің ізі қыс қа жор ту-
ыл ды ға на көр се тер еді. Бұн дай із кез кел се, түл кі тез та бы ла тын-
ды ғы рас. Бі рақ ең аз бол ған жер лер де оңай ке зі гу ді кү ту қи ял 
си яқ ты. Анық жақ сы со нар қар дың ел жат қан ша жау ып тоқ та ған 
тү нін де бо ла ды. Мұн да түл кі кө бі рек кез де се ді. Жор ту ылы да ұзақ 
со нар дай, шек сіз алыс бол май ды. Сөйт іп, Абай со нар дың ішін де 
аң шы ға көп көз де се тін шын дық ты ала ды. Аң шы лық тың қы зы ғы 
мол. Оның шар ты да зор. Ас тың да жақ сы, мық ты ат бо лу ке рек. 
Үс тің де ың ғай лы, ық шам ки ім, қа сын да та ту жол дас – бар лы ғы да 
аң шы лық тың әрі шар ты, әрі қы зық ты шын ды ғы. Осы топ тың кей-
бі реу ле рі қа ғу шы бо лып, сай-са ла ны кез се, бі реу ле рі тау ба сын да 
то ма ға тар тып оты ра ды. Дәл осы сәт тен бас тап түл кі ні алып, кө ңіл 
жай ла нып, «үйі рі мен үш то ғыз» боп қан жы ға ға бай ла нып, өмір 
шын ды ғы нан шал ғай жат қан бір қи мыл, бір қоз ға лыс, бір се зім 
жоқ. Абай осы өлең де өзі ай та тын жай лар ды аса жақ сы бі ліп, оны 
үл кен дәл шіл шын дық пен жыр лайт ын ды ғын та ны та ды. Өлең нің 
ком по зи ция сын ал сақ, ау ыз ша поэ зия да жиі кез де се тін, іл ге рі-
лі-кей ін ді ат тап тү сіп оты ра тын, бі рі іл ге рі, бі рі кей ін орын сыз 
жү ре тін ау ыс па лы хал жоқ... Оны бар лық мез гіл мен іс-әре кет ті 
бас тан-аяқ ре ті мен бұл жыт пай бер ген дік тен кө ре міз. Ал дын ала 
ой ла нып ал ған рет ті жос пар бар лы ғы дау сыз. Шын дық қа, нақ-
ты лы де рек ті лік ке ерек ше мән бер ген ақын, реа лис тік дәс түр 
бой ын ша, өз шы ғар ма сы ның бар лық бұй ымын, бар тұр ма нын 
тұ тас ету ке рек. Со ның бел гі сін бұл шы ғар ма да Абай өзі нің сөз-
ді гі нен де ай қын та ны та ды. «Со нар», «қа ғу шы», «қайт қан із», 
«бүр кіт тің қай қаң қа ғып ас пан ға шы ғуы», «түл кі нің кө ре тұ ра 
қа луы», «үйі рі мен үш то ғыз» де су – бә рі де аң шы лық тың өзі не 
тән ті лі. Сол өз ге ше лік пен қа тар ақын қия лын да өт кір леп, сол 
асы ғыс, қар ба лас, тай талас тар үс тін де ше бер түр де гі со ны те ңеу ді 
де та ба ды. «Қар – ап пақ», «бүр кіт – қа ра», «түл кі – қы зыл» дей 
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ша, өз шы

лы дерек
ша, өз шы

тас ету керек. Со
нен де ай

тің қай
гінен де ай

«бүркіт
қалуы», «үйі
тән тілі. Сол өз
асығыс, қар
де та
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ке ліп, сол бір қай на ған қи мыл дар ды қым сын ған ұяң сұ лу дың асы-
ғып шо мыл ған қоз ға лыс та ры на ұқ са туы да ше бер лік ай ға ғын дай. 
Бұн да на ту рал дық үл гі де екі жай ды «ана ны көр де, мы на ны көр» 
деп ұқ са та са лу жоқ. Та би ғат ты, түл кі мен бүр кіт ті тү гел қо сып, 
бір бей не етіп, ақ ет ті сұ лу дың ди на ми ка лық әре ке ті не ұқ са ту да 
көп ас со циа ция ту ғы за тын те рең де кең ме та фо ра та ны ла ды. Шын 
ше бер реа лис тің ға на қа ла мы на ора ла тын өз ге ше үл гі. Осын дай 
бел гі ле рін де әрі маз мұн, әрі тү рі тү гел қа бы сып ке ліп, ірі та быс қа 
ай нал ған ақын дық ту ыс та ны ла ды». (Абай эн цик ло пе дия сы, 
322-б.). Бұл жер де «ақын дық ту ыс» – «ақын дық бол мыс», «ақын 
та би ға ты» де ген сөз.

...Кө кі ре гі се зім ді, кө ңі лі ой лы ға
Бә рі де анық тұр май ма ой лан ған да.

Ұқ пас сың үс тірт қа рап, бұл ғақ та саң,
Су ре тін кө ре ал мас сың, көп бақ па саң.
Кө лең ке сі тү се ді кө кейіңе,
Әр сө зін бір ой ла нып, сал мақ та саң.
Мұ ны оқы са, жі гіт тер, аң шы оқы сын...

«Қан со нар да бүр кіт ші шы ға ды аң ға» осын дай жол дар мен 
аяқ та лып, аң шы лық тың өзін дік қыр-сы ры бо ла ты нын же те ба ға-
лау ға, тү сі ну ге ша қы ра ды. Өлең 11 бу ын ды қа ра өлең ұй қа сы мен 
жа зыл ған. Ал ғаш рет Қа зан қа ла сын да «Князь бен За ғи фа» (1897) 
ат ты хис са кі тап та жа рия лан ған. Хис са ның ішін де Абай дың «Сы на-
ған да ат тың сы ны» («Шоқ пар дай ке кі лі бар қа мыс құ лақ») жә не 
«Бүр кіт ші» («Қан со нар да бүр кіт ші шы ға ды аң ға») де ген өлең де рі 
бе рі ліп, ав то ры көр се тіл ме ген. Князь ар ман да ған ат пен құс тың 
си па тын көр се ту үшін хис са ны шы ға ру шы Абай дың «Шоқ пар дай 
ке кі лі бар қа мыс құ лақ» жә не «Қан со нар да бүр кіт ші шы ға ды 
аң ға» де ген екі өле ңін кей іп ке рі нің ау зы на тұ тас са лып, хис са ны 
аяқ тай ды. Абай та ну шы лар бұл жайт ты кей ін нен анық та ды. Бұ дан 
біз Абай дың кө зі ті рі сін де ақын өлең де рі нің қол жаз ба нұс қа сы 
Қа зақ стан нан шет ай мақ тар ға да ке ңі нен та рал ға нын кө ре міз.

 	Білу

1. Саят шы лық де ген не?
2. Аң шы қан дай бо ла ды?
3. Өлең де ақын бүр кіт ті қа лай су рет тей ді?
4. Аң ау ла ған да қа ғу шы ның рө лі не де?

Бі лу

дың асы-
ғындай. 
ны көр» наны көр» 

гел қосып, 
не ұқсатуда 

ды. Шын нылады. Шын 
ше үлгі. Осын

ліп, ірі та
лопе

сып келіп, ірі та
(Абай энцикло

дық болмыс», «ақын 

лыға
ғанда.

рап, бұлғақтасаң,
сың, көп бақпасың, көп бақ
кейіңе,

нып, салмақта
шы оқы

ды аңғады аң
дік қыр-сытың өзіндік қыр-сы

ды. Өлең 11 бу
зан қаласын

ған. Хис
ғаш рет Қазан қа

рияланған. Хис
ны» («Шоқпардай ке

да бүрда бүр
тілры көрсе

ту үшін хис
мыс құлақ» жә

ген екі өлеңін кейген екі өле
ды. Абайтанушы

дың көзі ті
нан шет ай

дың кө
станнан шет ай

1. Саят
2. Аң
3. Өлең
4.
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Тү	сі	ну

1. Бүр кіт ші не ге қан со нар да аң ға шы ға ды?
2. Абай дың «Жақ сы ат пен та ту жол дас – бір ға ни бет» деуі-

нің се бе бі не де ?
3. Өлең де не лік тен түл кі ні осал жау емес де ген?
4. Ақын не себепті: «Мұ ны оқы са, жі гіт тер, аң шы оқы-

сын», – деп айт қан? 

Қолдану

1. Жұп тық жұ мыс. Өлең ді пай ым дап, ло ги ка лық, пси хо ло-
гия лық кі ді ріс тер мен мә нер леп оқың дар. Автор сезімін 
беруге тырысыңдар.

2. Өлең де гі аң шы ның, бүр кіт тің, түл кі нің іс-әре ке ті не си-
пат та ма бер. Кес те ні тол тыр.

Аң шы Бүр кіт  Түл кі

3.  Табиғатты қорғау қалай жүзеге асырылады? Аңшылық 
оған қандай жағдайда кедергісін келтірмейді? 

 «Аңшылықтану және аң шаруашылығы» мамандығының 
болашағы қандай? Өзекті ме? Пікір таластырыңдар.

4. Кес те де бе ріл ген сөз дер дің анық та масын мәтінге сүйене 
отырып, дәптеріңе жазып, есіңе сақта.

 Қан со нар 

Ұзақсо нар 

 Кел те со нар 

Таалдау

1. Өлең ді ком по зи ция лық құ ры лы мы на тал дай оты рып, не-
гіз гі тұ жы ры мын ай қын дап, жос пар құр.

2. Топ тық жұ мыс. https://adebiportal.kz/kz/news/view/23014 
сілтемесінде бүркітті баптау туралы мәліметпен таны-
сып, өлең мазмұнымен салыстырыңдар.

  «Дер бес пі кір ай ту» әді сі мен ав тор сти лін тал дап, ой-
ла рың ды ор та ға са лың дар.
1) Өзін дік пі кір (ой, идея).
2) Дә лел.
3) Өз пі кі рін ай ғақ тайт ын мы сал.
4) Өз пі кі рі не қар сы дә лел.

Түсіну

Қолдану

Талдау

бет» деуі-бет» деуі

шы оқытер, аңшы оқы

Қолдану

лық, псидап, логика
дар. Автор сезімін 

Қолдану

леп оқыңдар. Автор сезімін 

тің, түлкінің іс-әре

Бүркіт

Табиғатты қорғау қалай жүзеге асырылады? Аңшылық 
оған қандай жағдайда кедергісін келтірмейді? 
«Аңшылықтану және аң шаруашылығы» мамандығының 
болашағы қандай? Өзекті ме? Пікір таластырыңдар.болашағы қандай? Өзекті ме? Пікір таластырыңдар.

дің анық
болашағы қандай? Өзекті ме? Пікір таластырыңдар.

ген сөздердің анық
отырып, дәптеріңе жазып, есіңе сақта.

ді компоӨлеңді ком
гі тұжыры
тық жұ

сілтемесінде бүркітті баптау туралы мәліметпен таны
Топ
сілтемесінде бүркітті баптау туралы мәліметпен таны
сып, өлең мазмұнымен салыстырыңдар.

«Дер
рың

  

2)
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5) Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы сал.
6) Қо ры тын ды.

Жинақтау

1. «Борт жур на лы» әді сі мен кес те ні тол тыр.

Бе ріл ген та қы рып  

бой ын ша ма ған не бел гі лі?

Ақын ту ра лы та ғы  

қан дай жа ңа лық біл дім?

2. «Фиш боун» әді сі мен өлең нің көр кем дік ерек ше лі гін тү-
йін де.

 Орын да лу ба ры сы: ба лық қаң қа сы ның ба сы на – шы ғар-
ма ның та қы ры бы, үс тің гі сүй ек те рі не – өлең де гі ақын 
қол дан ған те ңеу лер, ас тың ғы сүй ек те рі не – үзін ді ар-
қы лы дә ле лі, құй ры ғы на шы ғар ма ті лі жай лы ой ың жа-
зы ла ды.

 Қаң қа да ғы жа зу лар қыс қа бо лу ке рек. Олар ті рек сөз дер-
ден не ме се та қы рып тың не гіз гі ой ын аша тын фра за лық 
сөз дер ден тұ руы мүм кін.

3. Өлең нің эс те ти ка лық құн ды лы ғы ту ра лы ша ғын сы ни 
шо лу жаз.

Бағалау

Өлең де гі көр кем об раз дар дың тұл ға лық ерек ше лік те рін 
ашу да ғы ав тор ше бер лі гі не ба ға бер.

Саят	(саят	шы	лық) – жырт қыш құс тар ды аң ға са лу, қа зақ хал қын-
да ғы өте ер те за ман дар дан ке ле жат қан спорт тық өнер.

Қа зақ саят шы ла ры бүр кіт, би дай ық, сұң қар, қар шы ға, бөк тер гі, 
ител гі та ғы с.с. көп те ген алу шы құс тар ды бап тап, аң ға тү су ді үй рет кен. 
Мұн дай адам «құс бе гі» деп атала ды. Құс бе гі де та би ғат тан бе ріл ген 
сый. Ол қы ран құс ты тәр бие леп, олар дың та би ға тын тү сі не ді, қай 
уа қыт та аң ға шы ғу ке рек екен ді гін бі ле ді. Тү рі не, аң ға тү су қа бі ле-
ті не қа рап, құс тар ды тас тү лек, мұз бұ лақ, көк тү біт, май тү біт, бар қын, 
бар шын т.б. деп ата ған. Мұн дай құс тар дың өз жаб дық та ры бо ла ды: 
құн дақ, то ма ға  қал пақ, тұ ғыр, ба лақ бау, же лі бау. Қы ран құс тар ды 
қол ға ұс тап, тәр бие леу үшін өзі бір үл кен ғы лы ми әдіс тер ді мең ге ру 
ке рек. Әб ден дай ын бол ған бүр кіт ті қыс түс кен соң қас қыр ға, түл кі ге, 

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

Жинақтау

лы тағы 

лық білдім?ңалық біл

дік ерекшекемдік ерек

ның басы
ектеріне – өлең

ғы сүйектері
ма тіна шығар

қа болу керек. Олар ті
гі ой

дылылық құнды

даркем образдар
тор шеберлігіне ба

(саятшылық) – жырт
мандарғы өте ерте за

зақ саятшылары бүр
ғы с.с. көп

дай адам «құс
гі тағы с.с. көп
дай адам «құс

сый. Ол қыран құс
қытта аңға шы

рап, құс
уақыт
тіне қа
баршын т.б. деп ата

дақ, тоқұн
қолға ұс
ке
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қар сақ қа, киік ке сал ған. Жаз да, күз де – қаз ға, үй рек ке, қыр ғау ыл ға т.б. 
құс тар ға сал ған.

Қа зақ хал қы саят шы лық ты тұр мыс тық пай да сы бар өнер ре тін де 
де, кө ңіл кө те ре тін та би ғат пен ете не ара ла са тын спорт ре тін де де 
қа ра ған.

Энциклопедиялықанықтамалық

Су	рет	теу – әде би ет те әр түр лі жа ну ар лар ды, 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.

Қаламгер кей де шы ғар ма оқи ға сын ба ян дау ба ры сын да оқи ға ның 
бол ған же рі мен, оқи ға ға қа ты су шы кей іп кер лер мен, олар дың же ке 
ба сы на тән өз ге ше лік те рі мен, олар ды қор ша ған ор та мен та ныс ты рып 
өте ді. Бұл кө бі не су рет теу (си пат тау) жо лы мен жү зе ге аса ды.

Абай – шебер суретші. Ол өмір құбылыстарын суреттегенде оған 
өз қарым-қатынасын көрсетпей қала алмайды. Оның шығармасын 
оқыған адамның көз алдына жанды сурет келеді.

«Абай»эниклопедиясы

Өлең де гі құс пен түл кі әре кет те рін су рет теу тә сі лін де гі ав тор 
ше бер лі гі не мы сал дар кел тір.

1. Саят шы лық – қа зақ тың дәс түр лі аң шы лы ғы. – Ал ма ты: Ал ма ты-
кі тап, 2007.

2. Қа зақ стан – спорт шы лар елі. Эн цик ло пе дия лық анық та ма лық. – 
Ал ма ты: Сөз дік-Сло варь, 2009.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Ақын нан та би ғат сұ лу лы ғын се зі ну ді үй рен дің бе? Ай на ла ңа 
қа рап, ерек ше се зім мен су рет теп жаз.

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

ға т.б. 

тінде сы бар өнер ретін
тын спорт ретінде де 

анықтамалықанықтамалық

ды, табиғат құларды, та
піне келтіріп су

дау басын баяндау бары
іпкерлермен, олар
шаған ор

мен жү
ды қор

тау) жолымен жү
– шебер суретші. Ол өмір құбылыстарын суреттегенде оған 

өз қарым-қатынасын көрсетпей қала алмайды. Оның шығармасын 
оқыған адамның көз алдына жанды сурет келеді.

гі құс пен түлкі әре
дар келтір.дар кел

үйрен

Ақыннан таби
рап, ерекше серап, ерек

Кітап – білім

1. Саят
кітап, 2007.

Кітап

2. Қа
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«Еңбек етсең, ерінбей, тояды қарның тіленбей».

	 ЕКІН	ШІ	ҚАРА	СӨЗ

Абай Құ нан бай ұлы – қа шан да бі лім 
алу ды, ең бек ету ді, өнер паз бо лу ды на си-
хат тап өт кен жан. 1890 жы лы жа зыл ған 
«Екін ші қа ра сө зін де» Абай ба ла кү нін де 
үл кен адам дар дың сол тұс та ғы қа зақ қа 
жақ сы та ныс сарт (өз бек), но ғай, орыс 
си яқ ты ха лық өкіл де рі не кү ле ті нін, 
олар дан қа лай да бір кем ші лік тау ып, 
сарт ты көр се, «шүл ді ре ген тә жік», «сарт-
сұрт де ген осы» деп, но ғай ды көр се, 
«түйе ден қо рық қан но ғай... сол дат но ғай, 
қаш қын но ғай, ба шал шік но ғай» деп, 
орыс ты көр се, «Орыс ой ына кел ге нін 
қы ла ды де ген... не айт са, со ған на на ды, 
«ұзын құ лақ ты тау ып бер деп ті» деп 
кү ле тін ді гі не тоқ тала ке ліп, «қа зақ 
не сі мен мақ та на ды?» де ген ой тас тай ды. 
Осы сұ рақ тө ңі ре гін де ой лан ды ру ға, ұлт 
са на сын ояту ға әре кет жа сай ды.

«Ен ді қа рап тұр сам, сарт тың ек пе ген 
егі ні жоқ, шы ғар ма ған же мі сі жоқ, 
сау да ге рі нің жүр ме ген же рі жоқ, қыл-
ма ған ше бер лі гі жоқ. Өзі ме нен өзі әу ре 
бо лып, бі рі ме нен бі рі еш бір ша һа ры 
жау лас пай ды. Орыс қа қа ра май тұр ған да 
қа зақ тың өлі сі нің ахи рет ті гін, ті рі сі нің 
ки імін сол жет кі зіп тұр ды. Әке ба ла ға 
қим айт ұғын ма лың ды кі ре леп сол ай дап 
ке тіп тұр ды ғой. Орыс қа қа ра ған соң 
да, орыс тың өнер ле рін біз ден олар көп 

үй ре ніп кет ті. Үл кен бай лар да, үл кен мол да лар да, еп ті лік, қыр-
мы зы лық, сы пайы лық – бә рі со лар да. Но ғай ға қа ра сам, сол дат-
тық қа да шы дай ды, ке дей лік ке де шы дай ды, қа за ға да шы дай ды, 
мол да, мед ре се сақ тап, дін кү ту ге де шы дай ды. Ең бек қы лып, мал 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• қа ра сөз де гі ав тор дың 

түй ін ді ой ын мен таль ді 
кар та ны қол да на оты-
рып, ба ян дау;

• мә тін де гі ой-түй ін дер ді 
тау ып, не гіз гі ой қа зы-
ғы на топ тас ты ру;

• қа ра сөз ті лі нің ақ па-
рат тық, фра зе оло гия лық 
қы рын мән мә тін де 
анық тау.

Өнердіүйрену
Еңбекету
Сыпайылық
Ептілік

Тірек	сөздер

Ахи	ре	тті	к – о 
дүниелік; бұлжерде: 
қай     тыс бол ған адам ға ки-
гі зе тін ки ім

Жал	шы – жал да ма 
ең бек ада мы, ма лай, 
қыз мет ші, күң

Ба	шал	шік	– ұсақ 
сау да гер

Ман	сұқ	ету	– те ріс-
теу, жоқ қа шы ға ру

Сөзмаржан

шанда бі
луды на

– қа
ді, өнерпаз болу

кен жан. 1890 жылы жа
де» Абай баде» Абай ба

дың сол тұс
ныс сарт (өзбек), но

рілық өкілде
да бір кем

се, «шүлді
ген осы» деп, но

се, «шүл
ген осы» деп, но

ден қорыққан но
ғай, ба

ты көр
ген... не айтды деген... не айт

лақ«ұзын құ
күлетіндігі

сімен мақ
Осы сұрақ тө
не
Осы сұ
са сын ояту

«Ен
егі

ған адамға ки-

ма 

сау

мы, малай, 

– ұсақ шалшік – ұсақ 

Мансұқ ету – те
теу, жоққа шығарутеу, жоқ

үйреніп кет
лық, сымы

тыққа да шы
молда, мед
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та бу дың да жө нін со лар бі ле ді, сал та нат, әсем де со лар да... Орыс қа 
ай тар сөз де жоқ, біз құ лы, кү ңі құр лы да жоқ пыз», – дей ді.

Жо ға ры да атал ған ха лық өкіл де рі нің жер жыр тып, егін егіп, 
же міс-жи дек өсі ріп, сау да жа сап, озық ел дер дің өне рін үй ре ніп, 
өз кә сіп те рін же тіл ді ріп отыр ға ны на же ке-же ке тоқ тал ған Абай: 
«Ба ға на ғы мақ тан, ба ға на ғы қу ан ған, күл ген сөз де рі міз қай да?» – 
де ген сұ рақ қоя ды.

Абай шы ғар ма ла рын те рең деп оқы ма ған адам ға бұл қа ра сөз 
қа зақ ты бас қа ха лық тан тө мен са нап, қор лап отыр ған дай кө рі нуі 
мүм кін. Абай өмір сүр ген ке зең пат ша лық Ре сей өкі ме ті нің бір-

не ше ға сыр ға со зыл ған отар лау әре ке-
ті нің то лық аяқ тал ған ке зі не тұс па-тұс 
ке ле ді.

Бір кез де «қа зақ тың өлі сі нің ахи рет-
ті гін, ті рі сі нің ки імін жет кі зіп» жүр ген 

 QR-cod арқылы мәтінді тыңдап, су рет те гі көріністермен салыстыр. «Ме-
нің күн де лі гім» әді сі мен «Адал ең бек пен мал із де мек – ол ар лы адам ның 
ісі» та қы ры бын да ша ғын ойтол ғау жаз. 

Ең бек – қуа ныш, жал қау лық –айы рыл мас азап

Суретпен	жұмыс

Ақын ның та ғы қан дай 
шы ғар ма сы «Екін ші 
сөз бен» үн де сіп ке ле ді?

Зертте

қаулық

да... Орысқа 
ді.

тып, егін егіп, 
ніп, 

тып, егін егіп, 
рін үйреніп, 

талған Абай: 
міз қайда?»ріміз қай

гі көріністермен салыстыр. «Ме
мек – ол арлы адаммек – ол ар

ныш, жалқау

ғарАбай шығар
зақты басқа ха

кін. Абай өмір сүрмүмкін. Абай өмір сүр

Ақынның таАқын
шығар
сөз

ған адамған адам
лап отыр

лық Ресей өкілық Релық Ре

мас азап

деп оқы
мен санап, қормен санап, қор
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сарт ағай ын дар қа зақ тан қа лай озып кет ті? «Ба ға на ғы мақ тан, 
ба ға на ғы қу ан ған, күл ген сөз де рі міз қай да?» дей оты рып, хал-
қы на «ша руа қу ып, мал тап, өнер үй ре ніп, зор бол» де ген өси ет ті 
ай ту үшін осы қа ра сөз ді жа зып отыр. 

Адам ба ла сы ба қыт ты бо луы үшін, оның не нәр се ге бол сын, 
ын та сы мен ықы ла сы ай рық ша бо лу қа жет ті гін ба са көр сет кен 
Абай адал ең бек ті ерек ше жо ға ры ба ға лап, ма дақ та ды. Автор 
сондай-ақ «Ең бек қы лып, мал та бу дың да жө нін» бі лу ке рек әрі 
хал қың ның ар тық шы лық, кем ші лі гін, жақ сы сы мен жа ма нын 
та ну үшін өз ге нің кө зі мен де қа раған жөн де ген өси ет айт ып отыр.

 	Білу

1. Абай бала күнінде қандай әңгімені көп естіген?
2. Автор қа ра сө зін де қа зақ ту ра лы не дей ді?
3. Басқа ұлттардың еңбекқорлығы қалай сипатталған?

Тү	сі	ну

1. Автор не се беп ті бас қа ұлт тар ды мақ тай ды?
2. Абай не ге «...Олар орыс қа қараған соң да, орыстың 

өнерлерін бізден көп үйреніп кетті», – дей ді? 

Қолдану

1. Қа ра сөз ді мұ қи ят оқып шы ғып, «Ска нер леп оқу» әді сі 
бой ын ша жи на қы мә тін жаз.

2. Жұп тық жұ мыс. Қа ра сөз де кел тіріл ген ұлт тар дың шаруа-
шылыққа бейімделуі туралы мәліметті кес те ге тол ты-
рың дар.

Ұлт тар дың кәсіптері Мы сал 

Қа зақ
Орыс 
Өз бек 
Но ғай 

Таалдау

1. Қа ра сөз де гі ой-түй ін дер ді тал дап, негізгі ой қазығына 
топтастыр.

2. Топ тық жұ мыс. «Рес ми де бат» тә сі лі мен де бат ұй ым дас-
ты рың дар. Де бат та ғы рөл дер: қа зы лар; жақ тау шы та рап; 
дат тау шы та рап;

Бі лу

Түсіну

Қолдану

Талдау

тан, 
рып, хал

етті ген өси

ге болсын, 
сетса көр

тады. Автор 
лу ке

сы мен жа
нін» бі

сы мен жа
ген өсиет айт

й бала күнінде қандай әңгімені көп естіген?й бала күнінде қандай әңгімені көп естіген?
лы не дейді?

Басқа ұлттардың еңбекқорлығы қалай сипатталған?Басқа ұлттардың еңбекқорлығы қалай сипатталған?Басқа ұлттардың еңбекқорлығы қалай сипатталған?

ды мақ
ге «...Олар орысқа қараған соң да, орыстың 

өнерлерін бізден көп үйреніп кетті»,өнерлерін бізден көп үйреніп кетті»,

ят оқып шы
тін жаз.

ят оқып шы
нақы мәтін жаз.

мыс. Қа сөз
шылыққа бейімделуі туралы мәліметті кесшылыққа бейімделуі туралы мәліметті кес

Ұлттардың кәсіптері

зақ
Орыс

бек
Ноғай

расөз1. Қа
топтастыр.

2. Топ
ты
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 Қа зы лар қо ры тындылай ды. Пі кір талас ты тың дап, әр спи-
кер ге олар дың дә лел де рі не, ұтымды пікір айтқандарына 
жә не бас қа топ тың дә лел де рі не қан ша лық ты дұ рыс 
жау ап бер ген де рі не қа рай ба ға бе ре ді.

 Жақ тау шы та рап: «Қа зақ тан ас қан ақыл ды ха лық жоқ». 
Дат тау шы та рап: «Қа зақ тың бас қа ұлт тар дан үй ре не ті ні 
көп».

3. Қа ра сөз ті лі нің ақ па рат тық, фра зе оло гия лық қы рын 
мән мә тін де анық та.

Жинақтау

1. Қа ра сөз де гі ав тор дың түй ін ді ой ын жинақтап, мен таль ді 
кар та ға тү сір.

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.

Қа ра сөз ту ра лы

3 де рек 

Қа ра сөз бой ын ша

2 сұ рақ 

Қы зы ғу шы лық 

та ныт қан

1 нәр се

Бағалау

Қазіргі ауыл адамдары мен қалалықтардың кәсіптерінде 
айырмашылық бар ма? Қазақ халқына қан дай ба ға бе рер 
едің? Ақын арманы орындалды ма? 

Білікті маман ретінде өте табысты еңбек етіп жүрген 
еліміздің жастары туралы жоба жаса. 

Абай «Екінші қарасөзінде» «қай ран жұр ты қа за ғы на» қай ран 
қа ла ды. Жа нын дай жақ сы кө ре тін хал қын бас қа лар мен са лыс ты рып, 
өз ге лер дің өз жұр ты нан озық жер ле рін мы салдармен тілге тиек ете-
ді. «Қай ран жұр ты қа за ғы ның» кей қы лық та рын ыза ла на бет ке ба са 
оты рып, өз жү ре гін жа ра қат тай оты рып, жал пы жұрт шы лық са на сы на 
жет кі зе ді…

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

дап, әр спи-
не, ұтымды пікір айтқандарына 

ты дұрыс ты дұ

лық жоқ». 
ренедан үйре

лық қыология

Жинақтау

ын жинақтап, мен

тінмен жұ
рып, кестені тол

Қазіргі ауыл адамдары мен қалалықтардың кәсіптерінде Қазіргі ауыл адамдары мен қалалықтардың кәсіптерінде 
айырмашылық бар ма? Қазақ халқына қанайырмашылық бар ма? Қазақ халқына қан
едің? Ақын арманы орындалды ма? 

Білікті маман ретінде өте табысты еңбек етіп жүрген 
еліміздің жастары туралы жоба жаса. еліміздің жастары туралы жоба жаса. 

маржан

Абай «Екінші қарасөзінде» «қайАбай «Екінші қарасөзінде» «қай
лады. Жа

дің өз жұр

Білгенге

қала
өзгелер
ді. «
отырып, өз жү
жеткі
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Абай – өз елін ерек ше сүй іс пен ші лік пен жақ сы кө ре ал ған кі сі. 
Сон дық тан да өз жұр ты ның кем ші лік те рін ұқып ты лық пен із дес ті ріп, 
ті зіп, жа зып, айт ып жү ру ді, жұрт ау зы на са лып, жа рық қа шы ға ру ды өз 
мін де тім деп есеп те ген.

Абай өз жұр ты ның бой ынан өзі са нап шық қан қа си ет сіз қы лық-
тар дан арылт қы сы кел ді. Ол бар лық сө зін де адал ең бек пен мал 
та бу ды, әлем де гі озық жұрт тар же тіс ті гі нен үл гі алу ды үгіт теу ден 
жа лық па ды.

СайынНазарбеков

Сар	казм	 (мыс	қыл	дау) – зіл ді ке ке сін мен әжуа лау. Құ ры-
лы мы жа ғы нан иро ния ның ұл ғай ған тү рі. Бірақ иронияға қарағанда 
анағұрлым өткір. Абай шы ғар ма ла рын да иро ния дан гө рі сар казм 
ба сым кө рі не ді. Мысалы,

Жылуы жоқ бойының,
Жылмиғаны не еткені?
Құбылуы ойының
Кетпей құйтың еткені!

Қазақәдебиеті.Анықтамалық

Сен адам ның қан дай қа сие тін сар казм мен бе рер едің? Жа зып 
көр.

Абай Құ нан ба ев. Қа расөз: на қыл сөз дер / Абай Құ нан ба ев – Ал ма-
ты: Көш пен ді лер, 2007.

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

«Ата көр ген – оқ жо нар», «ана көр ген – тон пі шер» де ген дей, 
ата-ана жо лын жал ғас ты ра сың ба? Не мен ай на лы са сың? Бо ла ша-
ғы ңа құр ған жос па рың ха кім ге ұнар ма екен?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

тіріп, 
ды өз руды өз руды өз ру

сіз қылық-
бек пен мал бек пен мал 

ды үгіттеуден теуден теу

НазарбековСайын Назарбеков

кесінмен әжуа
рі. Бірақ иронияға қарағанда 
да ирониярында иро

Қазақ

дай қасиедай қа

«Ата көрген – оқ жо
лын жал

Хакімнен үйрен

«Ата көр
ата-ана жолын жал

ңа құрған жос

Кітап

Абай Құ
ты: Көш
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Жалған намыс туралы хакім не деген екен? 

	 ЖИЫРМА	АЛ	ТЫН	ШЫ	 
	 ҚАРА	СӨЗ

«Қан со нар да бүр кіт ші шы ға ды аң ға» 
өле ңін жаз ған ақын не лік тен «Жиыр ма 
ал тын шы қа ра сө зін де»  жұрт ты сы най ды? 
«Біз дің қа зақ тың қос қан аты ал дын да 
кел се, тү сір ген ба луа ны жық са, сал ған 
құ сы ал са, қос қан иті өз ге ден озып ба рып 
ұс та са, есі шы ғып бір қу ана ды».

Не гі зін де жа рыс қа түс кен дер дің 
бі рі нің озып шы ғуы да, оған қу ануы 
да – заң ды құ бы лыс. Бұл жер де Абай дың 
түп кі айт пақ ой ын тү сі ну ке рек. Жүй рік 
ат, ұш қыр та зы, қы ран құс ұс тау – ежел гі 
қа зақ қа тән ұлт тық кә сіп. Абай дың өзі де 
ит жү гір тіп, құс сал ған ды жақ сы көр ген. 
Де ген мен жо ға ры да атал ған кә сіп түр-
ле рін адам «өз ге лер ді ыза лан ды рып», 
қыз ға ныш ту ды руы үшін емес, өз хоб биі 
ре тін де қол дан ға ны дұ рыс еке нін ай та ды.

«Бі реу ді ыза лан дыр мақ – ша ри ғат та 
ха рам, ша руа ға за лал, ақыл ға те ріс. 
Ән шей ін бі реу ді ыза қыл мақ тың не сін 
дәу лет бі ліп қу ана ды екен? Жә, бол ма са, 
ана ыза бо лу шы сон ша лық не ге жер 
бо лып қа ла ды екен?», – дей ді Абай. 
Же ңіл ген жақ «Не ге жер бо лып қа ла ды 
екен?» де ген сұ рақ ты Абай те гін қой ып 
отыр ған жоқ. Же ңіл се, не сі бар? Оған 
ыза ла нып, жер бо лып (жа сып) қал май, 
қай та қай рат та нып, ал ға ұм ты лу ке рек. 
Се бе бі сол күн гі жа рыс пен өмір аяқ тал-
май ды. Бұл әдейі есеп пен қу ану да, со ған 
жа сып, тө мен шік теп қа лу да – на дан-
дық тың бел гі сі.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• қа ра сөз де кө те ріл ген 

өзек ті ой ды, әлеу мет тік-
қо ғам дық, эс те ти ка лық 
мә се ле ні анық тау;

• шы ғар ма да ғы көр кем-
де гіш құ рал дар дың 
қол да ны сын тал дау;

• шы ғар ма ның та қы ры бы 
мен идея сын ав тор дың 
осы тек тес өз ге шы ғар-
ма сы мен са лыс ты рып, 
ұлт тық жә не та ри хи 
құн ды лы ғын ба ға лау.

Қуаныш
Ұят
Даңғойлық
Намыс

Тірек	сөздер

Ж.Ба ла са ғұ ни дің 
«Адам да жақ сы қа си ет 
бол ма са, оған бақ та, 
ба қыт та қон бай ды» 
де ген сө зін бү гін гі та қы-
рып пен бай ла ныс та 
зерт те.

Зертте

Ха	рам	(араб ша) – 
жат, арам

Сөз	маржан

ғакітші шыға
ған ақын неліктен «Жиыр

де»  жұртзінде»  жұрт
тың қосқан аты ал

ген балуаны жық
қан иті өзса, қосқан иті өз
ғып бір қу

де жарыс
нің озып шығуы да, оған қу

де жа
нің озып шы

ды құбылыс. Бұл жер
пақ ой

қыр та
қа тән ұлтқа тән ұлт

тіп, құс салит жүгір
Дегенмен жо
лерін адам «өз

ғаныш ту
ле
қызға
ретін

ша) – 

маржан

Ж.Баласағұни
да жақ
са, оған бақ та, 

Зертте

«Адамда жақ
болмаса, оған бақ та, 
бақыт та қон

ген сө
пен байрыппен бай

зерт
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«Абай» эн цик ло пе дия сын да ғы мы на мә лі мет ке көз жү гі рт сек: 
«Озып кел ген жыл қы ның ша бы сы үшін ты ма ғын ас пан ға лақ-
ты рып мақ та ну, жы ғы лып қал ған жі гіт тің ай ла сы аз ды ғы үшін 
жер ге кі рер дей на мы ста нып, кі ріп ке тер жер те сі гін із дейт ін дей 
на мы ста ну – на дан дық пен ақы мақ тық тың әсе рі де ген тү сі нік 
ту ғы за ды. Ау, ағай ын! Озып жат қан да, жы ғып жат қан да бір 
қа зақ тың аты мен жі гі ті емес пе?! Абай осын дай тү сі нік ті са ғы-
на ды. «Өз жұр тың нан жау із де ме, өз ау лың нан дау із де ме» де ген 
қа ғи да ны ал ға тұ та ды. Сол қа ғи да пай да сын жұрт ара сы нан та ба 
ал ма ған кез де Абай: «Мұ ның бә рі – қа зақ тың қа зақ тан бас қа жауы 
жоқ, бит тей нәр се ні бір үл кен іс қыл ған кі сі дей қу ан ған бо лып, 
ана өз ге лер ді ыза лан дыр сам екен де мек» (342-б.).

Осы мә тін де қуа ныш пен ре ніш ті шен дес ті ре оты рып, әжуа ға 
ай нал дыр ған гро теск тә сі лі бар. Абай мұн да да оқу оқып, ең бек етіп, 
ал ға қой ған мақ сат қа же ту де та бан ды лық көр се ту қа жет еке нін 
көр се тіп отыр. Бұл Абай дың бар лық шы ғар ма ла ры на тән не гіз гі 
идея лық-та қы рып тық үзіл мес же лі сі нің бі рі бо лып са на ла ды.

Се бе бі «Жүй рік ат – кей де ол ел де, кей де бұл ел де бо ла тұ ғын 
нәр се, қы ран құс та, жүй рік ит те – кей де оның қо лы на, кей де 

Ин фог ра фи ка ны та ғы не мен то лық ты рар едің? Дәл қа зір біз ге не ден ары лу 
қа жет?

Жал ған на мыс

Мақ тан шақ тық

Кө ре ал мау шы қ

Даң ғой лық

Жиыр	ма	ал	тын	шы  
қа	расөз

Адам қан дай  
қа си ет тер ден  
ау лақ бо лу  
ке рек?

Суретпен	жұмыс

сек: 
ға лақ

ғы үшін дығы үшін 
дейт дей 

ген түсінік 
қан да бір ғып жатқан да бір 

сінікті са
деме» де
сынан та

нан дау із
сын жұрт арасы

зақтан бас
дей қуансідей қу

мек» (342-б.).

рар едің? Дәл қазір біз

ДаңДаң

Мақтан

де қуаОсы мәтінде қуа
дырған гро

ған мақ
налдыр
ға қой

көрсетіп отыр. Бұл Абай
лық-таидея

Себе
нәрсе, қы
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мұ ның қо лы на тү се тұ ғын нәр се. Күш ті жі гіт те үне мі бір ел ден 
шы ға ма? Кей де ана ел ден, кей де мы на ел ден шы ға ды. Мұ ның 
бә рін адам өз өне рі ме нен жа са ған жоқ. Бір оз ған, бір жық қан 
үне мі озып, үне мі жы ғып жүр мей ді. Со ның бә рін де бі ле тұ ра, 
жер ге кір ген дей бо лып, я бір арам ды ғы, жа ман ды ғы шық қан дай 
не сі не ұя лып, қор ла на ды екен?», – дей ді Абай.

Мұ ны айт ып отыр ған да ғы се беп адам ба ла сы ұя ла тын нәр се 
мен ұял майт ын нәр се ні ажы ра та бі лу ке рек. Әйт пе се Абай ша айт-
қан да: «Мұ ның бә рі – на дан дық, ақы мақ тық тың әсе рі» бо ла ды. 
Қа шан да «қай рат, ақыл, жү рек ті» қа тар ұс тап, адал ең бек ете біл-
се, адам ба ла сы ның ал майт ын асуы, шық пайт ын биігі бол май ды.

«Жиыр ма ал тын шы қа ра сөз дің» жан ры – про за (пуб ли цис ти ка). 
Тұң ғыш рет 1933 жы лы М.Әуе зов құ рас тыр ған екі том дық та жа рия-
лан ған. Қа зір гі уа қыт та аз да ған текс то ло гия лық өз ге ріс тер мен, 
М.Әуе зов тің құ рас тыр ған нұс қасы бой ын ша жа рия ла нып ке ле ді.

 	Білу

1. Қа ра сөз де қан дай ұлт тық спорт түр ле рі айты ла ды?
2. Абай қа ра сөз де қан дай қа си ет тер ді сы най ды?
3. Абай осы қа ра сөз де не ні жет кіз гі сі кел ді?
4. Қа ра сөз де қан дай же ті қа зы на атауы кез де се ді?

Тү	сі	ну

1. Ақын не лік тен қа ра сөз де ри то ри ка лық сұ рақ қой ған?
2. Абай даң ғой лық ты қа лай сы най ды?
3. Ол не се беп ті же ңіл ген дер ге де на ра зы?

Қолдану

1. Жұп тық жұ мыс. Ақын рөліндегі жұбыңнан «Сұхбат 
алу» әді сі мен қарасөздегі мәселе туралы сұхбат ал. Өз 
араларыңда осындай жағдай жиі кездесе ме? 

2. Қа ра сөз ді оқи оты рып, кес те ні тол ты р.

Ұялу ке рек Ұял мау ке рек 

Таалдау

1. Қа ра сөз де кө те ріл ген өзек ті ой ды, әлеу мет тік-қо ғам дық, 
эс те ти ка лық мә се ле ні анық тап, талда.

2. Шы ғар ма да  қандай көр кем де гіш құ рал дар дың қол да-
нылып тұрғанын анықтап, олардың қызметін тал да.

Бі лу

Түсіну

Қолдану

Талдау

ден 
ды. Мұның 

ған, бір жыққан ған, бір жық
рін де біле тұ

ғы шыққандай 

сы ұялатын нәр
се Абай

рі» бо
рек. Әйтпесе Абай

тың әсері» бо
тап, адал ең

ын биігі болпайтын биігі бол
– проза (пуб

ған екі том
ған текстологиялық өз

ынша жария

тық спорт түр
тер

ні жет
зына атауы кезті қазы

расөзде ри
лай сы

тен қара
лықты қа

ті жеңілген

тық жұмыс. Ақын рөліндегі жұбыңнан «Сұхбат 
алу» әдісімен қарасөздегі мәселе туралы сұхбат ал. Өз 
араларыңда осындай жағдай жиі кездесе ме? араларыңда осындай жағдай жиі кездесе ме? 

расөзді оқи оты

1.
эс

2.
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Жинақтау

1. Қа ра сөз маз мұ ны на сәй кес ма қал-мә тел дер жи нақ та.
2. Қа ра сөз дің та қы ры бы мен идея сын ав тор дың осы тек тес 

өз ге шы ғар ма ла ры мен са лыс тырып, ойыңды түйінде.

Бағалау

Қа ра сөз дің ұлт тық жә не та ри хи құн ды лы ғы на ба ға бер.

...Би лік те әділ дік пен қа тар осы мен егіз си яқ ты бір мі не зі Абай дың 
мыр за лы ғы, жо ма рт ты ғы, дү ниеқор емес ті гі бо ла тын. Жа қын ма ңай-
да ғы ел де өзі ата ғын есіт кен аты шу лы жүй рік ат, қы ран құс, ал ғыр 
ит си яқ ты сау ық ас пап та ры бол са, Абай қа лап та ала ды. Қы зық қа ны 
ке дей ді кі бол са, са тып та ала ды. Бір жаз да бес түйе бе ріп, бір бәй ге ат 
алып, бес құ лын ды бие бе ріп, екін ші бәй ге ат ал ға нын көр дім. Со ла-
ры ның еке уін де сұ ра ған екі кі сі ге өзі қы зық та мас тан бе ріп жі бер ді.

Осы күн ге дей ін То бық ты іші: «Бір до сың нан қы зы ғып қа лап, бұл дап 
ал ған жақ сың ды, үйіңе жет кіз бей, бір жақ сы көр ген ада мың алып кет се, 
со нан қы зық не бар деп Абай айт пап па еді?» – деп, аңыз қы лы са ды.

КөкбайЖанатайұлы

Гро	теск – (фр. grotesgue – өнер) – шығармада сыртқы түрдің ішкі 
желімен қайшылығы сатирамен астасып, әжуа күйде көрініс табуы. 
Осы тәсілді Абай көптеген шығармаларында шебер қолдана білген. 

Қазақәдебиеті.Анықтамалық

Гро теск тә сі лі мен жа сөс пі рім дер дің теріс қы лық та рын жаз.

Абай. Эн цик ло пе дия. – Ал ма ты: Ата мұ ра, 1995. 

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Бі реу дің же тіс ті гі не шы найы қу ана ала сың ба? Же ңі ліс сәт те-
рін де өзің ді қа лай се зін дің?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

та.
тес дың осы тек

тырып, ойыңды түйінде.

на баға бер.

ты бір мінезі Абайты бір мі
латын. Жа

рік ат, қыран құс, ал
са, Абай қалап та ала

да бес түйе бе
ге ат ал

мас
ші бәйге ат ал

ге өзі қызықтамас
ты іші: «Бір досыңнан қы

сы көр
пап па еді?»

– өнер)grotesgue – өнер)
желімен қайшылығы сатирамен астасып, әжуа күйде көрініс табуы. 
Осы тәсілді Абай көптеген шығармаларында шебер қолдана білген. Осы тәсілді Абай көптеген шығармаларында шебер қолдана білген. 

теск тәсілімен жа

үйрен

Біреудің жереудің жереу
де өзіңді қа

Хакімнен үйрен

рінде өзің

Кітап

Абай. Эн

Кітап
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Мі не, сен «Жақ сы ат пен та ту жол дас – бір ға ни бет» деп 
атала тын үшінші та рау ды аяқ та дың. 

Не біл дің? Не үй рен дің? Кә не, өзің ді сы нап көр.

	 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР

Топ тық жұ мыс. 
1. «Ой лау дың ал ты қал па ғы» әді сі мен ақын ның ұлт тық мә де-

ни ет пен саят шы лық өне рін бей не леу де гі 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 пақ 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 ға лайт ын жә не оң тай лы ше шім та ба тын са рап шы лар мен тал-
дау шы лар.

2. «Информатика» пәнінен алған біліміңе сүйеніп, SketchUp 
Make программасында «Жақсы ат пен тату жолдас – бір ғанибет» 
тақырыбында жоба жасаңдар.

Жұптық жұмыс. 
«Жа сы рын су рет» әді сі мен жұмыс жасаңдар. Интернеттен 

та би ғат ли ри ка сы на бай ла ныс ты са лын ған су рет ті тауып, оны 
жұ бы ңа көр сет пей қа рап шық. Со дан соң жұ бы ңа осы су рет ті 
си пат та. 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. Содан соң тү сі нгені бойынша өзі 
сурет са лып шы ға ды. Жұбыңмен ал ма сып жұ мыс іс теңдер. Ең 
со ңын да сал ған су рет те ріңді түп нұс қа мен са лыс ты рыңдар.

бет» деп 

ның ұлтмен ақын
гі поэтикалық тіл

не бір қалді, әр топ өзіне бір қал
тын анықтайды:

рап топ. Осы топ мү
ді.

рап топ. Осы топ мү
ді дәлелдей
қытты, пози

ғын із
гірт түс, күмән кел

мән келтімән кел
лық топ. Бұл топ өзциялық топ. Бұл топ өз

ғармашы
ңа ше

– шығар
ға тосын жаңа ше
ға беруші топ. Бар

тайлы шетай

«Информатика» пәнінен алған біліміңе сүйеніп, SketchUp 
Make программасында «Жақсы ат пен тату жолдас – бір ғанибет» 
тақырыбында жоба жасаңдар.тақырыбында жоба жасаңдар.

Жұптық жұмыс
рын су

ка
«Жасы

ғат лири
быңа көрсет

та. Тың
тыс

пат
маға қа
сурет са

ңында сал
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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 «Жақ сы ат пен та ту жол дас – бір 
ға ни бет» деп атала ды?

2) Не лік тен Абай ды та би ғат ли ри ка сы ның ше бе рі деп 
ай та мыз?

3) Не лік тен Абай шы ғар ма ла рын да иро ния дан гө рі сар казм 
ба сым?

4) Не лік тен ақын өз ге ұлт тың жақ сы жа ғын үл гі ет кен?
5) Не лік тен ақын қа зақ тың қа зақ тан бас қа жауы жоқ де ген?
6) Не лік тен ақын саят шы лық ты дә ріп те ген?

2. «Жақ сы ат пен та ту жол дас – бір ға ни бет» де ген та қы рып қа 
эс се жаз.

3. Тест сұ рақ та ры на жау ап бер.
1) «Кө кі ре гі се зім ді, кө ңі лі ой лы ға» фразасы ақын ның қай 

шы ғар ма сы нан алын ды?
A) «Жас тық тың оты жа лын дап» өлеңі
B) «Қан со нар да бүр кіт ші шы ға ды аң ға» өлеңі
C) «Жаз ғы тұ ры» өлеңі
D) «Жү рек те қай рат бол ма са» өлеңі
E) «Жел сіз түн де жа рық ай» өлеңі

2) Сар казм де ген не?
A) Адам ды си пат тау
B) Ма зақ та ма өлең жа зу
C) Зіл ді ке ке сін мен әжуа лау
D) Бір нәр се ні екін ші нәр се ге те ңеу
E) Зіл сіз ке ке сін мен ай ту

3) Ақын ның қай шы ғар ма сын да аң шы лық ту ра лы айт ыл-
май ды?
A) «Қан со нар да бүр кіт ші шы ға ды аң ға» өлеңі
B) «Екін ші қа ра сөз»
C) «Жаз ғы тұ ры» өлеңі
D) «Жиыр ма ал тын шы қарасөз»
E) «Жаз» өлеңі

4) «Қан ды көз» 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

– бір дас – бір 

бері деп 

дан гөрі сарказм 

кен?ғын үлгі еткен?
қа жауы жоқ де
ген?

бет» деген та

ға» фразасы ақын

дап» өлеңілындап» өлеңі
ші шығады аң

маса» өлеңі
рық ай» өлеңірық ай» өлеңі

тау
ма өлең жазу

мен әжуа
ма өлең жа

сінмен әжуа
ні екінші нәр

мен айсінмен ай
ның қай шының қай шы

«Қансонарда бүр
ші қара«Екінші қа

«Жазғытұры» өлеңі
«Жиыр
«Жаз» өлеңі

D) «Жиыр
E) «Жаз» өлеңі
«Қандыкөз» қан
A) Мета

Эпи
A)
B)
C)
D)
E)
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5) Ақын қа ра сө зін де гі бір талай қи ын дық қа шы дайт ын қай 
ұлт?
A) Тә жік
B) Орыс
C) Қа зақ

D) Өз бек
E) Но ғай

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

1. Өлең үзін ді сін оқып, тө мен де гі тап сыр ма лар ды орын да.

Қан со нар да бүр кіт ші шы ға ды аң ға,
Тас тан түл кі та бы лар аң ды ған ға.
Жақ сы ат пен та ту жол дас – бір ға  ни бет,
Ың ғай лы ық шам ки ім аң шы адам ға.

...Бі  реуі – көк, бі  реуі – жер та ғы сы,
Адам үшін ба ты сып қы зыл қан ға.
Қар – ап пақ, бүр кіт – қа ра, түл кі – қы зыл,
Ұқ сай ды хас а сұ лу шо мыл ған ға.

1) Үзін ді нің бі рін ші бө лі гі нен аң шы лық қа қой ыла тын талап-
тар ды тау ып, тіз бек теп жаз.
Бі рін ші талап: ... .
Екін ші талап: ... .
Үшін ші талап: ... .
Төр тін ші талап: ... .
Бе сін ші талап: ... .

2) Үзін ді нің екін ші бө лі гін де гі ан ти те за лар ды тау ып, олар дың 
қыз ме тін тү сін дір. Олар мен сөй лем құ ра.

2. Мә тін ді мұ қи ят оқып, тө мен де гі тап сыр ма лар ды орын да.
  Ен ді қа рап тұр сам, сарт тың ек пе ген егі ні жоқ, шы ғар-

ма ған же мі сі жоқ, сау да ге рі нің жүр ме ген же рі жоқ, қыл ма ған 
ше бер лі гі жоқ. Өзі ме нен өзі әу ре бо лып, бі рі ме нен бі рі еш бір 
ша һа ры жау лас пай ды. Орыс қа қа ра май тұр ған да қа зақ тың 
өлі сі нің ахи рет ті гін, ті рі сі нің ки імін сол жет кі зіп тұр ды. Әке 
ба ла ға қим айт  ұғын ма лың ды кі ре леп сол ай дап ке тіп тұр ды 
ғой. Орыс қа қа ра ған соң да, орыс тың өнер ле рін біз ден олар көп 

ын қай 

лері

ды орынмалар

ды аңға,
дығанға.

дас – бір ға
шы адамім аңшы адам

реуі – жер та
зыл қан

кіт – қа
лу шомыллу шо

ші бөлігінен аң
бектеп жаз.ып, тізбек

ші талап: ... .
ші талап: ... .
ші талап: ... .ші талап: ... .

ші талап: ... .ші талап: ... .
ші талап: ... .
нің екінші бө
тін түсінметін тү

ді мұқи
ді қарап тұр

тінді мұ
Енді қа

маған жемі
шеберлігі жоқ. Өзі

ры жау
ше
шаһа
өлі
бала
ғой. Орыс
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үй ре ніп кет ті. Үл кен бай лар да, үл кен мол да лар да, еп ті лік, 
қыр мы зы лық, сы пайы лық – бә рі со лар да. Но ғай ға қа ра сам, 
сол дат тық қа да шы дай ды, ке дей лік ке де шы дай ды, қа за ға 
да шы дай ды, мол да, мед ре се сақ тап, дін кү ту ге де шы дай ды. 
Ең бек қы лып, мал та бу дың да жө нін со лар бі ле ді, сал та нат, 
әсем де со лар да... Орыс қа ай тар сөз де жоқ, біз құ лы, кү ңі 
құр лы да жоқ пыз.

1) Мә тін де не ше кә сіп ту ра лы ай тыл ған?
А) 4
В) 5
С) 7
D) 6

2) Мә тін идея сы қан дай?
А) Бас қа ха лық пен та ныс ты ру
В) Қа зақ хал қын ең бек ке үй ре ту
С) Өз ге ха лық ты дә ріп теу
D) Қа зақ тың кем ші лі гі не кү лу

3. Мә тін ді мұ қи ят оқып, тө мен де гі тап сыр ма лар ды орын да.
  Жүй рік ат – кей де ол ел де, кей де бұл ел де бо ла тұ ғын нәр се, 

қы ран құс та, жүй рік ит те – кей де оның қо лы на, кей де мұ ның 
қо лы на тү се тұ ғын нәр се. Күш ті жі гіт те үне мі бір ел ден шы ға 
ма? Кей де ана ел ден, кей де мы на ел ден шы ға ды. Мұ ның бә рін 
адам өз өне рі ме нен жа са ған жоқ. Бір оз ған, бір жық қан үне мі 
озып, үне мі жы ғып жүр мей ді. Со ның бә рін де бі ле тұ ра, жер ге 
кір ген дей бо лып, я бір арам ды ғы, жа ман ды ғы шық қан дай 
не сі не ұя лып, қор ла на ды екен?
1) Мә тін де не ту ра лы ай тыл ған?

А) Жүй рік ат
В) Жүй рік ит
С) Күш ті жі гіт
D) Жал ған на мыс 

2) Үзін ді идея сы на сай ма қал ды тап:
А) Күш ата сын та ны мас
В) Ба тыр май дан да шы ны ға ды
С) Жі гіт ті на мыс өл ті ре ді
D) Жі гіт тің тү сін айт па, ісін айт .

лік, 
расам, 

заға ды, қа
ге де шы ды. 

ді, салтанат, 
лы, күтар сөз де жоқ, біз құлы, кү

рету

лу

дегі тап
де, кейде бұл елде, кей
– кейде оның қорік ит те – кей

ғын нәрсе. Күшті жі
ден, кейде мы

ған жоқ. Бір оз
ден, кей

нен жасаған жоқ. Бір оз
ғып жүрмей

лып, я бір арамлып, я бір арам
ланалып, қор

де не туралы ай
рік ат
рік итЖүйрік ит

Күшті жігіт
Жалған на

ді идея
D) Жал
Үзінді идея
А) Күш ата
В) Батыр май

Жі
В)
С)
D)
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ІV	ТАРАУ

ҰЙЫҚ	ТАП	 
ЖАТ	ҚАН	ЖҮ	РЕК	ТІ	
ӘН	ОЯ	ТАР

До сым, сен осы та рау да
• Абай дың му зы ка лық мұ ра сы мен та ны са-

сың;
• ақын ның ән де рін ру ха ни-эс те ти ка лық, 

та ным дық мақ сат та иге ре сің.

ТАРАУТАРАУ

ТАП
ЖҮҚАНҚАН

ТАРОЯТАРОЯ

Досым, сен осы та
Абай
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Түн сұлулығын сезіну үшін ақын өлеңін оқиық, әнін айтайық.

	 «ЖЕЛ	СІЗ	ТҮН	ДЕ	ЖА	РЫҚ	АЙ»	 
	 ӨЛЕҢІ

«Жел сіз түн де жа рық ай» өле ңі ли ри-
ка лық шы ғар ма ға жа та ды. Өлең 4 тар-
мақты, 5 шу мақ тан тұ ра ды, 7–8 бу ын ды 
жыр үл гі сі мен, ша лыс ұй қас пен (а-б-а-б) 
жа зылған.

Сұ лу лық тың ұйыт қы сы – әсем 
та би ғат. Абай оқыр ман ды та би ғат тың 
әсем кө рі ніс те рі мен ті ке лей та ныс ты ру 
ар қы лы то сын фор ма лық пі шін тап қан. 

Адам жа ны ның асыл қа сие тін, ас қақ 
мұ ра ты, рия сыз ын тық, нә зік се зі мін, 
нақ ты лы өмір шын ды ғы ның заң ды-
лық та рын сақ тай оты рып, тың ту ын ды 
ту дыр ған. 

Өлең эс те ти ка лық-көр кем дік, эти ка-
лық-ғиб рат тық зор мән ге ие. Кәу сар 
бұ лақ тай та за се зім та би ғат құ бы лы-
сы мен үн сіз үн де се ді.

Ақын жел сіз түн де сәу ле сі су ға түс-
кен ай ға жан бі ті ріп, оны ді ріл де тіп 
қоя ды. Оны ді ріл де тіп тұр ған – күр кі реп 
ағып жат қан өзен. Бұл – та би ғат та ғы 
заң ды құ бы лыс. Ал Абай ше бер лі гі сон-
да, ол осы құ бы лыс қа жан бі ті ріп, адам 
се зі мі мен әде мі үй лес ті ріп отыр. Мұн да 
ай мен өзен суы бір-бі рі мен жа ра сым 
тап қан:

Жел сіз түн де жа рық ай,
Сәу ле сі су да ді ріл деп,
Ауыл дың маңы – те рең сай,
Та сы ған өзен кү ріл деп.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• көр кем мә тін ді па  йым дап, 

ло ги ка лық, пси хо ло-
гия лық кі ді ріс тер мен 
мә нер леп оқу;

• өлең ді ком по зи ция лық 
құ ры лы мы на тал дай 
оты рып, не гіз гі тұ жы-
ры мын ай қын дау, 
жос пар құ ру.

Табиғат
Махаббат
Жалғыздық

Тірек	сөздер

Ай	тақ,	ай	тақ	тау	– 
ит ті сақ бо лу ға ша қы ру

Сөзмаржан

Қо сым ша ақ па рат көз-
де рі нен «Жел сіз түн де 
жа рық ай» ту ра лы 
мә лі мет жи нақ тап, 
пре зен та ция жа са.

Зертте

Түн сұлулығын сезіну үшін ақын өлеңін оқиық, әнін айтайық.

рық ай» өлеңі лирық ай» өле
тады. Өлең 4 тар

ды, 7–8тан тұра
лыс ұйқас

тың ұйыттың ұйытқы
ғат. Абай оқырман

мен ті
ма

ністері
сын форма

Адам жанының асыл қа
сыз ын

лы өмір шын
рын сақрын сақ

дырған. 
Өлең эс

лық-ғибрат
тай та

лық-ғиб
бұлақ
сымен үн

Ақын жел
кен ай
қоятау

қыру

паша ақ
нен «Желсіз түн

Зертте

Қосым
дерінен «Жел
жарық ай» ту

лімет жи
тация жапрезента
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Әсем дік тің та ғы бір бел гі сі – өз де рі ға на тү сі не тін тіл де өза ра 
сы быр лас қан жа пы рақ пен жер дің бе тін тү гел жау ып тұр ған жап-
жа сыл шөп.

Қа лың ағаш жа пы ра ғы
Сы быр ла сып өз ді-өзі,
Кө рін бей жер дің то пы ра ғы,
Құл пыр ған жа сыл жер жү зі.

Осын дай сұ лу түн де құ лақ қа тау қой науы нан гү ріл деп құ ла ған 
өзен са ры ны, үр ген ит пен ай тақ та ған адам дау ысы жә не әл де қай дан 
ес тіл ген саз ды ән нен тау да жаң ғы рып, бір ге қо сы лып, ән сап тұр-
ған дай әсер бе ре ді. Ақын осын дай ли ри ка лық қа нық бояу мен та мыл-
жыт қан та би ғат су ре ті не үшін ші шу мақ тың соң ғы тар мақ та рын да 
түн жа мы лып, кез де су ге шық қан бел гі сіз қыз бен жі гіт ті қо са ды.

Тау жаң ғы рып, ән қо сып
Үр ген ит пен ай тақ қа.
Кел меп пе едің жол то сып,
Жо лы ғу ға ау лақ қа?!

Су рет ке қа рап, QR-cod-тағы «Жел сіз түн де жа рық ай» әнін сы нып пен 
қосылып ай тың дар. Түн сұ лу лы ғын, ақын ның ой ын се зі ну ге ты ры сың дар.

Суретпен	жұмыс

пен 
дар.сыңдар.

– өзғы бір белгісі – өз
рақ пен жердің бе

лың ағаш жа
сып өзсып өз

бей жеррінбей жер
Құлпырған жа

лу түндай сұлу түн
ны, үрген ит пен ай

ды ән
реді. Ақын осын

ген саз
дай әсер бере

қан табиғат су
түн жамылып, кезтүн жа

рап, QR-cod-тағы «Желрап, QR-cod-тағы «Жел
лығын, ақынлу

рық ай» әнін сырық ай» әнін сы
ын сеның ойын се
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Өлең де гі қыз бен жі гіт – не гіз гі кей іп кер емес. Бұ лар дың 
ор нын да бас қа да адам дар бо луы мүм кін. Алай да Абай әсем 
та би ғат құ бы лы сын адам ның асыл се зі мі ар қы лы бей не леп тұр. 
Бұ ған куә – жан ды кей іп ке ай нал ған жел сіз түн, жа рық ай, 
та сы ған өзен.

Та би ғат та, адам да бір-бі рі мен үн сіз сыр ла са ды, бір-бі рі нен 
жа рас тық та ба ды. Ақын ше бер лі гі деп осы ны ай та ды.

«Жел сіз түн де жа рық ай» өле ңі нің әні бар. Бұл өлең Абай 
ән де рі нің төл ба сы бо лып са на ла ды. Мұн да сөз бен саз бір-бі рі мен 
ты ғыз үн де сіп, ты мық түн мен тұ нық се зім ән бо лып тер бе ле ді. 
Абай то лық сы ған ай жа ры ғын да көз ге анық кө рі не тін ау ыл дың 
ма мы ра жай сә тін ми нор лы лад та ғы (баяу) әуен саз бен су рет тей ді. 
Му зы ка лық ән өл ше мі де өлең мен әуен нің мін сіз жым да су ына 
ар қау бол ған. 

Му зы ка зерт теу ші сі В.Дер но ва «Абай дың му зы ка лық мұ ра-
сы» ат ты зерт теу ең бе гін де: «Жа ңа ли ри ка лық жанр ға бү тін дей 
жа та тын Абай дың үш қа на әні бар: «Жел сіз түн де жа рық ай», 
«Кө зім нің қа ра сы» жә не «Қа раң ғы түн де тау қал ғып». Бұ лар ға 
қа ла лық ән дер де дәс түр лі шар шы ке зең тү рін де шу мақ фор ма сын 
не ме се қай талау мен екі бө лім ді фор ма ны пай да ла ну тән. Орын да-
ған да шу мақ тың екін ші бө лі мі қай тала на ды. Бұл ән дер дің бә рі 
ми нор да кез де се ді», – деп жа за ды.  

Ән нің үш нұс қа сы бар. Ән ді ал ғаш 1935 жы лы Ә.Ыс қа қов тың 
орын дау ын да ком по зи тор Л.Ха ми ди но та ға тү сір ген. Екін ші сін 
1939 жы лы К.Ле ке ров тің орын дау ын да Б.Ер за ко вич но та ға 
тү сір ген. Үшін ші сі ән ші Ж.Кәр ме нов тің үй ре туімен Ә.Мұ са ның 
орын дау ын да но та ға түс кен. Үш нұс қа да да аз да ған өз ге ріс тер бол-
ға ны мен, ұқ сас тық ба сым. Бұл ән кө бі не се ор ке стр, фор те пи ано 
сүйеме лі мен жә не хор да ай ты ла ды. Дом бы ра сүйеме лі мен ал ғаш 
айт қан ән ші – Ж.Кәр ме нов. 

Ән «Абай дың му зы ка лық твор чест во сы» (1954), «Айт тым 
сә лем, қа лам қас» (1986) жи нақ та рын да жа рия лан ған.

	Білу

1. Бұл өлең де жыл дың қай мез гі лі су рет тел ген?
2. Ақын өлең де та би ғат ты қа лай бей не лей ді?
3. Абай бұл өлең мен не жет кіз гі сі кел ген?
4. Қазақ әдебиетінде осындай мазмұнда басқа өлең бар ма?

Бі лу

дың 
да Абай әсем 

леп тұр. леп тұр. 
сіз түн, жарық ай, 

ды, бір-біріды, бір-бі
ды.

нің әні бар. Бұл өлең Абай 
да сөз бен саз бір-бі

нің әні бар. Бұл өлең Абай 
да сөз бен саз бір-бі
зім ән болып тер

рінетін ауге анық кө
ғы (баяу) әуен сазбен су

нің мінсіз жым

ва «Абайдың му
калық жанр

сіз түн
ңа лири

на әні бар: «Желсіз түн
ғы түнде тау қал

зең тү
ді форма
мі қайталамі қай

ді», – деп жазады.  
сы бар. Әнді алғаш 1935 жы

тор Л.Хами
тің орын

тор Л.Ха
ровтің орын

сі әнші Ж.Кәр
кен. Үш нұсға түскен. Үш нұс

сым. Бұл ән көтық ба
мен және хорда ай

ші – Ж.Кәрме
дың музыӘн «Абайдың му

лам қас» (1986) жи

Бұл өлең
Ақын өлең

1. Бұл өлең
2. Ақын өлең
3. Абай бұл өлең
4. Қазақ әдебиетінде осындай мазмұнда басқа өлең бар ма?
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Тү	сі	ну

1. Бұл өлең не се беп ті та би ғат ли ри ка сы на жа та ды?
2. Өлең нің ерек ше лі гі не де?
3. Ақын не ге жел сіз түн де гі жа рық ай ды ән ге қос қан?

Қолдану

1. Интернет  желісінен «Жел сіз түн де жа рық ай» әнін 
тыңдап, әншінің орындаушылық шеберлігіне мән бер. 

2. Жұп тық жұ мыс. Өлең ді ке зек пен пси хо ло гия лық және 
ло ги ка лық кідірістермен мә нер леп оқыңдар. Өлең жол-
да ры нан не гіз гі ой ға қа зық бо ла тын сөз дер ді жазыңдар.

3. Өлең мә ті нін қай талап оқып, маз мұ ны бой ын ша су рет 
сал.

4. Та қы рып қа бай ла ныс ты «Түр тіп алу» кес те сін 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»

Таалдау

1. Өлең де гі көр кем де гіш құ рал дар ды анықта. Ав тор дың  
бұ лар ды қол да ну се беп те рін талдап тү сін дір.

2. Топ тық жұ мыс. Өлең ді ком по зи ция лық құ ры лы мы на 
тал дай оты рып, не гіз гі тұ жы ры мын ай қын дап, жос пар 
құ рың дар.

Жинақтау

1. Ақын ның та би ғат ли ри ка сы на ар нал ған өлең де рін «Жел-
сіз түн де жа рық ай» өле ңі мен са лыс тыр. Та би ғат көр кін 
бе ру ше бер лі гін тұ жы рым да.

2. Қаладағы түнгі сұлулықты ауылдағымен салыстыр, ерек-
шелігі неде?

3. https://www.abai.kz/ сіл те ме сі ар қы лы Қ.Жұ ма лиев тің 
«Абай дың та би ғат ли ри ка сы» ма қа ла сын оқып, бү гін гі 
та қы рып ты түй ін де.

Бағалау

Қа лай ой лай сың, қа зір та би ғат ақын су рет те ген күй де ме?

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау

ге қосқан?

Қолдану

рық ай» 
тыңдап, әншінің орындаушылық шеберлігіне мән бер. 

гиялық және 
тыңдап, әншінің орындаушылық шеберлігіне мән бер. 

пен психология
леп оқыңдар. Өлең жол

дерді жазыңдар.тын сөз
талап оқып, мазмұны бой

тіп алу» кестіп алу» кес

+ «мен үшін 

ңа ақжаңа ақ

гіш құралдегіш құ
ну себептерін талдап тү

мыс. Өлеңді ком
гізгі тұ

мыс. Өлең
рып, негіз

ның табиғат ли
де жарық ай» өле

берлігін тұру шебер
Қаладағы түнгі сұлулықты ауылдағымен салыстыр, ерек
шелігі неде?
https://www.abai.kz/ сіл
шелігі
https://www.abai.kz/ сіл
«Абайдың та
тақырып

Қа
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«Жел сіз түн де жа рық ай» – ақын ның ал ғаш қы ән ту ын ды сы бо ла 
тұ ра, бұ рын ғы қа зақ ән де рі не ұқ са май тын, ком по зи тор лық қу атын 
бай қа та тын жа ңа ыр ғақ та ғы му зы ка лық шы ғар ма ла ры ның бі рі. Ән нің 
му зы ка лық ті лі өт кір де қа ра пай ым, тез жат тала ды. Абай дың бел гі лі 
бір ән де рі орын дал ған жер де ән ші мен тың дау шы ның қо са шыр қап 
ке те ті ні жиі бо лып тұ ра ды. «Жел сіз түн де жа рық ай» сон дай ән дер дің 
қа та рын да. Әуен дік құ ры лы мы abcd. 3, 4-әуен дік жол қай ыр ма ре тін де 
қай тала на ды, яғ ни қай талан ған қос тар мақ... Ты мық түн су ре ті мен 
тұ нық се зім құ ді ре ті қа лай сәт ті бай ла ны са су рет тел се, ән ге ай тыл ған 
сөз бен са зы да со лай тұ та сып, бір бү тін ге ай нал ған.

Е.Шүкіман

Пей	заж	(фран цуз. ме кен, өл ке) – шы ғар ма да та би ғат кө рі ні сі нің 
бей не ле нуі. Пей заж шы ғар ма ның тұ тас идея лық-көр кем дік мә ні не 
қыз мет ету үшін де, сон дай-ақ шы ғар ма да ғы же ке ле ген кө рі ніс тер ге, 
оқи ға лар ға, кей іп кер лер ге қа тыс ты да қол да ны ла бе ре ді.

Абай шығармаларына тән ерекшелік – пейзаж бен адам сезімінің 
шебер үйлесім табуы.

Та	би	ғат	ли	ри	ка	сы	– ли ри ка жан ры ның бір тү рі. Ақын ның іш кі жан 
дү ние сі нің әр түр лі та би ғат құ бы лыс та рын се зі нуі, су рет теуі ар қы лы 
та ны ла тын өлең-жыр лар.

Абайдың «Жазғытұры», «Жаз», «Желсіз түнде жарық ай» тәрізді 
т.б. өлеңдері – табиғат лирикасының жарқын үлгілері.

Қазақәдебиеті.Анықтамалық

Өзің тұ ра тын жер де гі жаз ғы түн ді су рет те.

Абай. Шы ғар ма ла ры ның ака де мия лық то лық жи на ғы. 2-т. – Ал ма-
ты: Жа зу шы, 2020. – 520 б.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Ән ді сүюді ақын нан үй рен. Қан дай ән дер ді ұна та сың? Ха лық 
ән де рін, ха лық ком по зи тор ла ры ән де рін жиі тың дай сың ба?

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

сы бола 
атын лық қуатын 

рі. Әннің 
дың бел лі 
са шырқап ның қоса шыр

дай әндердің 
ма ре

реті мен 
дік жол қайыр

мық түн суре
телсе, әнге ай

налған.

мада та
лық-көр

– шығар
ның тұтас идея

мадағы же
даны

Абай шығармаларына тән ерекшелік – пейзаж бен адам сезімінің 

рырика жан
ғат құбылыс

Абайдың «Жазғытұры», «Жаз», «Желсіз түнде жарық ай» тәрізді 
лар.

Абайдың «Жазғытұры», «Жаз», «Желсіз түнде жарық ай» тәрізді 
т.б. өлеңдері – табиғат лирикасының жарқын үлгілері.

тын жерде

көр

ратын жер

үйрен

Әнді сүюді ақын
дерін, халық ком

Хакімнен үйрен

әнде

Кітап

Абай. Шы
ты: Жа
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Ақынның «көзінің қарасы» кім болды екен?

	 «КӨ	ЗІМ	НІҢ	ҚА	РА	СЫ» 
	 ӨЛЕ	ҢІ

Ма хаб бат ли ри ка сы – ақын шы ғар-
ма ла ры ның өзек ті та қы ры бы ның бі рі. 
Ақын ның ал ғаш қы ма хаб ба ты – Тоғ жан 
есі мі көп ші лік ке «Абай жо лы» эпо пея сы 
ар қы лы та ныс.

1891 жылы жазылған «Кө зім нің қа ра-
сы...» – Абай дың ма хаб бат ли ри ка сы на 
жа та тын шы ғар ма сы. Өлең 4 тар мақты 
22 шу мақ тан тұ ра ды, бұ рын қол да ныл-
ма ған 6 бу ын ды қа ра өлең (а-а-б-а) ұй қа-
сы мен жа зыл ған. Сүй ген жар ға де ген 
ын тық се зі мін, ын ты зар кө ңі лін өзі не 
ға на тән ас қан ше бер лік пен су рет тей ді. 
Абай қол таң ба сы на тән си пат – аз сөз ге 
көп ма ғы на сый ғы зу. Бұл өлеңнің де 
әр бір сө зі нің ас та рын да те рең сыр бар.

Абай ға шық жа ры на жан тең гер мей, 
оны кө зі нің қа ра шы ғы на, кө ңі лі нің са на-
сы на те ңей ді. Өмір бойы жақ сы кө ру ден 
тай май ты нын ашық ай та ды.

Кө зім нің қа ра сы,
Кө ңі лім нің са на сы.
Біт пей ді ішім де,
Ға шық тың жа ра сы.

Қа зақ ұғы мын да «кө зім нің ағы мен қа ра сын дай» де ген те ңеу 
ба ла ға қа тыс ты ай ты ла ды. Ал Абай дың «кө зім нің қа ра сы» мүл де 
бө лек. Мұн да «кө зім нің қа ра сы» көз қа рас де ген ма ғы на да қол да-
ныл ған, яғ ни көз қа ра сы ұқ сас адам дар бір-бі рі мен тіл та бы са ала-
ды. Мұн да көз қа рас ұқ сас ты ғы ға на емес, бү кіл ақыл-ой ым ның 
са на сы де ген мә се ле тұр. 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• мә тін де гі тіл дік бір лік-

тер дің дер бес жә не 
мән мә тін де гі қыз ме тін 
тү сі ніп, идея лық маз-
мұн да ғы ма ңы зын 
ай қын дау;

• әде би шы ғар ма ның 
эс те ти ка лық құн ды лы ғы 
ту ра лы ша ғын сы ни 
шо лу жа зу.

Махаббат
Сезім
Наз

Тірек	сөздер

Қо	лаң	шаш	– ұзын, 
қа лың шаш

Сүн	дет,	сүн	нәт	
(араб ша)  – Мұ хам мед  
пайғамбардың іс те ген 
ісі мен айт қан сө зі. Бұл
жерде:«мін дет» де ген 
ма ғы на да

Рахым	қылу	– мейірі 
түсті

Сөзмаржан

– ақын шысы – ақын шы
ті тақырыбы

хаббақы ма
ке «Абай жо

1891 жылы жазылған «Кө1891 жылы жазылған «Кө
дың махаб

масы. Өлең 4 тар
рады, бұ

тын шығар
мақтан тұра

ған 6 буынды қа
зылған.

тық сезі
на тән асна тән ас

Абай қолтаңАбай қол
көп мағы
әрбір сөзі

Абай ға
әр

Абай ға
оны кө
сы

хаммед
пайғамбардың іс ген 

қан сөзі. Бұл
дет» деген 

қылу – мейірі 

зақ ұғымынҚазақ ұғы
ға қатыс

лек. Мұн
лаға қа

бөлек. Мұн
нылған, яғ
ды. Мұнды. Мұн
санасы де
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Лирикалық кей іп кер сезімін өмір бойы жү ре гі нен өшір гі сі кел-
мей ді. Ға шық бо лу дың ма ғы на сы үл кен. Мы са лы, Қыз Жі бек пен 
Тө ле ген, Қо зы Көр пеш пен Баян сұ лу, Ләй лі мен Мәж нүн, Ең лік 
пен Ке бек т.б. – бұ лар шы найы ға шық тар. Тіп ті Абай ға шы ғын 
үл кен-кі ші, кә рі-жас ара сын да еш кім ге ұқ са май тын «адам ның 
ба ла сы» са най ды.

Өлең кім ге ар на луы мүм кін? Ақын ның сүй ге ні Тоғ жан не ме се 
Әйге рімге арналған ба?

М.Әуе зов тің «Абай жо лы» ро ман-эпо пея сын да ұй қы да ғы 
Абай ға Тоғ жан ның ән сал ға ны ес тіл ген дей бо ла ды. Сөйт се, Тоғ жан 
емес, бас қа қыз бо лып шы ға ды. Ақын қыз дың әні не де, сұ лу лы-
ғы на да тән ті бо ла ды. Тек қыз дың «Шү кі ман» де ген есі мін ұнат-
пай ды. До сы ның «Әй, ке рім екен» деп там са нуы нан «Әйге рім» 
де ген ат пай да бо ла ды.

Жы лай ын, жыр лай ын,
Ағы зып көз май ын.
Ай ту ға кел ген де,
Қал қа ма сөз дай ын.

Су рет те гі адам дар дың кө ңіл күй ін ба ян да. Қан дай му зы ка лық ас пап тар 
бей не лен ген? QR-cod арқылы берілген әнді тыңдап, ақын заманына саяхатта.

Суретпен	жұмыс

сі кел-
бек пен 

нүн, Еңлік нүн, Ең
ті Абай ға ғын 

тын «адамның 

папзыкалық аспап
ген? QR-cod арқылы берілген әнді тыңдап, ақын заманына саяхатта.

ге арналуы мүм
рімге арналған ба?

тің «Абай жозовтің «Абай жо
жанның ән сал

қа қыз бо
ті бола

қа қыз бо
на да тәнті бо

ды. Досының «Әй, ке
ген ат пайда боген ат пай
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ңіл күйдың көңіл күй
ген? QR-cod арқылы берілген әнді тыңдап, ақын заманына саяхатта.ген? QR-cod арқылы берілген әнді тыңдап, ақын заманына саяхатта.

ның сүй
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Жү рек тен қоз ғай ын,
Әдеп тен оз бай ын.
Өзі де біл мей ме,
Көп сөй леп соз бай ын.

«Қал қа ма сөз дай ын», «Өзі де біл мей 
ме», «Тел мі ріп тұр май сың», «Бек қат ты 
сы най сың», «Са быр мен шы дай сың» де ген 
өлең жол да ры нан Абай дың оны бұ рын нан 
жақ сы бі ле тін ді гі бай қа ла ды.

Өлең де гі қыз – ақы лы на көр кі сай, 
жұрт та жоқ ас қан сұ лу. «Кең маң дай, 
қа лың шаш, ақ та мақ, қы зыл жүз, қа ра 
көз, имек қас, қыр мұ рын, қып ша бел» 
де ген бі рың ғай эпи тет тер мен бе ріл ген 
өз ге ше қыз сұ лу лы ғы на жан жет пей ді. 
Қыз қай ғыр са, ав тор үшін қыс пен тең, 
ал жа ды рап күл се, жаз ор на ған дай, ақын 
да мәз бо ла ды. Қыз дың сың ғыр лап күл-
ге ні де әсем, оның ән сал ға нын бұл бұл ға 
те ңей ді.

Қай ғың – қыс, жү зің – жаз,
Бо ла мын көр сем мәз.
Күл кі ңіз бой ды алар,
Бұл бұл дай шық са әуез.

Мұн дай қыз ға ға шық жі гіт бар бай лы ғын ға на емес, оның бір 
қа ра ба сы на жа нын да үзіп бе ру ге дай ын еке нін біл ді ре ді.

Кі сім сіп дүр да раз,
Бұ раң дап қыл ма наз.
Мал тү гіл ба сым ды,
Жо лы ңа бер сем де аз.

Ақын сұ лу лық қа тән ті. Өйт ке ні сұ лу «Ар тық ша жа рат қан, 
Ал ла ның рах ме ті» бол са, ал «Сұ лу ды сүй мек тік – Пай ғам бар сүн-
де ті», яғ ни сұ лу лық ты сүй мейт ін, жақ сы көр мейт ін, құ мар бол-
май тын адам ба ла сы си рек.

Өлең со ңын да ға шық жү рек мұ ңы бі лі не ді. Өйт ке ні ли ри-
ка лық кей іп кер – ер адам емес, сон дық тан ол жа ра ты лыс сый ла ған 

1. «Кө зім нің қа ра сы» 
әні Қа зақ стан нан тыс 
жер де ай тыл ды ма?

2. Қосымша дереккөздер 
арқылы «Кө зім нің 
қа ра сы» өле ңінің 
басқа тілдегі аудар-
масын қарастырып, 
түпнұсқамен 
салыстыр. Өз көз қа ра-
сың ды біл діріп, жоба 
жаса.

Зертте

ын», «Өзі де білын», «Өзі де біл
сың», «Бек қат

дайсың» де
дың оны бұ

мен шы
нан Абайдың оны бұ

гі байқала
лына көр– ақы

қан сұлу. «Кең маң
лың шаш, ақ тамақ, қы

көз, имек қас, қыр мұ
ғай эпитет

лулы
са, автор үшін қыс

ше қыз сұлу
ғырса, ав
рап күлсе, жаз ор

ды. Қыз
ні де әсем, оның ән сал

ді.

ғың – қыс, жү
мын көрсем мәз.

ңіз бой
ламын көр

Күлкіңіз бой
Бұлбұлдай шық

шық жіға ға
на жанын да үзіп бе

Кісім
Бұ

Ақын сұлу
ның рах

Ақын сұ
Алланың рах
деті», яғ
майтын адам ба

Өлең со
калық кей
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сұ лу лы ғын еш кім нен жа сыр ғы сы кел мей ді. Ал сұ лу қыз ға әр кім 
де көз са ла ды.

Ер емес қым сы нар,
Әр кім-ақ ұм сы нар.
Құ дай-ау, бұл кө ңі лім,
Күн бар ма бір ты нар?

Бі рақ ақын сұ лу ға кі нә тақ пай ды. «Өзі де біл мей ме, көп сөй леп 
соз бай ын?» деп са быр лы лық та ны та ды. Қа зақ «қыз өс се – ел дің 
көр кі, гүл өс се – жер дің көр кі» деп, қыз ба ла ны гүл мен қа тар құр-
мет те ген. Осын дай ару ға жі гіт те лай ық бо лу ке рек. Ға шық тық 
се зім ді қа дір лей біл ген Абай бұл жер де ма хаб бат, әді лет, се зім 
ұғым да рын ғы лым мен бай ла ныс ты рып, те рең фи ло со фия лық 
тал дау жа сап отыр.

«Кө зім нің қа ра сы» өле ңін де: «Бұн да жас тар ма хаб ба ты ның 
нақ ты лы шын ды ғы нан гө рі сұ лу дың көр кін ма дақ тау көп», – деп 
М.Әуе зов те гін ай тып отыр ған жоқ. Өйт ке ні «сұ лу қыз, құ май 
та зы, жүй рік ат пен қы ран бүр кіт» – қа зақ ұғы мын да жас тық 
шақ тың қы зы ғы мен құ ма ры. Ал қа за қы тү сі нік ке сай Абай өлең-
де рін де мұн дай сұ лу лық әле мі нің әсем си па ты бар лық бол мы-
сы мен жан-жақ ты кө рі ніс та ба ды.

Абай «Кө зім нің қа ра сы на» да ән жаз ған. А.За таевич 1921 
жы лы Өс ке мен өңі рі нің тұр ғы ны С.Там теев тен но та ға тү сір ген. 
Бі рақ бұл мә лі мет тек 1970 жыл да ры ға на бел гі лі бол ған. 1939 
жы лы ән ші Ж.Еле бе ков тен Л.Ха ми ди но та ға тү сі ріп, ән «Ал-
тын қор ға» жа зыл ған. Ән нің әр жыл да ры жа зыл ған төрт нұс-
қа сы бар. Осы жыл да ры Б.Ер за ко вич те Абай ән де рін но та ға 
тү сір ген. Ән дер дің но та ға тү сі рі луі не М.Әуе зов үл кен ық пал 
ет кен. 

М.Әуе зов: «Бұл өлең дер дің («Қор бол ды жа ным», «Кө зім нің 
қа ра сы») тұ сын да ал ғаш қы ға руз уә зі ні мен жа зыл ған ша ға-
тай ша бәйіт тер дің жо та сы кө рі не ді. Бі рақ ен ді ақын Шы ғыс та ғы 
«Та сау ын» (со пы л ық) поэ зия сы ның ру хын, іш кі-тыс қы үл гі сін, 
не гіз гі са ры нын те рең тү сі не бас та ған. («Қор бол ды жа ным»). 
«Сен сің жан ләз за ты. Сен сің тән шәр бә ті. Сұ лу ды сүй мек лік, 
Пай ғам бар сүн нә ті» де ген си яқ ты са рын да Шы ғыс тан ке ліп тұр-
ған леп. Та қы рып ма хаб бат бол ға ны мен, не қа зақ, не Еуро па үл гі-
сін де гі ма хаб бат жы ры емес» деп өлең де гі шы ғыс тық үл гі ге мән 
бер ген. Не гі зін де қа зақ му зы ка ма ман да ры ның пай ым дау ын ша, 
ән де орыс тың ро ман сы емес, ха лық тық ыр ғақ, ұлт тық на қыш 

кім 

мей ме, көп сөймей ме, көп сөй
зақ «қыз өссе
ны гүлмен қаны гүл

ық болу керек. Ға
де махаббат, әді

рең фирып, терең фи

да жас
кін ма

де: «Бұнда жас
дың көркін ма

ған жоқ. Өйтке
– қа

ры. Ал қаза
нің әсем симінің әсем си

ніс табады.
расына» да ән жаз

нің тұрғыны С.Там
мет тек 1970 жыл

нің тұр
мет тек 1970 жыл

бековтен Л.Ха
ған. Әннің әр жылған. Ән

дары Б.Ерсы бар. Осы жылда
дердің нота

зов: «Бұл өлеңзов: «Бұл өлең
сы») тұсында ал

тердің жо
пыл

ша бәйіт
ын» (сопы

гі сарынын те
сің жан ләз

бар сүн
«Сенсің жан ләз
Пайғамбар сүн
ған леп. Та

гі масін
берген. Не
әнде орыс
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ба сым. Ән ор ке стр, фор те пи ано, ба ян, хор лар ға лай ық та лып, бір 
жүйеге түс кен.

Ал бел гі лі ән ші Е.Шү кі ман: «Абай – қа зақ жаз ба әде бие ті нің 
та ри хын да ма хаб бат, ға шық тық, сүй іс пен ші лік, сұ лу лық та қы-
ры бын би ік эс те ти ка лық өре де жыр ла ған тұң ғыш ақын. «Айт тым 
сә лем, қа лам қас» (1986) жи на ғын да бе ріл ген 3-нұс қа ны 1921 
жы лы ал ғаш но та ға тү сір ген А.В.За таевич «Ка шек» де ген ат пен 
жа зып ал ған. «Ка шек» де ген бұр ма лан ған «Ға шық» сө зі. А.За -
таевич жа зып ал ған «Кө зім нің қа ра сы» оның жи нақ та рын да 
ба сыл ма ған мен, 1971 жы лы А.За таевич тің «Әр ха лық ән де рі» 
жи на ғы на мә тін сіз ен гі зіл ді. А.За таевич ке Өс ке мен уе зін де Сер-
ға зы Там теев айт қан «Кө зім нің қа ра сы» әуені қа ра пай ым әрі тү сі-
нік ті», – дей ді.

	Білу

1. Өлең  кімге арналған?
2. Өлең қан дай ұй қас пен жа зыл ған?
3. Өлең де гі ли ри ка лық кей іп кер өкі ні ші қан дай?

Тү	сі	ну

1. Өлең ді тү сі ніп оқып, не гіз гі ой түй ін де рін анық та.
2. Өлең не ге «Кө зім нің қа ра сы» деп атала ды? «Биология» 

пәнімен байланыс жасап, көздің қарашығының қызметін 
түсіндір.

3. «Кө зім нің қа ра сы» өле ңі не се беп ті ке ңі нен та рал ды?

Қолдану

1. «Көз», «жа ра», «жү рек» сөз де рі нің же ке жә не мән мә тін-
де гі қыз мет те рін анық тап, кестеге жаз.

Көз 

Жара

Жүрек

2. «Қай ғың – қыс, жү зің – жаз» сөз тір ке сі нің идея лық 
ма ңы зын ай қын да.

Бі лу

Түсіну

Қолдану

лып, бір 

тінің ба әдебие
лулық тақы

ғыш ақын. «Айттым 
ны 1921 ген 3-нұсқа

шек» деген ат
шық» сө

нақ
ған «Ғашық» сө

сы» оның жинақ
тің «Әр халық ән

мен уеке Өс
сы» әуені қара

зылған?
кер өкі

гізгі ой түйніп оқып, негіз
зімнің қара

пәнімен байланыс жасап, көздің қарашығының қызметін пәнімен байланыс жасап, көздің қарашығының қызметін 

нің қарасы» өле

«Көз», «жара», «жү
гі қызмет рін анық

2. «Қай
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3. h t t p s : / / k h a b a r . k z / k k / m - r a - a t / b a - d a r l a m a l a r /
item/121673-bir-tuyndy-tarikhy-tsikli-kozimnin-karasy-
derekti-filmi сіл те ме сі ар қы лы «Кө зім нің қа ра сы» әні нің 
та ри хы мен та ныс.

Таалдау

1. Топ тық жұ мыс. «Әде би шең бер» әді сі мен мы на рөл дер дің 
бі рін таң дап, ав тор дың фи ло со фия лық ой-пі кі рін тал даң-
дар.
1) Тал қы се беп ші сі – өлең бой ын ша (кей іп кер ле рі, қа-

рым-қа ты на сы, ав тор по зи ция сы т.б.) 10 сұ рақ құ рас-
ты ра ды.

2) Бел гі леу ші – өлең нің ең ма ңыз ды деп са най тын бө лік-
те рін бел гі леп, ой ын дә лел дей ді.

3) Бай ла ныс ты ру шы – жағ даят тар ды таң дап, өмір ме 
бай ла ныс ты ра ды.

4) Қо ры тын ды лау шы – кө те ріл ген мә се ле лер ді қо ры-
тын ды лай ды.

2. Өлең нің құ ры лы сы на тал да.
3. Бүгінгі уақытта қоғамда «Әншілік – ең оңай мамандық» де-

ген жаңсақ пікірдегі жандар кездеседі. Осы мәселе жөнінде 
«Рес ми де бат» тә сі лі мен де бат ұй ым дас ты рың дар. Де бат-
та ғы рөл дер: қа зы лар; жақ тау шы та рап; дат тау шы та рап. 
Жақ тау шы та рап: «Ең оңай әрі ең табыс ты мамандық – 
әншілік». Дат тау шы та рап: «Әншілік те – жоғары білім 
алып, көп тер төгуді қажет ететін мамандық». 

 Қа зы лар соңынан қо ры тындылай ды. Пікірталасты тың-
дап, әр спикерге олардың дәлелдеріне, ұтымды пікір 
айтқандарына және басқа топтың дәлелдеріне қаншалықты 
дұрыс жауап бергендеріне қарай баға береді.

Жинақтау

1. Өлең нен ал ған әсе рің ді зер де леп, ақын ның ше бер ли рик 
ре тін де гі рө лін түй ін де.

2. Өлең де гі ару дың су ре тін са лып көр.
3. Өлең нің эс те ти ка лық құн ды лы ғы ту ра лы ша ғын сы ни 

шо лу жаз.

Бағалау

М.Әуе зов бұл өлең ту ра лы: «Кө зім нің қа ра сын да» шы ғыс 
поэ зия сын да ( Науаи, Ф зу ли) көп орын ал ған үл гі лер дің әсе рі 

Талдау

Жинақтау

Бағалау

h t t p s : / / k h a b a r . k z / k k / m - r a - a t / b a - d a r l a m a l a r /
item/121673-bir-tuyndy-tarikhy-tsikli-kozimnin-karasy-

нің сы» әні

на рөлдер
рін таллық ой-пікі

ша (кейіпкер
сы т.б.) 10 сұсы т.б.) 10 сұ

ды деп санай
дейді.
даяттарды таң

ген мә– көтерілген мә

Бүгінгі уақытта қоғамда «Әншілік
ген жаңсақ пікірдегі жандар кездеседі. Осы мәселе жөнінде ген жаңсақ пікірдегі жандар кездеседі. Осы мәселе жөнінде 

бат ұйлімен де
лар; жақтау

рап: «Ең оңай әрі ең табыс
рап: «Әншілік те

рап: «Ең оңай әрі ең табыс
таушы та

алып, көп тер төгуді қажет ететін мамандық». 
лар соңынан қолар соңынан қо

дап, әр спикерге олардың дәлелдеріне, ұтымды пікір дап, әр спикерге олардың дәлелдеріне, ұтымды пікір 
айтқандарына және басқа топтың дәлелдеріне қаншалықты 
дұрыс жауап бергендеріне қарай баға береді.

нен ал
гі рө

Өлең
ретіндегі рө
Өлеңдегі ару
Өлеңнің эс

лу жаз.
3. Өлең

шо

М.Әуе
поэ

92



93

де жоқ емес. Бұн да жас тар дың нақ ты лы шын ды ғы нан гө рі 
сұ лу дың көр кін ма дақ тау көп», – де ген екен. Жа зу шы пі кі-
рі не ба ға бер, ке лі се сің бе?

Елордада ғы Жас тар теат ры ның ре пер туа рын да «Кө зім нің қа ра-
сы» спек так лі (ре жис сері Нұр қа нат Жа қып бай) бар. Спек такльге Абай 
мен Тоғ жан ның оқи ға сы ар қау бол ған. Қойы лым да Абай дың «Кө зім нің 
қа ра сы», «Жел сіз түн де жа рық ай», «Қа раң ғы түн де тау қал ғып», 
«Айт тым сә лем, қа лам қас» ән де рі шыр қа ла ды.

https://www.instagram.com/zhastar_teatry/?hl=ru

Му	зы	ка – өмір шын ды ғын, бел гі лі бір ой ды, об раз ды, идеяны ән, 
әуен, ыр ғақ ар қы лы маз мұн дап бей не лейт ін көр ке мө нер са ла сы.

Му зы ка эмо ция лық әсе рі ар қы лы адам зат та ри хын да қо ғам дық-
идея лық, мә де ни-тәр бие лік жә не эс те ти ка лық рөл ат қа ра ды.

Му зы ка ның бас қа өнер ден, әде би ет тен, театр дан ай ыр ма шы-
лы ғы – об раз дар ды тү гел дей ды быс тық үн құ рал да ры ар қы лы су рет-
теуінде. Ал Абай – өлеңді музыкамен: ән және күймен үйлестіре 
білген талантты өнерпаз. 

Қазақмәдениеті.Энциклопедиялықанықтамалық

«Ән ді сүй сең, мен ше сүй» де ген та қы рып та му зы ка ға де ген көз-
қа ра сың ды түй ін деп жаз.

1. Ыбы рай ұлы М. Абай ән ші сі – Әл ма ғам бет // Абай. – 1993. №5. – 
54–59-б.

2. Абай әуендері: альбом / құраст. Х. Тілемісов. – Алматы: Қайнар, 
1995. – 304 б.

Білгенге	маржан

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Кітап	–	білім	бұлағы

нан гөрі 
шы пікі

да «Көзімнің қа
такльге Абай 

дың «Кө
бай) бар. Спек

да Абайдың «Кө
ғы түнде тау қал

ды.
https://www.instagram.com/zhastar_teatry/?hl=ru

ды, обгілі бір ойды, об
нелейтін көр
лы адам

не эсте
ден, әдебиден, әде

быстық үн құдей дыбыс
 өлеңді музыкамен: ән және күймен үйлестіре 

мәдениеті.
білген талантты өнерпаз. 

Қазақ мәдениеті.

ді сүйсең, менше сүй» де
деп жаз.ды түй

бұлағы

Ыбырай
54–59-б.

Кітап – білім бұлағы

1.
54–59-б.

2. Абай әуендері: альбом / құраст. Х. Тілемісов.
1995.
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Түннің әсемдігін сезінгің келсе, ақын жырына құлақ сал.

	 «ҚА	РАҢ	ҒЫ	ТҮН	ДЕ	 
	 ТАУ	ҚАЛ	ҒЫП»	ӨЛЕ	ҢІ

Абай ау дар ма сы ішін де шоқ ты ғы би ік 
тұ ра тын өлең де рі нің бі рі – «Қа раң ғы 
түн де тау қал ғып» шы ғар ма сы. Ақын  
бұл туындыны М.Ю.Лер мон тов тың «Над 
все ми вер ши на ми» өле ңі нен тәржі ме-
леген. Ал М.Лермонтов оны 1840 жылы 
И.Гёте ден аударған.

Түп нұс қа да ғы се гіз жол ға Абай да сөз 
қос пай, ту ра ау дар ған:

Қа раң ғы түн де тау қал ғып,
Ұй қы ға ке тер маужы рап.
Да ла ны жым-жырт дел-сал қып,
Түн ба са ды сал бы рап.

Шаң шы ғар мас жол да ғы,
Сіл кі не ал мас жа пы рақ.
Тын шы ғар сың сен да ғы,
Са быр қыл саң азы рақ.

Ша лыс ұй қас пен жа зы лып, екі 
шу мақ тан, яғ ни се гіз жол дан ға на 
тұ ра тын бұл өлең нің фи ло со фия лық түй-
іні, әлеу мет тік ас та ры мен ма ғы на сы, 
көр кем дік қи ял құ ді ре ті аса те рең де 
жа тыр. Тыл сым та би ғат құ бы лы сы ның 

ты ныш ты ғы мен үне мі әре кет үс тін де гі адам ның ты ныш тық 
аң сауы ас қан ше бер лік пен су рет тел ген.  

Өлең ком по зи ция сы ның соң ғы түй іні, бү кіл фи ло со фия лық 
ас та ры соң ғы екі жо лын да тұр. Бұл Гёте де, Лер мон тов та, Абай да 
да дәл ме-дәл өріл ген. Мұн дай ау дар ма шы лық ше бер лік – бір-бі-
рі мен қа бі лет-қа ры мы үй лес кен да рын ие ле рін де ға на бо ла тын 
ерек ше құ бы лыс.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• шы ғар ма да ғы көр кем-

де гіш құ рал дар дың 
қол да ны сын тал дау;

• шы ғар ма ның та қы ры бы 
мен идея сын ав тор дың 
осы тек тес өз ге шы ғар-
мас ымен са лыс ты рып, 
ұлт тық жә не та ри хи 
құн ды лы ғын ба ға лау.

Лирика
Табиғат
Аударма

Тірек	сөздер

Қо сым ша ақ па рат 
көз де рі нен «Қа раң ғы 
түн де тау қал ғып» әні нің 
ал ғаш қы орын дау шы-
ла ры ту ра лы мә лі мет 
із де.

Зертте

тысы ішінде шоқты
нің бірі – «Қа

ғармағып» шы
бұл туындыны М.Ю.Лермон

ми» өлеңі
леген. Ал М.Лермонтов оны 1840леген. Ал М.Лермонтов оны 1840

ден аударған.
ғы сегіз жол

ған:
қада
ра аударған:

ғы түнде тау қал
қыға ке

ны жым-жырт дел-сал қып,ланы жым-жырт дел-сал қып,
сады салТүн ба

Шаң шы
СілкіСіл
Тын
Са

раңғы 
ғып» әнінің 

қы орындау
лы мәлімет 

ныштығы мен үне
сауы асқан ше

Өлең ком
сауы ас

Өлең ком
тары соң

да дәлме-дәл өрілда дәл
рімен қа
ерек
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АБАЙМ.ЛЕР МОН ТО ВИ.ГЁТЕ

1780 жы лы Ки кель хан шы ңы на жаяу кө те ріл ген не міс тің 
ой шыл қа лам ге рі Ио ганн Вольф ганг Гёте нің (1749–1832) аң шы 
үй інің қа быр ға сы на қа рын даш пен жаз ған осы өле ңі «Жо лау-
шы ның түнгі жы ры» деп ата лып, дү ниежү зі нің бірнеше ті лі не 
ау да рыл ды. 

Қазақ, орыс, неміс тілдерінде еркін сөйлейтін қазақстандық 
жазушы Ге рольд Бель гер (1934–2014) үш тілдегі шығарманы 
зерттеп, «Гёте и Абай» (1989) де ген ең бек жаз ған. Ол осы 
шығармалар туралы былай де ген: «Лер мон тов Гёте нің ми ни атю-
ра сын ер кін деу ау да рып, орыс та би ға ты на лай ық бір не ше тың 
бей не қо сып, ыр ғақ, бу ын өл ше мін дәл сақ та ма ға ны мен, түп нұс-
қа да ғы ой ға, са рын ға, се зім ге еш бір нұқ сан кел тір мей, да ныш пан 
не міс ақы ны ның фи ло со фия лық ой-күй ін, түй сік-се зім, дү ни ета-
ны мын ай қын бе ре ал ған. Абай ау дар ма сы жай ын да да дәл осы ны 
ай ту ға бо ла ды. Ол Лер мон тов тәр жі ме сі ар қы лы ұлы Гёте нің жан 
сы рын тап ба сып, өлең ді қа зақ то пы ра ғы на бей ім деп, ұлт тық әр 
бе ріп, жа ңа, тың жыр ту ғы за ал ған. Абай дың ше бер лі гі, кө ре-
ген ді гі, се зім тал ды ғы, әсі ре се үш өлең ді қа тар қой ып оқы ған да 
ерек ше ай қын да ла тү се ді. Бір ға жа бы, Абай дың ау дар ма сы өзін дік 
төл шы ғар ма дай әсер ете ді. «Қа раң ғы түн де тау қал ғып ты» біл-
мейт ін, шыр қа май тын қа зақ жоқ».

Өлең де қа раң ғы түн нің әсе рі нен тау қал ғып, тәт ті ұй қы ға ке те-
ді. Түн ты ныш ты ғы жол ға да, жа пы рақ қа да әсер ет кен. Олар да 
да қоз ға лыс жоқ. Та би ғат ты мүл гіт кен түн ты ныш ты ғы адам ға да 
әсер ет пей қой май ды. Тек уай ым-қай ғы ға са лын бай, са быр лы лық 
сақ та са, түн оған да тәт ті ұй қы сый лай ды.

на жаяу кө
ганг Гётенің (1749–1832) аң

ңына жаяу кө
ганг Гёте

пен жазған осы өле
лып, дүниежү

Қазақ, орыс, неміс тілдерінде еркін сөйлейтін қазақстандық Қазақ, орыс, неміс тілдерінде еркін сөйлейтін қазақстандық 
гер (1934–2014) үш тілдегі шығарманы гер (1934–2014) үш тілдегі шығарманы 

зерттеп, «Гёте и Абай» (1989) де
шығармалар туралы былай деген: «Лер

рып, орыс та
шығармалар туралы былай де

дарып, орыс та
ғақ, буын өл

ға, сезімға, се
лосоның фи

қын бере алған. Абай ау
ды. Ол Лер

сып, өлеңрын тап басып, өлең
ңа, тың жыр ту
зімтал

да
гі, се

ше айқын
төл шығармадай әсер ете

ін, шыр
де қа

мейтін, шыр
Өлең

ді. Түн ты
да қозғада қоз
әсер ет
сақ

лы Килы Ки
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Өлең де гі «қал ғып, маужы рап, сал бы рап, сіл кі не ал мас» де ген 
етіс тік тер та би ғат құ бы лы сын бей не леу де жан ды кей іп та ны тып, 
ерек ше эс те ти ка лық си пат ту ғыз ған.

Осы өлең ге ар нал ған нә зік әуен де тың дар ма нын тән ті етіп, 
ән нің ха лық ара сы на кең жай ылу ына се беп бол ған.

Ән ді ал ғаш жет кі зу ші – Әр хам Ыс қа құ лы. 1939–1940 жыл-
да ры М.Әуе зов тің ұйыт қы бо лу ымен му зы ка ма ман да ры Л.Ха-
ми ди мен Б.Ер за ко вич но та ға тү сі ріп, Абай ән де рі нің жи на ғын да 
жа рия ла на бас та ған. Бұ лар дан кей ін Қай рол ла Жүз ба сов та Абай 
ән де рі нің но та ға тү суі не үл кен үлес қос қан. Ән нің Ж.Еле бе ков, 
Мә кен Мұ ха мет жа но ва (Абай дың не ме ре сі) айт қан нұс қа ла ры ның 
да ма ңы зы зор. Му зы ка зерт теу ші сі, ән ші Ер кін Шү кі ман бұ рын 
ай тыл ма ған ха лық әр ті сі Қ.Бай жа нов нұс қа сы ту ра лы бы лай деп 
жа за ды: «Ән ба сы «ей» де ген ода ғай мен бас тала ды. Зерт теу ші лер 
Абай ән де рі не ода ғай сөздер тән емес де ге ні мен, бұл ерек ше лік ті 
Абай ән де рін жет кі зу ші лер дің бір не шеуі нен кез дес ті ре ала мыз. 
Бұ дан әрі 1-әуен дік жол қа лып ты жағ дай да бас тала ды. Бү гін гі 
ай ты лып жүр ген «Қа раң ғы түн де тау қал ғып» диапа зо ны ок та ва 
тө ңі ре гін де бол са, 2-әуен де жол бұ рын ғы ай ты лу да жоқ, тың сүр-
леу ге тү се ді: әуен дік жол дың ор та сы нан бас тап (ке тер) бір ден VІІ 
са ты ға өр лей ді. Осы әуен дік жол дың 1-са ты ға қайт уы да өз ге ше – 
тө мен гі V, VІІ са ты лар ар қы лы жа са ла ды. Ал 3-әуен дік жол ды 
жо ғар ғы ІІІ са ты ға дей ін кө те ру ар қы лы ән диапа зо ны терц де-
ци ма ға (13 сатылы интервал) дей ін ұл ғай ған. Бір қы зы ғы, ән нің 
со ңын ок та ва кө те ріп аяқ та ған. Бұл ерек ше лік «Се гіз аяқ» әнін де 
де кез де се ді» (419–420 б). Жал пы ән нің 5–6 нұс қа сы бар.

	Білу

1. Өлең де не ту ра лы ай ты ла ды?
2. Шы ғар ма да қай мез гіл су рет тел ген?
3. Өлең кім ге ар на луы мүм кін?
4. И.Гёте нің өле ңін қазақ тіліне ал ғаш ау дар ған кім?

Тү	сі	ну

1. Өлең ді не ге та би ғат ли ри ка сы на да, кө ңіл күй ли ри ка-
сы на да жат қы за мыз?

2. Тау не лік тен қал ғи ды?
3. Жа пы рақ не ге сіл кі не ал май ды?

Бі лу

Түсіну

ген 
нытып, 

нын тәнті етіп, 

лы. 1939–1940 жыллы. 1939–1940 жыл
мандары Л.Ха
нің жина

сов та Абай 
рінің жи

ла Жүзбасов та Абай 
қан. Әннің Ж.Еле

қан нұсқасі) айтқан нұс
ші Еркін Шү

қасы тура
ды. Зертмен басталады. Зерт

генімен, бұл ерек
нен кез

да бас
нешеуі

ты жағдайда бас
де тау қалғып» диапа

ғы ай
тасы
дың 1-садік жолдың 1-са

лы жасақылы жа
ін көтеру ар

ға (13 сатылы интервал) дейін ұл
ған. Бұл ерек

ға (13 сатылы интервал) дей
ріп аяқтаған. Бұл ерек

ді» (419–420 б). Жал

де не туралы ай
да қай мезғарма

Өлең кімге ар
нің өлеИ.Гёте

Өлеңді не
на да жат

1. Өлең
сы

2. Тау не
3. Жа
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Қолдану

1. Топ тық жұ мыс. «Қа раң ғы түн де тау қал ғып» әнін ай тың-
дар. Ен ді осы әуен мен М.Ю.Лер мон тов тың «Гор ные вер-
ши ны» өле ңін ай тып кө рің дер. Қан дай нә ти же бол ды? 
Бұл не ні біл ді ре ді?

2. Өлең маз мұ ны бой ын ша су рет сал.

Таалдау

1. Шы ғар ма да  қандай көр кем де гіш құ рал дар дың қол да нып 
тұрғанын анықтап, олардың қызметін тал да.

2. «Жел сіз түн де жа рық ай» жә не «Қа раң ғы түн де тау қал-
ғып» өлең де рін Венн диаг рам ма сын да талдап, са лыс тыр. 
Ұқ сас тық та ры мен ай ыр ма шы лық та ры не де?

«Жел сіз түн де жа рық ай» өлеңі       «Қа раң ғы түн де тау қал ғып» өлеңі

3. Топ тық жұ мыс. Павлодар облысынан шыққан қарапайым 
жұмысшы Иманбек Зейкенов 20 жасында америкалық 
«Грэмми» сыйлығын алды. Ол туындыны ескі ноутбук 
пен қарапайым құлаққап арқылы екі жарым сағаттың 
ішінде жазып шыққан. Диджей қажетті маман ба?

 «Рес ми де бат» тә сі лі мен де бат ұй ым дас ты рың дар. Де бат-
та ғы рөл дер: қа зы лар; жақ тау шы та рап; дат тау шы та рап;

 Қа зы лар пі кір талас ты тың дап, әр спи кер ге олар дың дә-
лел де рі не, ұтымды пікір айтқандарына жә не бас қа топ-
тың дә лел де рі не, дұ рыс жау ап бер ген де рі не ба ға бе ре ді.

 Жақ тау шы та рап: «Диджей – керекті маманның бірі». 
Дат тау шы та рап: «Диджей – уақытша құбылыс».

Жинақтау

1. «Сұ рақ қа же тіп ал» әді сі мен өлең ге сұ рақ қой ып, тұ жы-
рым даң дар. Сы нып тас та ры ның жау ап та рын тың дап, өз 
сұ рақ та рың ды қой ың дар. Одан соң жұп та сып, оқы ған-
да рың бой ын ша бір-бі рі ңе сұ рақ қой ып, оны тал қы лаң-
дар.

Қолдану

Талдау

Жинақтау

ғып» әнін айтың
ные вер-

ды? 
тың «Горные вер

же болды? 

дың қол

Талдау

ралдардың қол
тұрғанын анықтап, олардың қызметін талда.

ғы түнне «Қараң
сында талдап, са

тары не

раңғы түнде тау қал

мыс. Павлодар облысынан шыққан қарапайыммыс. Павлодар облысынан шыққан қарапайым
жұмысшы Иманбек Зейкенов 20 жасында америкалық 
«Грэмми» сыйлығын алды. Ол туындыны ескі ноутбук 
пен қарапайым құлаққап арқылы екі жарым сағаттың 
«Грэмми» сыйлығын алды. Ол туындыны ескі ноутбук 
пен қарапайым құлаққап арқылы екі жарым сағаттың 
ішінде жазып шыққан. Диджей қажетті маман ба?

бат» тәсілібат» тә
дер: қазыдер: қа

лар пікірталас
ріне, ұтымды пікір айтқандарына жә

дерітың дәлел
Жақтаушы та

таушы таДат

1. «Сұрақ
рым

1.

да
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2. Абай шы ғар ма ла рын да ғы түн гі тау кө рі ні сі ту ра лы клас-
тер құ рас тыр.

Түн гі тау кө рі ні сі

Бағалау

1. QR-cod арқылы әнді тыңда. Абайдың сазгерлік өнеріне 
ба ға бер.

2. Өлең нің та қы ры бы мен идея сын ав тор дың осы тек тес өз ге 
шы ғар ма лар мен са лыс ты рып, ұлт тық жә не та ри хи құн-
ды лы ғын ба ға ла.

Ме нің Абай ды та ну ым Гёте ні тү сі ну ден бас та лу ға ти іс 
сы қыл ды еді. Қан ша ма қа зақ ша оқып, қа зақ ауы лын да 
өс тім де ген мен, не міс емес пін бе? Бі рақ бә рі ке рі сін ше 
бо лып шық ты. Мен әу елі Абай ар қы лы Гёте ні тап тым. 

Бұл ән шей ін ай ты ла сал ған жыл ты рақ сөз емес. Бас қа сын бы лай 
қой ған да, Гёте нің әй гі лі «Жо лау шы ның түн гі жы ры» ат ты өле ңін мен 
әу елі Абай дың «Қа раң ғы түн де тау қал ғып» де ген өле ңін оқып ба рып, 
Лер мон тов тың «Тау шың да ры» ар қы лы бой ыма сі ңі ріп пін.

ГерольдБельгер
Ұлы Отан со ғы сы нан кей ін же ңіл ген Гер ма ния ның Зуль ок ру гін де 

бі раз уа қыт әс ке ри қыз мет ат қа рып тұр дым. Осы ай мақ та ғы Го бель бах 
дейт ін қа ла да Гёте нің му зейі бар. Ке зін де ұлы ақын Вей мар гер цо гы 
Ав густ Карл мен бір ге сая хат шы лық құ рып жүр ген де, осы маң да ғы бір 
оңа ша үй ге ке ліп тоқ тай ды екен. 1870 жы лы қыр күй ек тің 6-сы кү ні 
Гёте осы үй ге ал ғаш кел ген де, те ре зе ден қа рап тұ рып, Тю рин гия тау-
ла ры ның әсем кө рі ні сі не сүй сін ген дік тен, осы өлең ді жо ға ры да көр се-
тіл ген та қы рып пен есік ке бор мен жа зып ке тіп ті. Осы оқи ға ның ме нің 

Бағалау

Білгенге	маржан

лы клас-

QR-cod арқылы әнді тыңда. Абайдың сазгерлік өнеріне QR-cod арқылы әнді тыңда. Абайдың сазгерлік өнеріне 

бы мен идеясын автор
рып, ұлт

ды тануым Гёте
ма қа

нің Абайды та
ды еді. Қанша

генмен, неміс емес
ты. Мен әуты. Мен әу

ла салтыла сал
нің әйгілі «Жо

дың «Қараңғы түн
тың «Тау шыңтың «Тау шың

Ұлы Отан соғы
кери қыз

Ұлы Отан со
раз уақыт әске

дейтін қалада Гёте
густ Карлмен бір
ша үйге ке

густ Карл
оңаша үй
Гёте осы үй

рының әсем кө
тілген та
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жа дым да бе рік сақ тал ған ды ғы сон дай, ара да отыз шақ ты жыл өтіп, 
сол өл ке ге та ғы бір жо лым түс кен де, Абай дың «Қа раң ғы түн де тау 
қал ғып» де ген ау дар ма сы ның текс тін ақ мәр мәр ға жаз дыртып, маг ни-
тофон тас па сы на жа зыл ған әні нің но та сы мен қо са, сол му зей ге тап-
сыр дым... Өлең 1945 жыл ғы жи нақ та «Лер мон тов бұл өлең ді Гёте нің 
«Wanderers Nahliid» дейт ін өле ңі нен ау дар ған деп көр се тіп ті. Бұл 
да дұ рыс ай тыл ған сөз. Өйт ке ні өлең нің не міс ті лін де гі нұс қа сын да 
«Түн гі жо лау шы ның әні» де ген та қы рып бол ған.

ҚалмұқанИсабаев

Ми	ни	атю	ра – (фр. mіnіature,  лат. mіnіum – бояу, су рик (қы зыл 
бояу, жо са)  бей не леу өне рін де бояу лар ды тү сі ру дің өзін дік мә не рі 
бар ша ғын ту ын ды лар то бы.

Әде би ет тегі ми ни атю ра – кө ле мі ша ғын, құ ры лы сы күр де лі, маз-
мұ ны бай, ойы тұ жы рым ды көр кем шы ғар ма. Ми ни атю ра ша ғын 
жанр лар тү рін де жа зы ла ды.

Абайдың бірнеше шығармасы миниатюра түрінде жазылған.
Қазақәдебиеті.Анықтамалық

«Қа раң ғы түн де тау қал ғып» өле ңі нің ми ни атю ра ға жа та ты нын 
дә лел деп жаз.

1. Абай дың ке лі ні, Әубә кір дің әй елі Ка ма лия ның ес те қал ған да ры // 
Жү ре гім нің тү бі не те рең бой ла. – Ал ма ты: Жа зу шы, 1995.

2. «Қазақтың 1000 әні» аудио антологиясы. 22 CD, 7 трек (рет нөмірі)

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Та би ғат сұ лу лы ғы ның мез гіл тал ға май ты нын ақын нан үй рен дің 
бе? Өзің тұ ра тын жер де гі түн нің әсем кө рі ні сін су рет теп жаз.

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

ты жыл өтіп, 
де тау 

ни-дыртып, маг
зейге тап
ді Гётенің 

ті. Бұл ған деп көрсетіпті. Бұл 
гі нұсқасын

Қалмұқан ИсабаевҚалмұқан

– бояу, суmіnіum – бояу, су
ды түсіру

ғын, құмі шағын, құ
кем шығар

Абайдың бірнеше шығармасы миниатюра түрінде жазылған.
Қазақ

ғып» өледе тау қалғып» өле

лулығы

үйрен

биғат сұ
бе? Өзің тұратын жер

Абайдың ке

Кітап – білім

1. Абай
Жү

2. «Қазақтың 1000 әні» аудио антологиясы. 22 CD, 7 трек (рет нөмірі)
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Ақын не жайында толғанған екен? 

	 «ӨЗ	ГЕ	ГЕ,	КӨ	ҢІ	ЛІМ, 
	 ТОЯР	СЫҢ»	ӨЛЕ	ҢІ

Абайдың 1890 жылы жазылған «Өз ге-
ге, кө ңі лім, тояр сың...» өле ңі – сөз өне-
рі нің құ дірет-кү шін көр се те тін шы ғар ма-
ла ры ның бі рі. «Ақын – поэ зия лық 
ту ын ды лар ды (өлең,  жыр-дас тан, поэма) 
ау ыз ша  ай тып не жа зып шы ға ра тын өнер 
ие сі, ха лық тың көр кем дік тал ға мын 
қа лып тас ты рып, жал ғас ты ра тын сөз 
ше бе рі» екен ді гі бел гі лі.

Ал Абай – жа ра ты лы сы нан өнер 
қон ған да рын ие сі, ақын. Өлең-жыр, 
ән мен күй дің ха лық тық си па тын Абай 
жақ сы та нып, ба ға лай біл ді, көп те ген 

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• мә тін де гі тіл дік бір лік-

тер дің дер бес жә не 
мән мә тін де гі (кон текс те) 
қыз ме тін тү сі ніп, 
идея лық маз мұн да ғы 
ма ңы зын ай қын дау;

• шы ғар ма да ғы көр кем-
де гіш құ рал дар дың 
қол да ны сын тал дау.

Қызылтіл
Жүрекпентолғану
Жүрекпентыңдау
Іштегідерт

Тірек	сөздер

Дерт	– ме ди ци на да 
адам ның қа лып ты ден-
сау лы ғы ның бұ зы луы, 
ау ру, ке сел. Бұл жер де: 
арман,қайғы

Хас		– со ған тән, 
ти есілі. Хас на дан – на-
ғыз, та за на дан

Ға	ріп,	кә	ріп		– ау ыр, 
ая ныш ты күй ге тү су

Сөзмаржан

Су рет ші нің ту ын ды сы өлең маз мұ ны мен 
үй ле се ме? Екі шы ғар ма ны са лыс ты рып, өз 
пі кі рің ді жаз.

Суретпен	жұмыс

рып, өз 

Ал АбайАл Абай
ған дарын ие

Абайдың 1890 жылы жазылған «ӨзАбайдың 1890 жылы жазылған «Өз
сың...» өлеңі – сөз өне

тетін шышін көр
рі. «Ақын – поэ

ды (өлең, жыр-дас
тып не жазып шы

тың көркем
рып, жал

гі белгі
рып, жал

рі» екендігі бел

жұмыс

ретшінің ту
се ме? Екі шы

ді жаз.
се ме? Екі шы

ді жаз.пікірің

дицинада 
лыпты ден

зылуы, 
сел. Бұл жер
ның бұ

сел. Бұл жер
арман, қайғы

Хас – соған тән, 
есілі. Хас надан
Хас

есілі. Хас на
ғыз, таза на

Ғаріп,
ты күйаяныш
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өлең де рін де осы та қы рып ты ар қау ет ті. Әсі ре се, өлең – ақын 
ой ының шам- шы ра ғы, іш те гі шер мен мұң ды тар қа ту құ ра лы. 
Сон дық тан Абай өз ге дү ние ге кө ңі лі тоқ бол ға ны мен, 

Оны айт қан да тол ға нып,
Іш те гі дерт ті жояр сың, –

деп, өлең жа зу дың ай рық ша қу аты бо ла тын ды ғын ашып бе ре-
ді. Өлең ар қы лы Абай ха лық тың ой-ар ма нын, қуа ныш-қай  
ғы сын жет кі зу ден шар ша май ды, зар ла на оты рып, егі ле жас тө ге ді:

Өз ге ге, кө ңі лім, тояр сың,
Өлең ді қайт іп қо яр сың?
Оны айт қан да тол ға нып,
Іш те гі дерт ті жояр сың.

Сай ра да зар ла, қы зыл тіл,
Қа ра кө ңі лім оян сын.
Жы ла сын, көз ден жас ақ сын,
Омы рау ым боял сын.

Өлең жа зу – ерік кен нің ер ме гі емес. Он да ха лық тың ой-ар-
ма ны, мұң-за ры, ті лек-ықы ла сы кө рі ніс та буы ке рек. Бі рақ Абай 
за рын кө кі рек кө зі ояу адам бол ма са, «хас на дан» ұға ал май ды. 
«Хас на дан не ні ұға ал сын?» де ген ри то ри ка лық сау ал ды ақын 
те гін қой ып отыр ған жоқ. «Отыз се гі зін ші қа ра сө зін де» Абай: 
«На дан дық – ғы лым-бі лім нің жоқ ты ғы, дү ние ден еш бір нәр се ні 
олар сыз бі ліп бол май ды. Бі лім сіз дік – хай уан дық бо ла ды» деп 
си пат та ма бер ген еді.

Абай сө зін кім ұға ала ды? Әри не, бі лім-ғы лым мен қа ру лан ған 
кө кі рек кө зі ояу адам ға на ұға ала тын дық тан да ақын:

Кө кі ре гін де оты бар,
Құ ла ғын ой лы ер сал сын, –

дей ді.
«Бі рін ші қа ра сө зін де»: «...іші нен ке рек ті сөз тап са, жа зып 

ал сын, я оқы сын, ке ре гі жоқ де се, өз сө зім өзім ді кі» деп жаз ға ны 
си яқ ты:

Тың да ма са еш адам,
Өз жү ре гім тол ған сын...

Қа был көр се сө зім ді,
Кім та ны са, сол ал сын, – дей ді.

– ақын 
ту құралы. 

ғын ашып беғын ашып бе
нын, қуаныш-қай

ле жас төрып, егі

зыл тіл,
сын.

ден жас ақсын,ден жас ақ
ым боялсын.

гі емес. Он
сы кө

маса, «хас назі ояу адам болма
ген рисын?» де

ған жоқ. «Отыз се
лімнің жоқ

лім
лым-білім

майды. Бі
ген еді.

зін кім ұға алады? Әризін кім ұға ала
зі ояу адам ғазі ояу адам ға

Көкі
Құ

ші қа
сын, ке

рінші қа
сын, я оқысын, ке
яқты:
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Сон дай-ақ
Жы лай-жыр лай өл ген де,
Арт та ғы ға сөз қал сын, –

де ген Абай өз за ма ны ұқ па ға ны мен, ке лер ұр пақ қа үл кен үміт 
ар та ды. Ақын ой ын ша, кө кі рек кө зі ояу бі рен-са ран адам ар ман-
ті ле гін қа был алып, оқы са, ой ла нып-тол ған са, сол же те ді. Өйт-
ке ні «мың на дан» іш кі ма ғы на сын ұқ па са да, «Сыр тын ес тіп таң-
дан сын» дей ді.

Өмір де не ше түр лі адам бо ла ды, әр нәр се ні кө кі ре гі не түйе 
бі ле тін ес ті сі де, са на лы ақыл ға ой-өре сі жет пейт ін есе рі де, 
мо мы ны да, ашу ша ңы да бо ла ды. Со ның іші нен Абай бі лім сіз 
адам ды хай уан ға те ңей келе өлең со ңын да:

Жү ре гің мен тың да май,
Құ ла ғың мен қар мар сың.
Со ны кө ріп, со лар ға
Қайт іп қа на сар нар сың?! –

деп, тек құ ла ғы мен ға на тың дап, оқу-бі лім үй ре ніп, кө кі рек кө зін 
оят қы сы кел мейт ін дер ге кө ңі лі тол май ты нын біл ді ре ді.

Өлең 4 тар мақты 9 шу мақ тан тұ ра ды. 7–8 бу ын ды жыр үл гі-
сі мен жа зыл ған өлең нің бі рін ші шу ма ғы нан бас қа 8 шу мақ ша лыс 
(а-б-а-б) ұй қас пен өріл ген.

Абай бұл өле ңі не де ән шы ғар ған. Ал ғаш рет му зы ка зерт теу-
ші сі А.За таевич «Өлең ді қайт іп қо яр сың» де ген ат пен ән ді но та ға 
тү сі ріп, «Қа зақ тың 500 ән-күйі» (1931) жи на ғы на ен гіз ген. Ол 
ән ді 1926 жы лы М.Әб са лы қов де ген ән ші ден жа зып ал ған. Бі рақ 
ән көп ай тыл ма ған. Тек 1995 жы лы Абай дың 150 жыл ды ғы 
ке зін де Т.Ба зар ба ев пен Т.Ра хи мов Се мей дің жер гі лік ті те ле ар на-
сы нан «Өз ге ге кө ңі лім тояр сың» әнін орын да ған. 

Ән ту ра лы дәстүрлі әнші Е.Шү кі ман былай жазады: «Ән ді 
но та да ғы не гіз гі жүл ге ні бұз ба ға ны мен, му зы ка лық сөй лем ая ғын-
да ғы ды быс тар ды мей лін ше со зып, ды быс кү шін пиано (баяу), 
пиа нис си мо (өте баяу) дә ре же сі не дей ін үзіл ді ріп, асық пай орын-
да ған. Ән кеу де сі нің соң ғы тар ма ғын да («Іш те гі дерт ті жояр сың») 
пунк тир лік (үзік), син ко па лық (қаттыдан баяуға ауысу) ыр ғақ тар 
жиі бай қа ла ды» (380–381-б).

Абайдың «Өзгеге көңілім тоярсың» өлеңіне композитор 
Сыдық Мұхаметжанов та романс жазған. Екі әннің әуенінде 
өзара ұқсастық бар. Бұл туралы өнертанушы Қайрат Айтбаев: 
«Композитор ұлы ақынның музыкалық мұрасын зерттеп барып 
жазғаны анық. Сол себепті де ән Абай сөзімен тұтасып кеткен. 
Өлең табиғатын ән дәл ашқан», – дейді. 

қа үлкен үміт 
ран адам арман-

ді. Өйтса, сол жетеді. Өйт
тын естіп таң

гіне түйе ні көкіре
сі жетпейтін есе

нен Абай біның ішінен Абай бі

сың.

сың?! –
лім үй

нарсың?!
дап, оқу-білім үй

лі толмайтынын біл
ды. 7–8 бу

ші шума

ған. Алне де ән шығар
ді қайтіп қо

тың 500 ән-күйі» (1931) жи
қов де

тың 500 ән-күйі» (1931) жи
салықов де

ған. Тек 1995 жы
ев пен Т.Раев пен Т.Ра

лім тоярңілім тояр
лы дәстүрлі әнші Е.Шү

гі жүл ні бұз
ды мейтарды мей

мо (өте баяу) дә
десінің соң

лік (үзік), син
ған. Ән кеу

лік (үзік), син
жиі байқалады» (380–381-б).

Абайдың «Өзгеге көңілім тоярсың» өлеңіне композитор 
Сыдық Мұхаметжанов та романс жазған. Екі әннің әуенінде 

Абайдың «Өзгеге көңілім тоярсың» өлеңіне композитор 
Сыдық Мұхаметжанов та романс жазған. Екі әннің әуенінде 
өзара ұқсастық бар. Бұл туралы өнертанушы Қайрат Айтбаев: 
«Композитор ұлы ақынның музыкалық мұрасын зерттеп барып «Композитор ұлы ақынның музыкалық мұрасын зерттеп барып 
жазғаны анық. Сол себепті де ән Абай сөзімен тұтасып кеткен. 
Өлең табиғатын ән дәл ашқан»,
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«Өз ге ге, кө ңі лім, тояр сың» өле ңі – поэ зия жан ры, со ның 
ішін де өлең сөз ге аса мән бе ре қа ра ға нын көр се те ді. «Сөз өне рі – 
дерт пен тең» де ген Абай жан дү ние сі нің күш-қу атын, ой-өрі сін, 
ар ман-ті ле гін, ақыл-ке ңе сін өлең ар қы лы та ны та біл ген.

	Білу

1. Кө ңіл де ген не?
2. Автор пайымдауынша, іштегі дерт қалай жойылады?
3. Адам ның өзі не кө ңі лі қа шан то ла ды?

Тү	сі	ну

1. Өлең де гі ли ри ка лық кей іп кер не ге дерт те ніп отыр?
2. Оның кө ңі лі кім ге тоя ды?
3. Ақын не ге «мың на дан» дей ді?

Қолдану

1. «Дерт», «қа ра», «көңіл» сөз де рі нің же ке жә не мән мә тін-
де гі қыз мет те рін анық та.

Дерт 

Қара

Көңіл

2. «Аң» сөзінің синонимдерін жаз. «Да ла да ғы аң дар сың» 
сөз тір ке сі нің идея лық ма ңы зын ай қын да.

Таалдау

1. QR-cod арқылы және ин тер нет тен «Өз ге ге, кө ңі лім, тояр-
сың» әні нің әр түр лі нұс қа да ғы орын да лу ын тың дап, 
олар ды тал да. Қай нұс қа сы ұна ды? Не лік тен?

2. Өлең нен үзін ді алып, өмір мен бай ла ныс ты ра 
оты рып әң гі ме ле.

Үзін ді Ме нің тұ жы ры мым 

Бі лу

Түсіну

Қолдану

Талдау

ның 
ді. «Сөз өнері – 

атын, ой-өрісін, атын, ой-өрі
ген.

Автор пайымдауынша, іштегі дерт қалай жойылады?Автор пайымдауынша, іштегі дерт қалай жойылады?

Түсіну

ге дерттеніп отыр?

ді?

нің жера», «көңіл» сөздерінің же

Дерт

Қара

«Аң» сөзінің синонимдерін жаз. «Да«Аң» сөзінің синонимдерін жаз. «Да
нің идеясінің идея

QR-cod арқылы және инQR-cod арқылы және ин
сың» әнінің әр

ды тал
нен үзін

олар
Өлеңнен үзін
отырып әң
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3. Шы ғар ма да  қандай көр кем де гіш құ рал дар дың қол да нып 
тұрғанын анықтап, олардың қызметін тал да.

Көркемдегіш құралдар Қызметі 

Жинақтау

1. «Топ тас ты ру» әді сін қол да на оты рып, «Ақын өсие ті» 
атау ымен түй ген ой ың ды сыз ба тү рін де көр сет.

2. «Өз ге ге, кө ңі лім, тояр сың» өле ңі нің идея сы бой ын ша пі-
кі рің ді «ПОПС фор му ла сы» ар қы лы біл дір.

 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 ...».
 �шін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы сал дар-

мен дә лел дей ала мын ...».
 Со� �ы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры-

тын ды ше шім ге кел дім ...».

Бағалау

1. Қа лай ой лай сың, Абай ға дей ін қа зақ әде бие тін де ха лық 
тағ ды ры үшін тол ған ған ақын дар бол ды ма? Бол са, кім-
дер? Ерек ше лік те рі не де?

2. Жа зу шы Т.Әлім құ лов тың: «Абай ән де рі әрі ден жат қан 
ха лық ән де рін де, өзі нен ша ма лы бұ рын ғы са ха ра ком по-
зи тор ла ры ның ән де рін де қай тала май ды, олар ға жу ық та-
май ды», – де ген пі кі рі не ба ға бер.

«Өз ге ге кө ңі лім тояр сың» әні нің I тү рін А.В.За таевич 1922 жы лы 
Орын бор да Мұ сыл ман құл Әб са лы қов тың орын дауы бой ын ша но та ға 
тү сір ген. «500 ән» жи на ғын да (№88) мә тін сіз, «Aбай дың му зы ка лық 
твор чест во сы» жи на ғын да мә тін мен жа рия лан ған.

«Өз ге ге кө ңі лім тояр сың» әні нің II тү рін Қ.Жүз ба сов Мә кен Мұ ха-
мед жа но ва ның орын дауы нан но та ға тү сір ген. Ал ғаш рет жа рия ла нды.

Жинақтау

Бағалау

Білгенге	маржан

нып 

рып, «Ақын өсие

Жинақтау

рып, «Ақын өсие
рінде көр

нің идеясы бой
лы білдір.қылы білдір.

ша, ...».
бі мен оны былай тү

на факті
бі мен оны бы

«Оны мен мына фак

ныс
дім ...».

сың, Абайға дей
ғанған ақын

де?
ры үшін толған

ліктері неде?
шы Т.Әлімқұловтың: «Абай ән

рін де, өзірін де, өзі
ның әнрының ән
 деген пі

ге көңілім тояр
да Мұсыл

маржан

геге кө
борда Мұ

сірген. «500 ән» жи
чествосы» жи

ге кө
творчест

«Өз
меджа
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Мә кен Мұ ха мед жа но ва – ақын ның Тұ ра ғұл дан ту ған не ме ре 
қы зы. Мә кен Абай дың ән де рі нің кө бін кей ін гі ұр пақ қа жет кі зу ге үл кен 
үлес қос ты.

«Абай»энциклопедиясы

Поэ	зия – өлең мен жа зыл ған не ай тыл ған әде би шы ғар ма, сөз 
өне рі нің не гіз гі жан ры. Адам ба ла сы ның мә де ние тін да мы ту да ғы 
ең қу ат ты, құ ді рет ті құ рал дар дың бі рі. Абай қа зақ поэ зия сын әсі ре 
ше шен дік тен, әсі ре бояу дан арыл тып, те рең ой лы лық ты арт тыр ды. 
Ақын ның эс те ти ка лық көз қа рас та ры оның дү ни ета ны мы ның не гіз гі 
бө лі мін құ рай ды. Көр кем шы ғар ма шы лық ты Абай өзі нің озық ой ла рын 
ха лық ты тәр бие леу дің құ ра лы ре тін де пай да ла нып, ілім-бі лім алу ға 
ша қыр ды.

«Абай»энциклопедиясы

Қо ғам өмі рін де гі ақын ның рө лі мен ор нын, поэ зия мін де тін көр-
се тіп, ма қа ла жаз.

1. «Абай дың ән де рі мен күй ле рі – Пес ни и кюи Абая». Құ рас ты-
ру шы лар: Н.Нү сіп жа нов, А.Ер ке бай. Ал ма ты, «Өл ке» бас па сы, 
2012. 

2. Шүкіман Е. Абайдың музыкалық шығармалары. // Кітапта: Абай. 
Шығармаларының академиялық толық жинағы. 3 томдық. Поэ-
малар, қарасөздер мен хаттар, музыкалық шығармалар. 2-т. – 
Алматы: Жазушы, 2020.  

Абайтану	әліппесі

Жазып	көр

Адам зат қо ға мы ның бір мү ше сі ре тін де се ні қан дай жайт  тол-
ған ды ра ды? Қа ғаз бе ті не тү сі ріп көр.

Хакімнен	үйрен

Кітап	–	білім	бұлағы

ре 
ге үлкен 

энциклопедиясы

ғарған әдеби шығар
дениетін да

зақ поэзиярі. Абай қазақ поэ
рең ой лық

ры оның дүниетаны
ты Абай өзілықты Абай өзі

де пайдаланып, ілім-бі

«Абай»«Абай»

лі мен оргі ақынның рөлі мен ор

мының бір мүзат қоғамы
ды? Қағаз беті

дың ән

білім бұлағы

«Абайдың ән
рушылар: Н.Нү
2012. 
Шүкіман Е. Абайдың музыкалық шығармалары. // Кітапта: Абай. 2. Шүкіман Е. Абайдың музыкалық шығармалары. // Кітапта: Абай. 
Шығармаларының академиялық толық жинағы. 3 томдық. Поэ
малар, қарасөздер мен хаттар, музыкалық шығармалар. 2-т.
Алматы: Жазушы, 2020.  
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Ақынның музыкалық мұрасының маңызы неде?

	 АБАЙ	ДЫҢ	МУ	ЗЫ	КА	ЛЫҚ	 
	 МҰ	РА	СЫ	НЫҢ	МА	ҢЫ	ЗЫ

Қым бат ты оқу шы! Мі не, «Ұйық тап 
жат қан жү рек ті ән оя тар» та ра уын аяқ-
тап ке ле сің.

«Абай дың му зы ка сы көпжанр лы: 
он да дра ма, са ти ра, тра ге дия, әдет-ғұ-
рып тың, жа ра ты лыс су ре тін бей не лейт ін, 
т.б. сан түр лі му зы ка бар», – деп Ах мет 
Жұ ба нов айт қан дай, ақын қы рық шақ ты 

ән мен 4–5 күй  қал дыр ған. Му зы ка са ла сын да да бір не ше шә кірт 
тәр бие ле ген. Бір жан сал си яқ ты атақ ты ән ші лер мен кез дес кен. 
Осы тә різ ді оқу лық та қам тыл ма ған ақын ның му зы ка ға қа тыс ты 
қы рын зерт теу ар қы лы пре зен та ция жа сау ұсы ны ла ды.

Жұ мыс тың ба ры сы:
• та қы рып ты таң дау;
• та қы рып қа бай ла ныс ты ма те ри ал дар ды жүйе леп, маз мұ нын 

құ ру;
• мә лі мет тер ді жи нақ тап, слайд тар жа сау;
• ақын му зы ка ла рын қо су;
• пре зен та ция ны көр се ту, қор ғау;
• қо ры тын ды лау.

Әде би ет тер ті зі мі:
1. Әуе зов М. Абай жо лы. 1–4 т. – Ал ма ты: Жа зу шы, 2002.
2. Абай өлең де рі мен шы ғар ма ла ры ның екі том дық то лық жи на-

ғы. – Ал ма ты: Жа зу шы, 2003.
3. Абай Құ нан ба ев. Айт тым сә лем, қа лам қас: ән дер мен күй лер / 

Құ нан ба ев Абай; Құ раст. Ер за ко вич Б.Г. – Ал ма ты: Өнер, 
1986.

4. Абай дың өлең де рі не жа зыл ған ән дер [Но талар] / Бек паев К., 
Құ дыр бе ков А. [муз. ред. В.Шев чен ко]; Үш Арыс – Ақ мо ла: 
Жа ңа ар қа, 1996. 

5. Жұ ба нов А. Ән-күй са па ры. – Ал ма ты: Ғы лым, 1976.

Мең	ге	рі	ле	тін	бі	лім:
• Абай ән де рі нің ұлт тық 

му зы ка да ала тын рө лін, 
қа зақ мә де ние ті не 
қос қан ру ха ни-эс те ти-
ка лық, та ным дық үле сін 
зерт теп, жо ба жа сау.

«Ұйықшы! Міне, «Ұйық
тар» тара

зы сы көпжанр
ра, траге

тылыс суре
лі музыка бар»,

дай,
сында да бір

нов айтқандай,
ка саласын

ты атақты ән
ған ақын
ция жа

ты матери

тап, слайднақтап, слайд
рын қосу;

ту, қорсету, қор
лау.

тер тізімі:
зов М. Абай жолы. 1–4 т.зов М. Абай жо

Абай өлеңдері мен шы
маты: Жа

баев. Айт
– Ал

Абай Құнан
Құнанбаев Абай; Құ
1986.

дың өлең
1986.
Абай
Құдыр
Жаңа ар

5. Жұба
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Мі не, сен «Ұйық тап жат қан жү рек ті ән оя тар» деп атала тын 
төртін ші та рау ды аяқ та дың. 

Не біл дің? Не үй рен дің? Кәне, өзің ді сы нап көр.

	 ӨЗІҢ	ДІ	ТЕК	СЕР

Қай талау тап сыр ма ла ры
Топ тық жұ мыс. 
1. Үш топ қа бө лі ніп, ақын ән де рі мен қа зақ му зы ка сы на 

әкел ген жа ңа лы ғын тал даң дар:
1-топ: ақын му зы ка сы ның та қы рып та ры;
2-топ: қа зақ му зы ка сы на әкел ген жа ңа лы ғы;
3-топ: ақын ның му зы кант, ән ші шә кі рт те рі;
2. «Көзімнің қарасы» деген тақырыпта сценарий жазып, кеш 

өткізіңдер.
Жұп тық жұ мыс. 
«Зер де» тә сі лі бой ын ша Абай ән де рі нің не ге әлі күн ге дей ін 

ха лық тың сүй іс пен ші лі гі не ие бо лып ке ле жат қа нын са ра лап, 
түй ін дең дер.

Бі лім Зерт теу ең бек тері ар қы лы ал ған ақ па рат та рым

Эмо ция Музыка әуені және ме нің кө ңіл күйім

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

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

Идея
Оқыр ман жә не тың дау шы ре тін де ав тор шы ғар-

ма ла рын на си хат тау ға ұсы на тын идеям

Же ке жұ мыс.
1. Абай ән де рі ту ра лы се ман ти ка лық кес те ні тол тыр.

Ән атауы Не ту ра лы? Су рет теу ше бер лі гі 

2. «Ұйық тап жат қан жү рек ті ән оя тар» де ген та қы рып қа 
жобалық жұмыс жаса. 

тын 

рі мен қазақ му

рыптары;
ген жаңалығы;

кіртте
«Көзімнің қарасы» деген тақырыпта сценарий жазып, кеш 

ші шә
«Көзімнің қарасы» деген тақырыпта сценарий жазып, кеш 

ша Абай ән
не ие болып кене ие бо

теу еңбектері ар

Музыка әуені және ме

Зерттеу ең

Музыка әуені және ме

Автор шы

Автор туАв

ОқырОқыр
ма

ке жұмыс
Абай әндері тура

Ән атауыӘн атауы

2. «Ұйық



108

3. Тест сұ рақ та ры на жау ап бер.
1) «Қа ра» сө зі қай өлең де кез дес пей ді?

A) «Жел сіз түн де жа рық ай» өлеңі
B) «Кө зім нің қа ра сы» өлеңі
C) «Өз ге ге, кө ңі лім, тояр сың» өлеңі
D) «Қа раң ғы түн де тау қал ғып» өлеңі
E) «Қан со нар да бүр кіт ші шы ға ды аң ға» 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 ән де рін та ра ту шы Мә кен кім нің қы зы?

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

4) Ақын ның ха лық тағ ды ры үшін тол ған ған әні:
A) «Қа раң ғы түн де тау қал ғып» әні
B) «Кө зім нің қа ра сы» әні
C) «Айт тым сә лем, қа лам қас» әні
D) «Өз ге ге, кө ңі лім, тояр сың» әні
E) «Жел сіз түн де жа рық ай» әні

5) Абай ән де рі нің ерек ше лі гі:
A) Тек ма хаб бат та қы ры бы на ар на луы
B) Тек дом бы ра мен орын да луы
C) Ха лық ән де рі не ұқ сас ты ғы
D) Қай ыр ма сы ның бол мауы
E) Тек пат риот тық ән дер бо луы

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

1. Өлең үзін ді сін мұ қи ят оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
Жел сіз түн де жа рық ай,
 Сәу ле сі су да ді ріл деп,
Ау ыл дың маңы – те рең сай,
Та сы ған өзен кү ріл деп.
Қа лың ағаш жа пы ра ғы
Сы быр ла сып өз ді-өзі,

ға» өлеңі

дей борының бірдей бо
талануы
луы
лі

рының үн

кен кімнің қы

ры үшін толры үшін тол
ғып» әніде тау қал

расы» әні
лем, қаламқас» әні

лім, тояр
лем, қа

ңілім, тояр
сіз түнде жарық ай» әні

нің ерекшенің ерек
бат тахаббат та

Тек домбырамен орын
лық әндері

масыҚайыр
Тек патриот

лық зертлықаралық зерт

Өлең үзіндіӨлең үзін

108108



109

Кө рін бей жер дің то пы ра ғы,
Құл пыр ған жа сыл жер жү зі.

1) Өлең де қан дай жыл мез гі лі су рет тел ген?
А) Жаз мез гі лі
В) Күз мез гі лі
С) Көк тем мез гі лі
D) Қыс мез гі лі

2) Үзін ді идея сы на сай ма қал-мә тел ді тап:
А) Кеш шық саң, ал дың нан түн шы ға ды.
В) Түн пат ша сы – шы рақ.
С) Ағаш көр кі – жа пы рақ.
D) Нұр – Ай сұ лу лы ғы,
 Су – сай сұ лу лы ғы.

2. Өлең үзін ді сін мұ қи ят оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
Қай ғың – қыс, жү зің – жаз,
Бо ла мын көр сем мәз.
Күл кі ңіз бой ды алар,
Бұл бұл дай шық са әуез.

1) Үзін ді не ту ра лы?
А) Жаз мез гі лі ту ра лы
В) Қыз ту ра лы
С) Бұл бұл ту ра лы
D) Әуез ту ра лы

2) Үзін ді де гі ан ти те за лар ды тау ып, олар мен сөй лем құ ра.
3) Үзін ді де гі ги пер бо ла ны тау ып, қыз ме тін тү сін дір. 

3. Берілген тап сыр ма лар ды орын да.
1) «Қа раң ғы түн де тау қал ғып» өлең жо лын да ғы көр кем де гіш 

құ рал ды тап:
А) Ме то ни мия
В) Ме та фо ра
С) Кей іп теу
D) Эпи тет

2) Осы өлең жолындағы айтылмаған ойды белгіле:
А) Қараңғы түсті 
В) Адамдар ұйқыға жатты
С) Тау ұйқыға батты
D) Дала тынышталды

ді тап:
ды.

малар
– жаз,

ят оқып, тапсыр
– қыс, жүзің – жаз,

сем мәз.
ды алар,

дай шықса әуез.

лі туралы

ралы
ралы

тезаларте
пербогі ги

Берілген тапсырма
ғы түн«Қараңғы түн

ралды тап:
Метони

тафо
А)
В) Мета
С) Кейіп
D) Эпи
Осы өлең жолындағы айтылмаған ойды белгіле:2)

В)
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