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Алғысөз 

 

Қазақ тілі пәні – жалпы білім беру пәндерінің ішінде міндетті түрде 

оқылатын пәндердің бірі. Осыған байланысты біліктілік деңгейі әлемдік 

стандарттарға сәйкес келетін, бәсекеге қабілетті жоғары білімді сапалы 

мамандарды даярлаудағы негізгі көрсеткіштердің бірі – олардың мемлекеттік 

тілді меңгерудің жоғары деңгейін игеруі мен оны тәжірибе жүзінде қолдана 

алуы.  

Қазақ тілін меңгерудің жоғары деңгейін оқытуға арналған атаулы оқу 

құралы барлық білім беру бағдарламаларында білім алып жатқан тіл 

үйренушілерге арналды. Оқу құралы Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №603 бұйрығымен бекітілген 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін «Қазақ 

тілі» пәнінің жалпы білім беру циклінің типтік оқу бағдарламасы негізінде 

құрастырылды. Оқу құралын құрастырудағы басты мақсат – тіл үйретудің 

халықаралық стандарттарына сай тіл үйренушілердің қазақ тілін жоғары 

деңгейде меңгеріп, жазбаша және ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыру.  

Ұсынылып отырған оқу құралында әлеуметтік-тұрмыстық, қоғамдық-

саяси, ресми, іскерлік қарым-қатынас тілін үйрету бағытындағы тақырыптар 

қамтылған. Құрылымы мәтіндер мен оны меңгеруге арналған жаттығулардан, 

қарым-қатынас формаларын дамытатын түрлі жағдаяттарға пікірлесіп, 

пайымдауға арналған тапсырмалар топтамасынан тұрады. Оқу құралындағы 

лексикалық тақырыптар мен грамматикалық минимумдарды игеруге арналған 

жаттығулар жүйесі, тіл дамытуға қатысты тапсырмалар студенттерді 

ойландыру, өз пікірін, өз көзқарасын қалыптастыру мақсатына лайықталып 

іріктелді. Сол себепті оқу құралындағы ғұламалардың ұрпақтан ұрпаққа 

қалдырған қанатты сөздері, нақыл сөздері, белгілі адамдардың тақырыпқа 

байланысты пікірлері, өлеңдері сияқты қызықты материалдар кеңінен 

қамтылды.  

Тіл үйренуші болашақ мамандарға мемлекеттік тілді меңгеру барысында 

қазақ тілін кешенді үйретудің жоғары деңгейіне арналған оқу құралының көмегі 

тиер деген сенімдеміз. 
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І БӨЛІМ 

 

1-тақырып. Адам және руханият 

 

Сабақтың тақырыбы: Адам деген – ардақты ат  

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1. Адам бойындағы игі қасиеттерді атаңыз. 

2. Ата-ана баласының қандай болғанын қалайды? 

3. «Болмасаң да ұқсап бақ» дегенді қалай түсінесіз? Өзіңіз кімге 

ұқсағыңыз келеді? 

4.  «Адамгершілікке  тәрбиелеу  құралы  –  еңбек  пен  ата-ана  үлгісі»   

(Ы. Алтынсарин) дегенді қалай түсінесіз? Ойыңызды дәлелдеңіз. 

5. Адамгершілік, қайырымдылық, мейірімділік туралы қандай нақыл 

сөздер немесе мақал-мәтелдер білесіз? 

 

2-тапсырма. Мәтінді оқып, тақырып қойыңыз. Тақырып бойынша 

пікіріңізді білдіруге тырысыңыз. Өзіңіз қандай ой қосар едіңіз? 

Адам – белгілі бір қоғамның мүшесі. Ол қандай болмасын бір іспен 

айналысады, оның білімі, тәжірибесі, өзіне тән ерекшеліктері болады. Осы 

айтылғандардың жиынтығы оны жеке адам етеді. Жеке адамның өзіндік 

ерекшелігі дүниетанымынан, талғамынан, қабілетінен, бағытынан, сенімінен 

т.б. байқалады. 

Жеке адамның қалыптасуы оның әрекеттену және басқа адамдармен ой 

алмасу процесінде өтеді. Бұл процесс жеке адамның басқа қоғам мүшелерімен 

араласуымен, өзінің әрекетімен мінез-құлқын қоғам талабына лайықтап, үнемі 

дұрыс жолға салып, өзгертіп отыруы арқылы іске асады. Соның арқасында 

адамдардың өзін-өзі тану қабілеті жетіледі. 

Адам өмір сүріп, іс-әрекет жасап отырған қоғамның мәні, даму деңгейі, 

сипаты жеке адамның қалыптасуына маңызды рөл атқарады. Ғылымда бұл 

факторды макроорта дейді. Екінші – микроорта. Оған макроортаның нақты 

адаммен тікелей байланыста болатын бөлігі, яғни отбасы, ұжымы, араласатын 

ортасы жатады. Үшіншісі – білім және тәрбие. Төртіншісі – өзін-өзі тәрбиелеу. 

Осы аталған факторлардың мән-мағынасы, өзара байланысы адам болмысын 

қалыптастырады. 
 

3-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіз. 

1. Адамның құндылығы қалай қалыптасады? Отбасына, қоғамға, мінез-

құлыққа қатысты мәселелерді талқылаңыз.  

2. Сіздің бойыңызда қандай құндылықтар қалыптасқан?  

3. Берілген тіркестерді пайдалана отырып, өзіңіздің өмірлік 

құндылығыңызға талдау жасап көріңіз: адамдарға пайдалы болу, адамдармен 

қарым-қатынаста болу, мұқтаж жанға қол ұшын беру, қоғамға пайда әкелу. 
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4-тапсырма. Өлеңді оқып, ақын өлеңіндегі бес асыл істі және адамның бес 

дұшпанын атаңыз. Ұлы Абай айтқан асыл қасиеттердің қайсысы өз бойыңыздан 

табылады. Ойыңызбен бөлісіңіз. 

Ғылым таппай мақтанба, 

Орын таппай баптанба, 

Құмарланып шаттанба 

Ойнап босқа күлуге. 

Бес нәрседен қашық бол, 

Бес нәрсеге асық бол –  

Адам болам десеңіз. 

Тілеуің, өмірің алдыңда, 

Оған қайғы жесеңіз. 

Өсек, өтірік, мақтаншақ, 

Еріншек, бекер мал шашпақ –  

Бес дұшпаның білсеңіз. 

Талап, еңбек, терең ой, 

Қанағат, рақым, ойлап қой –  

Бес асыл іс, көнсеңіз... 
 

5-тапсырма. Кестені толтырыңыз. 

Сөздер Сөз 

тіркесі 

Мақал-мәтел, нақыл сөз Мағынасы 

    

қанағат қанағат 

тұту 

Қанағат қарын тойғызар, 

қанағатсыздық жалғыз 

атын сойғызар. 

Қолда барына қанағат 

тұтып, жоқты іздемеу  

адамға тоқтық сыйлайды, 

шыдамдылыққа, 

төзімділікке үйретеді. 

талап 

 

 

 

 

  

еңбек 

  

 

 

 

  

ой 

  

 

 

 

  

рақым 

  

 

 

 

  

 

6-тапсырма. Мына сөздерді қолдана отырып, төменде берілген нақыл 

сөздердің мағыналары туралы өз пікіріңізді білдіріңіз. 

Менің ойымша, ... ... ... . 

Себебі мен оны ... ... ... деп түсіндіремін. 
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Оны мен ... ... ... деген фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. 

Осыған байланысты мен … … … деген шешімге келдім. 
 

Адамдықтан үлкен ат жоқ, наннан үлкен ас жоқ. 

       Халық даналығы 
 

Жақсы мінез бен ақыл күші біріксе, бұлар – адамгершілік қасиеттер. 

Ы. Алтынсарин 
 

Адамгершілік кімде болса, соны ер деп есепте. 

      А. Йүгінеки 

 

Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз! 

Адамгершілік – қоғамдық талапқа сай ізгілікті, инабаттылықты білдіретін 

моральдық ұғым. 

Ізгілік – жақсылық, адалдық, игілік. 

Инабаттылық – әдептілік, ибалылық, ізеттілік. 

 

Күрделі сөздердің жазылуы 

 

 
 

Кейбір күрделі сөздердің жазылуы: 

1. Тең мағыналы немесе қарама-қарсы мағыналы екі сөзден жасалған 

термин мәнді күрделі анықтауыштар дефис арқылы жазылады: оқу-ағарту 

жұмысы, әкімшілік-басқару жұмыстары, салыстырмалы-тарихи әдіс.  

2. Екі сөзден тұратын ғылыми дәреже, атақтардың және қызмет 

дәрежесін немесе мамандықты көрсететін атаулардың арасына дефис 

қойылады: премьер-министр, вице-президент, инженер-энергетик, әнші-

композитор.  

3. Машиналар мен олардың бөліктерінің және өзге де техникалық 

жүйелердің күрделі атаулары дефис арқылы жазылады. Олардың басым 

көпшілігі орыс тілінен енген сөздер болып келеді: дизель-мотор, вакуум-

аппарат, телефон-автомат.  

4. Күрделі өлшем атаулары дефис арқылы жазылады: киловатт-сағат, 

вольт-ампер (бірақ: вольтметр), ватт-сағат (бірақ: ваттметр).  

Күрделі сөздер

біріккен 

сөздер

еңбекақы,

дүниетаным

қос 

сөздер

мән-мағына, 
ата-ана

қысқарған 
сөздер

ҚР,

ТМД

тіркесті 

сөздер

Алматы қаласы,

ұзын бойлы
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5. Екінші сыңары біріншісін айқындайтын қосалқы мүшелі күрделі 

атаулар дефис арқылы таңбаланады: зауыт-институт (әрі институт ретінде 

қызмет ететін зауыт), кафе-бар (бар типтес қызмет ететін кафе). 

 

Есте сақтаңыз! 

Жеке сөздердің басқы әріптерінен құралып қысқарған сөздер бас 

әріптермен жазылады, ол әріптердің арасына ешқандай тыныс белгісі 

қойылмайды. Мысалы: БҰҰ (Біріккен Ұлттар Ұйымы), ҒА (Ғылым академиясы), 

АҚ – акционерлік қоғам, ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік. 

 

7-тапсырма. Күрделі сөздердің түрлеріне мысалдар тауып жазыңыз. 

Біріккен сөздер Қысқарған сөздер Қос сөздер Тіркесті сөздер 
    

өнеркәсіп 

 

 

 

 

 

 

ТМД  үлгі-өнеге таным тағылымы 

 

8-тапсырма. Төменде берілген қысқарған сөздердің толық атауын 

жазыңыз. 

ҚР ҰҒА, см, ауатком, ҚазТАГ, л, М.О.Әуезов, АЭжБУ, медпункт, т, 

БАҚ, кг, ҚазҰПУ, ТУ-104. 

 

9-тапсырма. Төмендегі сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап жазыңыз. 

Үлгі: Компьютерге ақпарат енгізу және оның жұмысын басқару үшін 

пернетақтаны пайдаланамыз. 

Пернетақта, тоқымқағар, тоғызқұмалақ, кәсіпорын, жанкүйер, 

өнертапқыш, радиобайланыс. 

 

Таным тағылымы 

Аңыз әңгіме 

 

Ертеде екі данышпан өмір сүріпті. 

Біреуі өз шәкіртіне: «Көп затты танып білу үшін қиындықтарды жеңе білу 

керек, шыңға өрлеп, биік асудан өтіп үйрену қажет», - дейді екен. Ол өз 

шәкірттерін адам аяғы баспаған құзды шыңдарға апарып, биік асулардан, тар 

соқпақтардан өтуге үйретеді. 

Екіншісі болса: «Ақылды адам шыңға өрмелемейді, оңай жолын іздейді» 

деуден жалықпайды. Ол өз айтқанынан қайтпай, шәкірттерімен сол шыңды 

айналып, жеңіл де оңтайлы жол іздеуден тайынбайды. 
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Алғашқылары қиындықтарды жеңе отырып, өмірден көп нәрсеге 

үйренеді, өздерінің мүмкіншіліктерін, қабілеттерін дамытып, шыңды 

бағындырады. Сөйтіп, айналасындағыны алыстан көруге үйренді. Соңғылары 

қиындықтан қаша жүріп, асуды айналып өтеді, жолда не іліксе, соған риза 

болады. Олар тек жанындағыны ғана көргендеріне мәз болады. 

Өзіңді, өмір танып білу үшін қиындықтан жасқанбай, «тар жол, тайғақ 

кешуден» тайсалмау керек. 

 

10-тапсырма. Берілген сұрақтар бойынша өз ойыңызбен бөлісіңіз. 

1. «Алыстан көруге үйренеді» дегенді қалай түсінесіз? 

2. Өзіңіз танымның қай жолын таңдар едіңіз? Ойыңызды дәлелдеңіз. 

3. Қай данышпанның тағылымы табандылыққа, болашақты болжауға 

үйретеді деп ойлайсыз?  

 

Абайдың қара сөздері 

 

Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, 

ұстап, татып, ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды танидыдағы, 

сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. 

Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті 

болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден 

естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен 

сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе болады... 

....Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, 

болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал! 

 

11-тапсырма. Абайдың қара сөздерін оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Келтірілген үзінділер Абайдың қай қара сөздерінен алынған? 

2. Абайдың «Өзіңнен өзің есеп ал» деген сөзін қалай түсінесіз? 

3. Есті болу үшін адамға қандай қасиеттер керек деп ойлайсыз? 

 

12-тапсырма. Өз ойыңызды қосып, мақал-мәтелдердің мағынасын 

түсіндіріңіз. 

 

Ат жақсысын мақта, 

Адам жақсысын жақта. 

 

Қағазға тіл бітірген – қалам, 

Жансызға жан бітірген – адам. 

 

Темір сырын отта танытады, 

Адам сырын жоқта танытады. 
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Еңбек – адамның көркі, 

Адам – заманның көркі. 

 

Сырласуға дос жақсы, 

Сыйласуға жат жақсы. 

 

Өзін ғана ойлаған – жамандықтың белгісі, 

Өзгені де ойлаған – адамдықтың белгісі. 

 

Жасық адам жасына жетпей қартаяр, 

Асыл адам жасына жетпей марқаяр. 

 

13-тапсырма. Өлеңнің мазмұнын талқылаңыз. 

 

Адамдық борышың 

 

Ш. Құдайбердіұлы 

 

Адамдық борышың, –  

Халқыңа еңбек қыл. 

Ақ жолдан айнымай,  

Ар сақта оны біл. 

Талаптан да, білім мен өнер үйрен, 

Білімсіз, 

Өнерсіз, 

Болады ақыл тұл. 

Мақтанға салынба, 

Мансаптың тағы үшін. 

Нәпсіңе билетпе, 

Басыңның бағы үшін. 

Өміріңді сарп қып өлгеніңше, 

Жоба тап,  

Жол көрсет, 

Келешек қамы үшін. 

Қайтадан қайырылып, 

Қауымға келмейсің, 

Барыңды,  

Нәріңді 

Тірлікте бергейсің. 

Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, 

Шын бақыт, – 

Осыны ұқ,  

Мәңгілік өлмейсің! 
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14-тапсырма. «Тапқыр, адал, ақ ниет адамдардың, алданбайсың артынан 

ере берсең» тақырыбына шағын әңгіме жазыңыз. 

15-тапсырма. Мәтіннен күрделі сөздерді тауып, жасалу жолдарын 

түсіндіріңіз. 

 

Әдептілік, сыйластық, қайырымдылық – өмір негізі 

 

Әдеп сөзі – қазақ тілінде араб тілінен енген сөздердің бірі. Әдеп дегеніміз 

– адамдар арасындағы қарым-қатынаста сыпайы болу, жұмсақ сөйлеу және 

оқыс қылықтардан аулақ болу. Әдеп сөзінің мағыналық ауқымы өте кең. Ол – 

адамның тұла бойындағы барлық жағымды қасиеттердің бірлігі. Мысалы, 

кішіпейіл, адал, сабырлы, ұқыпты, жауапты, сенімді, талапты, сыпайы, қамқор, 

т.б. 

Бала жастайынан жағымды қасиеттерді отбасынан, қоршаған ортасынан, 

ең бастысы, халқының ата-дәстүрінен бойына сіңіреді. «Ата-бабаңның жолын 

қу», «Атасы жақсы болса, ұлы көргенді. Анасы жақсы болса, қызы көргенді», 

«Ата сыйласаң алдыңа келер», «Көпті сыйлағаның – өзіңді сыйлағаның», - 

деген халық дана сөздері атадан балаға берілетін тәрбие көздері. Осындай 

өмірдің негізі болып саналатын әдептілікпен тәрбиеленсе, яғни үлкенді сыйлап, 

мейірім танытып, қайырымды бола білсе, сонда ғана өзінің  көздеген биігіне, 

жетістігіне жете алады. 

Тарихта әлемді дүрліктерген әйгілілердің, атақтылардың өмірін 

сараптаған кезде, әуелі оларды әдеп тұрғысынан қараймыз. Олардың 

әрқайсысы тарихта жақсы атымен ғана келешек ұрпаққа үлгі-өнеге болған. 

Істеген қайырымдылық, қамқорлық істері олар туралы кез келген деректерден 

көре аламыз. 

 

16-тапсырма. Көлбеу қаріппен белгіленген сөздерге мағыналас сөздерді 

тауып жазыңыз. «Адал болса, досың жақын» деген сөйлемді кеңейтіңіз. 

 

Кім жақын? 

 

Тату болса, ағайын жақын, 

Ақылшы болса, апайың жақын. 

Бауырмал болса, інің жақын, 

Инабатты болса, келінің жақын. 

Алдыңа тартқан адал асың, 

Қимас жақын – қарындасың. 

Сыбайлас болса, нағашың жақын, 

Адал болса, досың жақын. 

Еркелейтін немерең жақын, 

Өз ұрпағың – шөберең жақын. 

Жан серігің жас кезіңнен 

Бәрінен де әйелің жақын. 
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17-тапсырма. «Ізгілік – адамның басты рухани-адамгершілік құндылығы» 

тақырыбына монолог құрастырыңыз. 

 

2-тақырып. Отбасы және тәрбие 

 

Сабақтың тақырыбы: Тәрбие – тал бесіктен 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде әңгімелесіңіздер. 

1. «Тәрбие – тал бесіктен» дегенді қалай түсінесіз? 

2. Отбасында қандай салт-дәстүрлерді ұстанасыздар? 

3. Қазақ отбасындағы әке мен ананың орны туралы не айтасыз? 

4. Балаға үнемі ақыл айту, кеңес беру, ескерту жасау дұрыс па? 

5. Отбасындағы тәрбиенің ерекшеліктері туралы айтыңыз. 

6.  «Мерейлі отбасы» ұлттық байқауы туралы не білесіз? 

 

Отбасы тәрбиесі 

 

Отбасы – адам баласының алтын ұясы. 

Әке – әулет басшысы және отбасы қамқоршысы. 

Ұл бала әкеден, қыз бала шешеден тәрбие алады. 

 

Отбасы – адам баласының алтын ұясы, өйткені адам ең алғаш дүниеге 

келген сәтінен бастап, отбасында ер жетіп, тәрбиеленеді. Сондықтан да отбасы 

– адамзаттың аса қажетті әрі қасиетті алтын мектебі. 

Отбасы мүшелерінің жас шамасы әртүрлі болса да, олардың ортақ 

мақсаты, ортақ міндеті бар. 

Отбасы – ол да бір шағын мемлекет. Әр мемлекеттің өзіне тән өндірісі 

мен өнім бөлісі, сыртқы және ішкі саясаты, кіріс-шығыс бюджеті, т.б. болатыны 

сияқты, әр отбасының өз дәстүрі, саясаты, қаржысы болады. Қазақ отбасында 

әке – әулет басшысы. Ол – өз ұрпағының қамқоршысы, олардың тәрбиешісі.  

Әр бала өз отбасында тәрбиеленеді. Оның ақылы мен ойы, намысы мен 

ұяты, адамдармен қарым-қатынасы отбасында қалыптасып отырады. 

Әке-шешенің үйі «қара шаңырақ» деген ұғыммен байланысты. 

Сондықтан балалары оны «біздің үлкен үйіміз», «қара шаңырағымыз» деп 

атайды. Ал осы қара шаңырақтан тараған ұлдардың үйі «отау үйі» деп 

саналады. 

Қазақ халқы: «Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер», - деген. 

Қазақ отбасында қыз бала тәрбиесіне ерекше назар аударады. Қыздың 

тәрбиесіне анасы жауапты болады. Ал әкенің мінез-құлқы, оның өнері мен 

білімі, басқа адамдармен қарым-қатынасы үнемі ұл балаға үлгі болған, 

сондықтан ол атасы мен әкесінің өнегелі ақылдарын тыңдап, олардың ізгі іс-

әрекеттеріне қарап өскен. 

Әке-шеше – өз балаларының тәрбиешісі, ақылшысы және қамқоршысы. 

Олар – мейірімді адамдар. 
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2-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз. 

1. Тақырып бойынша мәтінді өзіңіз толықтырып аяқтаңыз.  

2. Мәтінге дейінгі берілген ой ашылды ма? 

3. Өз отбасыңыздың мүшелері кімдер, олар нешеде, қайда жұмыс 

атқаратыны, отбасыларыңызда қалыптасқан қандай салт-дәстүрлер бар екендігі 

туралы мәлімдеңіз. 

4. Отбасыңыз өміріңізде қандай рөл атқарады? 

5. Отбасы шағын мемлекет пе? Қалай ойлайсыз? 

6. «Ұрпақ», «отбасы», «әулет», «қара шаңырақ» деген ұғымдарды қалай 

түсінесіз? 

7. «Шаңырақ сәні – сыйластық» дегенді қалай түсінесіз? 

8. Отбасы туралы мақал-мәтелдер тауып, жаттап алыңыз. 

9. Өз отбасыңыздың генеологиялық ағашының сызбасын жасаңыз. 

 

3-тапсырма. «Отбасы тәрбиесі» мәтінінің мазмұны бойынша 

ақпараттарды топтастырыңыз. 

№ Бұрыннан білемін Жаңа ақпарат 

алдым 

Тағы да білгім келеді // 

білейін деп едім 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

 

4-тапсырма. Берілген мақал-мәтелдер мен фразеологизмдерді пайдалана 

отырып, «Әке көрген оқ жонар» тақырыбына полилог құрыңыз. 

 

Ана алдында – құрмет, 

Ата алдында – қызмет. 

 

Мейірімі мол ананың –  

Жүрегі жылы, қолы кең. 

Кең пейілді атаның – 

Жүзі жылы, жолы кең. 

 

Қуанышы қойнына сыймау. 

 

Беделін көтеру. 

 

 

 

Полилог – бірнеше адамның арасында болатын әңгіме. 
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Отбасы татулығы 

Аңыз әңгіме 

 

Баяғыда бір үлкен отбасы өмір сүріпті. Отбасындағы адамдар саны өте 

көп екен, бір қауым ел болып, бірге тұрыпты. Ол отбасы ерекше екен, 

отбасының өзара келісімде, татулықта өмір сүруі елді таңғалдырады. Оларда 

ұрыс-керіс, дау-жанжал деген атымен болмайды екен.  

 Бұл отбасы жайлы патшаның құлағына да жетеді. Патша естігенінің ақ-

қарасын білгісі келіп, ауылға келеді. Ауыл тап-таза, барлығы да жеткілікті, 

тыныштық пен береке қонған. Патшаның көңілі толып, ерекше бір шаттыққа 

бөленеді. Сыйластығы жарасқан бақытты отбасында қариялардың орны төрде, 

уайым-қайғысыз, балалары бақытты, мәз-мейрам екен. Бұған патша таң-тамаша 

болады. Отбасының қалайша бақытты, тату-тәтті өмір сүруінің мәнісін білгісі 

келеді.  

Ауыл ақсақалына келіп, отбасындағы татулық пен бірлікке қалай 

жеткендерін айтуын өтінеді.  

Қарт үнсіз ғана жүз рет «сүйіспеншілік», жүз рет «кешірім», жүз рет 

«бірлік» деп қағазға мұқият жазып шығады. 

Үш сөзді оқыған патша таңғалып: 

- Осы-ақ па?  

- Иә, - деді ақсақал. - Барлық жақсы отбасы тек осы қасиеттерден 

құрылады, - деді де, сәл ойланып, «және шыдамдылық» деген сөзді қосып 

қойды. 

 

5-тапсырма. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Әңгіменің идеясы қандай? 

2. Тәрбиелік мәні бар ма? 

3. Бұны оқыған адам одан қандай пайда алады? 

4. Сізге қандай ой салды? 

5. Әңгімеден алған үлгіңізді болашақта қолданасыз ба? 

6. Неліктен патшаны ұйымшыл отбасы қызықтырды? 

7. Отбасы жарастығы дегенді қалай түсінесіз? 

8. Отбасының сыйластығына қалай қол жеткізуге болады? 

9. Отбасының татулығы қандай табыстарға жеткізеді? 

 

6-тапсырма. Мәтінді оқып, қандай ой түйгендіңіз туралы айтып беріңіз. 

 

 

Әкем айтысып, әндете жүре отыз үш жасында 

Байтана руынан Әбдірахманның Рәзия атты қызына 

үйленіпті. Ол менің шешем еді. Ол кісі мен үш жасқа 

толар толмаста қайтыс болған. Анамның қандай кісі 

болғанын тек әжем мен әкемнің әңгімелерінен ғана 

білемін.  
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Мен туғанда әкем елуді еңсеріп қалған кісі екен. Әкем өз бетінше 

талпынып жүріп ескіше сауат ашқан. Содан өле-өлгенше өз бетінше оқып-

тоқыған адам. Әкем маған алғаш рет жыл санауды үйретті және үнемі ата-

тегіміздің аты-жөнін үйретуші еді. 

- Кімнің баласысың? – деп сұрайтын ол. 

- Мен – Момыштың ұлы Бауыржанмын. 

- Момыш кімнің баласы? 

- Момыш – Имаштың баласы. 

Осылайша жеті атаға дейін санатып отыратын. 

Тағы бірде киіз үйдің төрінде бір топ ауыл ақсақалдары жайғасып, баппен 

қымыз ішіп отыр екен. Әкем дастарқан шетінде қымыз құйып отыр.  Ол мені 

ымдап шақырды да, құлағыма: «Саған аталарыңа сәлем беруді ұмытпа дегенім 

қайда?!» - деп сыбырлады. Мен қатты қызарақтап, үйден шыға жөнелдім. 

Сыртта біраз тұрдым да, нық басып үйге қайта кірдім. Көпшілікке қол қусырып 

тұрып, «Ассаламағалейкум, аталар» деп әр сөзді қадап-қадап айттым. Бұған, 

әрине, бәрі күлісіп жатыр. Әйткенмен мені араз етіп алмау үшін бәрі де бір 

ауыздан «Уағалейкумассалам!» десті. Содан соң әрқайсысы маңдайымнан 

сипап мақтады. Жақсы сөзге мәз болып мен әкемнің тізесін ала жайғастым. Ол 

басымнан сипап отырып: «Жарайсың, балам! Үйге кіргенде әрқашан 

үлкендерге сәлем беруді ұмытпа. Әдепті бала сүйтеді», - дейтін. 

(Б.Момышұлының «Ұшқан ұя» романынан алынды) 

 

7-тапсырма. Мәтінге төмендегі тақырыптардың қайсысы сәйкес келеді 

деп ойлайсыз? Ойыңызды дәлелдеңіз. 

1. Әже әңгімесі 

2. Момышұлының өмірі 

3. Әке тәрбиесі 

4. Ұлттық тәрбие туралы 

 

8-тапсырма. Мәтіннен мына сөздер мен тіркестерге ұқсас мағына беретін 

сөздерді тауып жазыңыз.  

Үш жасқа әлі толмаған –  

Алпысқа таяп қалу –  

Ескіше білім алу –  

Асықпай ішу  – 

Өзіне сенімді болу – 

Қысылу, ұялу – 

Қолын кеудесіне қою – 

Анықтап айту – 

Өкпелетпеу, ренжітпеу – 

Тізесіне отыру – 
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9-тапсырма. Мәтінге сұрақтар қойып, өзара сұхбаттасыңыз. 

 

Бала тәрбиесі туралы 

 

Халқымыз ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы жинақталған өмір 

тәжірибесін, бай, рухани қазынасын жас ұрпақты тәрбиелеуге пайдаланған. 

«Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер» дегендей, отбасында ұлдар 

әкелері немесе аталарының бойындағы қасиет пен өнерін үйреніп өскен. 

Шығармашылықта, ақындықта танылған жас баланың тәрбиесіне аса назар 

аударылған. Ата өнерін ұрпағының қууы, оны мирас етуі – қазақ 

отбасыларында жиі кездесетін дәстүр. Билік, батырлық, әншілік, серілік, 

мергендік, аңшылық, зергерлік сияқты ата-баба өнерін жеті атасына дейін 

жалғастырған әулеттер қазір де баршылық. 

«Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер» дейтін қазақ қыз 

балаларының тәрбиесіне аса үлкен назар аударды. Кәмелетке толғанға дейін 

бойжеткен болашақ отбасы өмірінің басты міндеттерінен сабақ алды. Ол –  

ерінің адал жары, ана болу, отбасы беріктігін сақтаушы қызметіне, 

шаруашылықтың барлық жақтарын игеріп жүргізуге, қонақты лайықты қарсы 

алуға, туыстарын сыйлап қадірлеуге дайындық тәрбиесі. Көргенді отбасылары 

қыз баланы «қонақ» деп мәпелеп, қадірлеп өсірген. Қыз баланың тәрбиесіне ең 

бірінші  анасы  жауапты  болған.  Сондықтан  қазақ:  «Шешесіне  қарап  қызын 

ал», - деген. 

 

10-тапсырма. Мәтінді оқып, тақырып қойыңыз. Тақырып бойынша 

пікіріңізді білдіруге тырысыңыз. Өзіңіз қандай ой қосар едіңіз?  

Бала тәрбиесінде отбасының орны ерекше. Оны қоғамдық тәрбиенің 

қандай саласы болса да алмастыра алмайды. Отбасының негізі баланы өмірге 

келтіру ғана емес, оған мәдени-әлеуметтік ортаның құндылығын қабылдату, 

ұрпақтың, ата-бабалардың, ұлылардың ақыл-кеңес тәжірибесін бойына сіңіру, 

қоршаған орта, адамзатқа, өз қоғамына пайдалы етіп тәрбиелеу. Үлкен 

ұрпақтың тәжірибесі, өмірдегі беделі, ақыл-кеңестері, ата-ананың өз борышын 

мүлтіксіз орындауы, бір-бірін құрметтеуі – үлкен тәрбие мектебі. Бала дүниеге 

келген күннен бастап ата-ананың ықпалында болып, өмірге бағыт беруші 

тәрбие мектебінен нәр алады. 

Ата-аналар балаларының жеке ерекшеліктерін жас күннен танып, соған 

қарай бағыт-бағдар, тәрбие берудің маңызы ерекше. Ата-ана балаларына жақсы 

тәрбие беруде қоғам алдында жауапты. Сыйластық, түсіністік, үлкен 

жауапкершілік сезімдері бар отбасы – бақытты отбасы. Бақытты отбасында 

ғана ата-ана және олардың балаларының өзара қатынасы мазмұнды, берілген 

тәрбие сіңімді және негізді. 
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11-тапсырма. Сөздер мен сөз тіркестерін сәйкестендіріңіз. 

1 ата-ананың  1 алдында жауапты 

2 бақытты 2 орта 

3 сіңімді 3 тәрбие мектебі 

4 ата-ананың 4 орны ерекше 

5 отбасының 5 отбасы 

6 ақыл-кеңес  6 тәрбие 

7 мәдени-әлеуметтік 7 ықпалы 

8 бір-бірін құрметтеуі 8 борышы 

9 қоғам  9 тәрбие беру 

10 жақсы  10 тәжірибесі 

 

12-тапсырма. Белгіленген сөздерге қарама-қарсы мәндегі сөздерді, жақша 

ішіндегі сөздерге мағыналас сөздерді тауып жазыңыз. 
 

 

Бала – артта қалған ізің  емес пе? 

 

Бөлтірік шешеннің қартайған шағында ақыл сұрай келген бір жас жігіт: 

- Ақ ата (Бөлтірікті жұрты осылай атаған), бақ кімге қонады? Бала ыстық 

па, байлық ыстық па? - дейді.  

Сонда Бөлтірік: 

- Қарағым, байлық – қолға ұстаған мұзың емес пе, бақ – ол да ұшқан бір 

құсың емес пе, (бала) – артта қалған ізің емес пе?! Бәріңнен (жолдас-жораңмен), 

ағайын-туысыңмен, (ел-жұртыңмен) сіз-біз деп өмір сүргенге не жетсін. 

Осыларға жүрегің жылы болса, қайғың – күл, қуанышың – от! – дейді.                                                                                                                                            

(Бөлтірік шешен)       

 

Баланың міндеті 

 

Қоғамдық қарым-қатынастың бір бөлшегі – отбасындағы қарым-қатынас. 

Сондықтан отбасында ата-ана ерекше құрметтелген. Олардың тікелей үрім-

бұтақтары ата-аналарын қартайғанда қамқорлыққа алуға міндетті болған.  

Әке – отбасының тірегі. Үйдегі бар істі ер адам басқарып отыруға тиіс. 

Отбасы мүшелері әкені тыңдайды. Отбасын қаржымен қамтамасыз ету – ер 

адамның міндеті.  

Ананың орны да ерекше. Әке де, балалар да ананы сыйлайды. Әйел 

адамның жұмысы – бала тәрбиелеу, отбасын тамақтандыру, үйді таза ұстау. 

Балалар да жас кезінен отбасы жұмыстарына икемделуі керек. Отбасының 

ауызбіршілігі, ынтымағы әйелге де, ер адамға да байланысты. Балалар 

үлкендерді сыйлап, олардың айтқандарын есте сақтап, орындап отыруға тиіс. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында ата-аналар мен олардан 

тараған балалардың құқықтық қарым-қатынастары заңды түрде бекітіліп, 

өркениетті жолдармен қорғалады. Ата-ана балаларының тәлім-тәрбиесіне 
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қаншалықты жауапты болса, балалар да кейін әке-шешелері қартайған шағында  

қамқорлық  жасауға  міндетті.  Үлкенді  сыйлау,  кішіге  қамқоршы  болу – 

баланың қай уақытта, қандай жаста, қандай дәрежеде болса да, ең басты міндеті 

болып табылады. 

 

13-тапсырма. Кестені толтырыңыз. 

Ата-ана не істейді? 

(ата-ана борышы) 

Бала не істеу керек? 

(бала борышы) 
  

1 Балам жақсы адам болып өссе 

екен деп тілейді. 

1 Әке-шешесін ренжітпеу керек. 

2  

 

2 
 

3  

 

3 
 

4  

 

4 
 

5  

 

5 
 

 

14-тапсырма. Берілген бір тақырыпты таңдаңыз, оны қысқаша сипаттай 

отырып, балалық шағыңызға саяхат жасаңыз. 

1. Ата-анаммен бірге өткізген ерекше мереке  

2. Ата-анам сыйлаған ерекше сыйлық  

3. Ата-анама ренжіген кезім, бірақ қазір ол мен үшін қызық естелік  

4. Ата-анама айтпай істеген ісім, бірақ қазір ол мен үшін қызық естелік 

 

15-тапсырма. Мына сөздерге мағынасы ұқсас сөздерді жазыңыз және 

сөйлем құрастырыңыз.  

Әулет, құрметтеу, үлгі, тәрбие, өсу, ата-ана, басқару, қаржы, қамқор, 

ынтымақ, болашақ. 

 

16-тапсырма. Мәтіннің мағынасына тірек болып тұрған сөзді не сөйлемді 

табыңыз. 

 

Отбасының берекесі имандылықтан басталады  

 

Отбасы – адам баласының жанына жақын әлеуметтік ортасы. Сәби 

дүниеге келгеннен бастап, оның ата-анасы және отбасы мүшелері оны алғаш 

рет өмірмен, өзін қоршаған ортамен және мінез-құлық нормаларымен 

таныстырады. Демек, бұл – баланың келешекте саналы азамат болып өсуіне 

негіз болатын баспалдақ. Жанұя – бірлігі жарасқан орта, бала тәрбиесіндегі 

басты ұжым. 
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Отбасының басты мақсаты мен темірқазығы – бала тәрбиесі. Ендеше, 

жанұя тәрбиесі – тәрбие алудың негізгі іргетасы. Яғни, адамның жеке тұлға 

болып ер жетіп өсуі мен адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіруі жанұяда 

қалыптасады. Сондықтан да «Отбасы – ғажап табиғаттың сыйы, тіршілік 

тірегі», – десек қателеспейміз. Осыған орай, ұл-қыздарымыздың бойына ар-ұят, 

адамгершілік, инабаттылық, сүйіспеншілік, береке-бірлік, жанашырлық және 

т.с.с. асыл қасиеттерді  бойына дарытатын имандылықтан бастау алған берекелі 

отбасының зор әсері баршылық. 

«Адамның адамшылдығы – ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы 

құрбы, жақсы ұстаздан болады», - деп Абай атамыз бекер айтпаған. Бұл 

дегеніміз, отбасы – адамзат ұрпағы үшін еш нәрсемен салыстыруға 

жатпайтын  алтын діңгек, қасиетті өмірлік мектеп. Мектеп деп баланың ақыл-

парасаты мен ой-өрісін жетілдіретін тәлім-тәрбие алатын ұжымды айтамыз. Бұл 

жерде өмірлік мектеп рөліне отбасы, ошақ қасы ие болып отыр. 

Бағзы заманнан бері қазақ халқы балаларына салт-дәстүр мен әдет-

ғұрыпқа айналған ұлттық тәрбие беруге ұмтылып,  «үлкенге – құрмет, кішіге 

ізет көрсету» арқылы барынша адамгершілік қағидалардан тұратын 

имандылықты басшылыққа алған. 

(httрs://аbаі.kz/ сайтынан алынды) 

 

17-тапсырма. Мәтінді кеңейтіңіз. 

Ұлы істің бастау бұлағы, қайнар көзі – отбасы. Отбасындағы тағылым 

мен үлгі-өнегенің бастауы – тәрбие. Ұлы ғұлама, әлемнің екінші ұстазы әл-

Фараби: «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек. Тәрбиесіз берген білім 

адамзаттың қас жауы», - десе, М. Жұмабаев: «Бала тәрбиесі – өнер, жеке бір 

ғылым иесі болуды тілейтін өнер», – деген екен. Тәрбие  арқылы  адам 

тағдыры  шешілетінін, оның  білімді  тұлға  болып  қалыптасатынын, елдің 

берік  тірегі  болатынын  көрсетеді...  

 

18-тапсырма. Нақыл сөздерді мағынасына қарай іріктеп, дұрыс 

сәйкестендіріп, мағынасын түсіндіріңіз.  

1 Ананың көңілі – балада 1 Өсер ағаштың басын кеспе 

2 Өсер жастың алдын кеспе 2 Ұшқанда соны ілерсің 

3 Ағадан – ақыл 3 Інісі бардың тынысы бар 

4 Ата көрген оқ жонар 4 Атаның ізін ұл басар 

5 Ағасы бардың жағасы бар 5 Атадан – нақыл 

6 Ұяда не көрсең 6 Баланың көңілі – далада 

7 Ананың ізін қыз басар 7 Ана көрген тон пішер 

 

 

 

 

 

 

https://abai.kz/
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19-тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқып, мағынасын түсіндіріңіз. 

 

Жақсылық жасасаң... 

 

Қалқаман Сарин 

Жақсылық жасасаң, анаңа жаса, 

Жаныңа медет сұраған. 

Көрсетпей сол жан саған оңаша, 

Көзінің жасын бұлаған. 

 

Жақсылық жасасаң, әкеңе жаса, 

Жасытпай сені өсірген. 

Кемеңгер сол жан қатеңе қоса 

Кемшілігіңді кешірген. 

 

Жақсылық жасасаң, жарыңа жаса, 

Жанарында ойнар жалт-сезім. 

Жарыңның жанған бағынан аса, 

Жалғанда не бар, айтшы, өзің?! 

 

Жақсылық жасасаң, балаңа жаса, 

Жаратқан берген сол – бақыт! 

Ұл-қызың оны бағаламаса, 

Ұрғаны Құдай сорлатып! 

 

Жақсылық жасасаң, ауылыңа жаса, 

Жәудіреп қалған жас шағың... 

Барғанда сені бауырына баса, 

Бақытқа бөлер басқа кім? 

 

Жақсылық жасасаң, ағаңа жаса, 

Арқа тұт асқар тауыңды. 

Ал, олар, шіркін, алаламаса, 

Артынан ерген бауырды... 

 

Жақсылық жасасаң, ініңе жаса, 

Жат бауыр болман, жоқ! - десін. 

Күнара емес, күніге жаса, 

Күдерін үзіп кетпесін. 

 

Жақсылық жасасаң, қарындасыңа  жаса,  

Бөленсін шаттыққа! 

Жүреді қанша жаныңда, сірә, 

Жаралған тағдыр жат жұртқа. 
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Жақсылық жасасаң, достыққа жаса, 

Жауға да бермес өр кеуде. 

Өкініп сосын өксіп балаша, 

Өтпесін өмір шерменде. 

 

Күлерсің кейін көзіңе жас ап, 

Көңілің босап жыларсың. 

Жақсылықты осы өзіңе жасап 

Жүргеніңді іштей ұғарсың! 

 

Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз! 

Парыз – адам бойына тән азаматтық борыш, қастерлі міндет. Яғни 

орындалуға тиіс міндет. Міндет адамға парызды жүктейді. Парыз адамға 

жауапкершілік жүктейді. 

Қарыз – адамгершілік парыз.   

 

20-тапсырма. Мәтіндегі парыз бен қарыз ұғымдарын түсіндіріңіз. 

 

Парыз бен қарыз 

 

Ата-ана мен бала  арасындағы қарым-қатынаста адамгершілік, әдеп-

инабат үрдістерінің соншалықты кең жайылып, терең тамырлануы 

олардың  өркен жаюына, яғни ұрпағының жан-жүрек қалауымен саналы түрде 

ардақтап, құрметттеуіне, инабат тағылымын үлкендерден үйрене отырып, 

оларға деген парыз-қарызын орындап  отыруларына байланысты. 

Өмірдің мәні мен мағынасы – адамның келешегіне деген сенімділігі, 

баланың ата-анасын ардақ тұтып, өзінің перзенттік қарызын бір сәтке де есінен 

шығармауында. Бұл – жас ұрпақтың мәдениеттілігі, әдептілігі ғана емес, ең 

алдымен, адамгершілігінің белгісі.  

Ата-анасыз өмір жоқ, яғни адам жоқ. Демек, бала – ата-ана өмірінің 

жалғасы. «Бала – ата-ананың бауыр еті», «Балалы үй – базар» деген сияқты 

мақал-мәтелдер ата-ананың балаға  сүйіспеншілігін айғақтаса керек. Ата-

ананың балаға деген ықыласы адамгершілік сезімдерімен біте қайнасқан. 

Адамның бақыты мен өмірінің мәні де осында.   

Мұхаммед пайғамбарымыздың хадистерінде де, ең алдымен, ананы 

құрметтеу парыз екені айтылады. «Әуелі анаңа, тағы да анаңа, содан соң әкеңе 

жақсылық жаса», «Егер атаң мен анаң бір мезгілде үн қатып қалса, әуелі анаңа 

жауап бер» деген ұлағатты сөз ұдайы санада жүруі қажет. Пайғамбарымыз тағы 

бір хадисінде «Анаңды Меккеге үш рет арқалап барсаң да, парызыңды өтей 

алмайсың», «Кімде-кім ата-анасының ризалығын алған болса, бала соның 

өмірін ұзартады» делінген. Демек, ана – үйдің берекесі. «Жұмақ – аналардың 

табанының астында» деген өсиет те текке айтылмаған. 
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Ата-анасы ауру-сырқауға ұшырағанда немесе қартайғанда, балалары мен 

немерелері өте сезімтал жүректерімен, шын пейілдерімен, оларды ауырсынбай 

қызмет көрсетулерінің мәні зор. Ондайда үлкендердің хал-ахуалын жиі сұрап, 

дәрі-дәрмегін уақытымен ұсынып, шайын  беріп, қарттың шамасы 

келмейтіндей болса, өз қолымен ішкізіп, көрпе-жастығын жайлы болатындай 

етіп түзетіп отыру – білгендіктің белгісі. Айналаның жаңалығын айтып, өзінің 

іс-шаруасының жайынан хабардар етіп, үйге әкелген жаңа нәрселері болса, 

алдымен көрсетіп, қандай талап-тілектері барын сұраған қашанда артықтық 

етпейді. Соның өзіне үлкендердің көңілі көтеріліп, жаны рақат табады, батасын 

беріп,  бір жасап қалады. Рақымшыл ұл-қыз үшін, мұның өзі – асыл қасиет және 

абзал борыш. «Ата-анаңа не істесең, алдыңа сол келеді», - деген сөз текке 

айтылмаса керек...  

Перзенттің міндеті – ата-аналарына тірісінде көрсеткен қызметімен 

бітпейді. Ата-ананы олар дүниеден қайтқаннан кейін де жиі еске алу, өсиет-

аманатын қалтқысыз орындау, зиратына барып тұру, қарызы болса өтеу, ол 

кісілердің тіршіліктегі замандас, достарына құрмет көрсету – бала парызының 

бір парасы, ақырында өздерінің алдына келетін – сауапты іс. Мұндайда: «Өлі 

разы болмай, тірі байымайды» деген сөз естен шықпаса игі. 

 

21-тапсырма. Мәтінді оқып, қандай ой түйгендіңіз туралы айтып беріңіз. 

Адам баласы алдында талай ұлы парыздар бар. Соның бірі – жақсылық 

жасауға ұмтылу. Кейде өмірде жасаған жақсылығым кері қайтпады деп 

налитын жандар да кездеседі. Осы орайда, ой саларлық ескіден келе жатқан екі 

достың әңгімесіне кезек береміз:  

- Кезінде талай адамға жақсылық істеп едім. Не керек, соның бірде-

бірінен қайыр-жақсылығымның қарызы қайтпады,- деп налыған бір адамға 

досы отырып: - Онда өкінетін ештемең жоқ екен, достым. Өйткені, біреуге 

қылған қайыр-жақсылық әлдебір алаяқ саудагердің несиеге беретін қарызы 

емес, адамгершіліктің парызы ғой,- депті. Досының бұл сөзінен ұялған әлгі 

адам содан былай өзгеге істеген жақсылығы жайында жұмған аузын ашпайтын 

болыпты. 

 

22-тапсырма. Мәтіндегі бір фразаны алып, кеңейтіңіз. 

Төле би: – Балама әйелді өзім таңдап алып беремін. Байдың байлығына 

қызықпаймын, бидің билігіне қызықпаймын. «Асыл пышақ қап түбінде 

жатпайды», - деген.  Келінім  ақылды  болса,  балам  дана  болады.  Ердің  

бақыты – әйел деген. Ел сыйлайтын ерді ақылдылықпен адам етіп тәрбиелейтін 

әйел, кең жайылған дастарқанымен ердің атын шығаратын да әйел. Ырыс, 

бақыт та қызыр да әйелде. Әйел қызырлы болса, үйіңнен жақсы адам кетпейді. 

Мысалы, берекелі үйге кім келмейді? Жақсы әйелдің арқасында ердің елге 

даңқы шығады... Ердің бақытын кетіретін де – әйел, ерге бақыт әперетін де – 

әйел», - деген екен. 
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Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз! 

 

Отбасы сыйластығы 

 

Тату болса, ағайын жақын, 

Ақылшы болса, апайың жақын. 

Бауырмал болса, інің жақын, 

Инабатты болса, келінің жақын. 

Жақсы ағаңыз бар болса, 

Алдыңда сары белмен тең. 

Ағайының көп болса,  

Ұлық бір шеру қолмен тең. 

 

23-тапсырма.  «Отбасы  сыйластығы»  тақырыбында  жоғарыдағы  мақал-

мәтелдерді қолдана отырып, өз отбасыңыздағы сыйластық жайлы шағын әңгіме 

құраңыз. 

 

24-тапсырма. «Төртеу түгел болса, төбедегі келеді...» тақырыбына ой 

толғаңыз. 

 

3-тақырып. Мамандық және қызмет 

 

Сабақтың тақырыбы: Мамандық және қызмет 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1. Қазақстандық білім беру жүйесінде болып жатқан реформалар жайлы 

не білесіз? 

2. Қазақстанда қандай білім беру орындары бар?  

3. Қазіргі таңда елімізге қандай мамандықтар қажет деп ойлайсыз? 

4. Не үшін Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ-ды таңдадыңыз? 

5. Өзіңіз оқитын жоғары оқу орнының тарихы туралы не білесіз? 

 

2-тапсырма. Оқу, білім туралы мақал-мәтелдердің мағынасын 

түсіндіріңіз. 

1 Білімнің басы – бейнет, соңы – зейнет. 

2 Білімдіге дүние – жарық, білімсіздің күні – кәріп. 

3 Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. 

4 Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл. 

5 Жердің сәні – егін, ердің сәні – білім. 

6 Жер – ырыстың кіндігі, білім – ырыстың тізгіні. 

7 Оқу – білім бұлағы, білім – өнер шырағы. 

 

3-тапсырма. «Болашақ – білімде» тақырыбында  жоғарыдағы  мақал-

мәтелдерді қолдана отырып, еліміздің білім беру жүйесі туралы әңгімелеңіз. 
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Үлгі: 

Болашақ – білімде 

 

Қазақ: «Білімдіге дүние – жарық», - деп бекер айтпаған. Бүгінде жастардың 

болашағы, олардың білімі мен өмір сүру мәселелеріне мемлекет жағдай жасап 

отыр.  

«Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл» демекші, қазірде қаншама 

қазақстандықтар «Болашақ» бағдарламасымен шетелде білім алып жатыр.  

Мұның өзі – мемлекетіміз үшін үлкен мәртебе.  

Ұлы Абайдың: 

«Білімдіден шыққан сөз, 

Талаптыға болсын кез. 

Нұрын, сырын көруге, 

Көкірегінде болсын көз», - деген өлең жолдары білімді, талапты 

жастарға арналғандай. 

Еліміздің болашағы – білімді жастардың қолында. 

 

4-тапсырма. Топтасыңызға төмендегі (басқа да) сұрақтарды қоя отырып, 

мамандықты қалай таңдағаны туралы сөйлесіңіз. 

1. Таңдаған мамандығыңыз ұнай ма? 

2. Бұл мамандыққа өз қалауыңызбен түстіңіз бе? 

3. Осы мамандықты таңдауыңызға кім кеңес берді? 

4. Бұл туралы қашаннан бастап армандап жүрсіз? 

5. Бұл мамандық туралы алғаш қашан, кімнен естідіңіз? 

6. Бұл мамандық несімен ұнады?  

7. Болашақ мамандығыңыз ұнамаса, қандай мамандық туралы 

армандайсыз? 

 

5-тапсырма. Төмендегі сөздерді және алған ақпаратыңызды пайдаланып, 

жұптарыңызды өзгертіп, бір-біріңізбен таңдаған мамандықтарыңыз туралы 

әңгімелесіңіз.  

жалақысы жоғары   

жұмыс табу оңай 

оған бәрібір, бұл мамандық оған ұнамайды 

бұл мамандыққа сұраныс жоғары 

оның өзінің қалауы емес 

ата-анасының айтқанын тыңдады 

таптырмас мамандық 

үнемі ізденуді талап етеді 

көп білімді қажет етеді 

тапшы мамандық 

түлектердің көбі таңдайды 
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Зат есімнің тәуелді септелуі 

 

Зат есімдердің тәуелденіп барып септелуін тәуелді септелу дейміз, 

тәуелдеулі септелудің барыс, табыс, жатыс септіктерінде ерекшеліктер болады 

(1-кесте).  

 

1-кесте. Зат есімдердің септелуі. 

Жай септелу          Тәуелді септелу 
  

Септіктер Сөздердің түбір күйінде 

септелуі 

Сөздердің тәуелді тұлғада 

септелуі 

Атау мамандық өз мамандығы 

Ілік мамандықтың өз мамандығының 

Барыс мамандыққа өз мамандығына 

Табыс мамандықты өз мамандығын 

Жатыс мамандықта өз мамандығында 

Шығыс мамандықтан өз мамандығынан 

Көмектес мамандықпен өз мамандығымен 

 

6-тапсырма. Сөйлемдерді тиісті сөздермен толықтырыңыз. 

Қажетті сөздер: заманымызда, болатынымды, баласының, сөзінде, 

тіршілігін, байлығының. 

Мен таңдаған мамандық 

 

«Адамдардың табиғатсыз күні жоқ, мұны айтуға табиғаттың тілі жоқ» 

деген екен халқымыздың бір нақыл ... . Адамзат ... әр күні, әр сағаты табиғатпен 

байланысты. Өйткені демалатын ауа, ішетін суымыз – табиғат ... бір бөлшегі. 

Жанды организмдердің ..., олардың тіршілік ортамен байланысын экология 

саласы зерттейді. Бұл салада еңбек ететін маман – эколог.  

Олар қоршаған ортаның атмосферасын, табиғат байлығының сақталуын, 

өзен-көлдердің жағдайын қадағалайды. Туған өлкенің әсем байлығын ұқыпты 

пайдалану – әрбір адамзаттың қасиетті парызы. 

Менің ойымша, қазіргі … бұл мамандық ең қажетті мамандық деп 

ойлаймын. Мен болашақта эколог маманы … мақтан етемін. 

 

7-тапсырма. Жоғарыда берілген үлгі бойынша «Мен таңдаған мамандық» 

тақырыбына шағын әңгіме жазыңыз. 
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8-тапсырма. Келісетініңізді не келіспейтіндігіңізді дәлелдеңіз.  

№ Ақпарат Келісемін Келіспеймін Дәлелдеңіз 

1 Қазақстанда сапалы білім 

алу үшін күндіз-түні оқу 

керек 

      

2 Мамандық бір-ақ рет және 

біржола таңдалады 
   

3 Мамандық таңдау 

адамның қабілетіне, 

бейімділігіне тікелей 

байланысты  

      

4 Мамандық таңдау 

қалтаның қалыңдығына 

байланысты 

      

5 Отбасы мен достарыңның 

ақылына сүйеніп 

мамандық таңдауға 

болады 

      

6 Ақша болса, мамандық 

қажет емес 
      

7 Мамандық таңдаудағы 

басты өлшем – қызығу 

мен қоғамдық сұраныстың 

сәйкестігі 

      

8 Өмірдегі ең маңызды 

нәрсе – жақсы жұмыс 
   

 

9-тапсырма. Кестедегі сөздерді пайдаланып, сұрақтар төңірегінде 

әңгімелесіңіз. 

 

1. Қазіргі заманның табысты маманы қандай?  

2. Оның бойында қандай қасиеттер болуы керек? 

3. Сіздің бойыңызда осы қасиеттер бар ма? 

4. Жоқ болса, не істейсіз? 

5. Әрбір маман заманға сәйкес кәсібін жеңіл өзгертуге қабілетті болуы 

қажет деп санайсыз ба? 

6. «Болашақ» бағдарламасы жайлы пікіріңіз қандай? 

7. «Білімнің салтанаты жалпыға ортақ болуға тиіс» дегенді қалай 

түсінесіз? 

 

білікті, жоғары дәрежелі, табанды, мақсатты, жауапты,  бастамашыл, 

креативті, білімді, бәсекеге қабілетті, өз ісінің шебері, мұқият,  

тыңғылықты,  еңбекқор                              
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Білімнің салтанат құруы 

 

Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің қанымызда бар 

қасиет. 

Тәуелсіздік жылдарында қыруар жұмыс жасалды. Біз он мыңдаған жасты 

әлемнің маңдайалды университеттерінде оқытып, дайындадық. Бұл жұмыс 

өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдарының басында қолға алынған «Болашақ» 

бағдарламасынан басталды. Елімізде өте жоғары деңгейдегі бірқатар 

университеттер ашылды, зияткерлік мектептер жүйесі қалыптасты. Басқа да 

көптеген іс тындырылды. 

Дегенмен, білімнің салтанаты жалпыға ортақ болуға тиіс. Оның айқын да, 

бұлтартпас себептері бар. Технологиялық революцияның беталысына қарасақ, 

таяу онжылдық уақытта қазіргі кәсіптердің жартысы жойылып кетеді. 

Экономиканың кәсіптік сипаты бұрын-соңды ешбір дәуірде мұншама 

жедел өзгермеген. 

Біз бүгінгі жаңа атаулы ертең-ақ ескіге айналатын, жүрісі жылдам дәуірге 

аяқ бастық. Бұл жағдайда кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл өзгертуге 

қабілетті, аса білімдар адамдар ғана табысқа жетеді. 

Осыны бек түсінгендіктен, біз білімге бөлінетін бюджет шығыстарының 

үлесі жөнінен әлемдегі ең алдыңғы қатарлы елдердің санатына қосылып 

отырмыз. 

Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім терең 

түсінуі керек. Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім 

әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі құндылықтар жүйесінде білімді 

бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді. 

(httрs://www.аkоrdа.kz/ сайтынан алынды) 

 

10-тапсырма. Кім жылдам? Мағынасына қарай сөйлемдерді 

сәйкестендіріңіз. 

1 Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу 1 Бүгінгі дәуір 

2 Кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл өзгертуге 

қабілетті, аса білімдар адамдар ғана 

2 Қанымызда бар қасиет 

3 Жаңа атаулы ертең-ақ ескіге айналатын, жүрісі 

жылдам 

3 Табысқа жетеді 

 

11-тапсырма. Мәтін бойынша берілген ақпараттардың дұрыс не бұрыс 

екендігін анықтаңыз.  

Ақпарат дұрыс бұрыс 

1 «Болашақ» бағдарламасы өткен ғасырдың 

тоқсаныншы жылдарының басында қолға алынды. 

  

2 Қазіргі дәуірде экономиканың кәсіптік сипаты 

жедел өзгермейді. 
  

3 Қазақ ұлты білімді құндылықтар жүйесінде 

білімді бәрінен биік қояды. 

  

https://www.akorda.kz/kz/events/akorda_news/press_conferences/memleket-basshysynyn-bolashakka-bagdar-ruhani-zhangyru-atty-makalasy
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4 Технологиялық революция кезінде қазіргі 

кәсіптердің барлығы сақталады. 

  

5 Қазақстандық білімге бөлінетін бюджет 

шығыстарының үлесі жөнінен әлемдегі ең 

алдыңғы қатарлы елдердің санатында. 

  

 

12-тапсырма. Берілген сөздерге мәтіннен мағынасы жуық сөзді табыңыз. 

1 көп қыруар 

2 білімдар  

3 дүние жүзі  

4 жоғалып  

5 заман   

6 тез  

7 алғашқы  

8 бірнеше  

9 нақты  

10 әрқашан  

 

Жоғары сұранысқа ие мамандықтар  

 

Жыл сайын сарапшылар тапшы мамандықтар рейтингін жасап, өз 

болжамдарын білдіріп жатады.  Еңбек нарығындағы жағдай жыл сайын өзгеріп 

отырады. Егер бір жылы сату менеджерлері керек болып жатса, екінші жылы 

сауатты экономика мамандары, ал келесі жылы жарнама немесе РR саласы 

мамандары қажет болып жатады.  

Ғаламтор бетінде жарияланған мамандардың болжамдарына көз салатын 

болсақ, бірінші орында техникалық мамандықтар тұр. Табысқа жету үшін бұл 

кәсіп иелерінің техникамен қатар, экономика  және заң саласындағы білімдері 

жоғары деңгейде болуы керек. Сондай-ақ халықаралық ынтымақтастық 

қарқынды дамып жатқандықтан, шетел тілдерін меңгерулері керек. Жалпы 

алғанда, біліктілік талаптары жылдан-жылға арта береді. Сонымен бірге, жас 

мамандар өз мамандығы аясында бірнеше қызметті іске асыра алуға дайын 

болуы керек. Тек техникалық білімінің болғаны жеткіліксіз. Кәсіби білімімен 

қатар, басқару дағдысын игерген үміткерлер басымдыққа ие.  

Екінші орында ІT-мамандары, программалық қамту әзірлеушілері мен 

графикалық интерфейстер дизайнерлері тұр. Программалық қамту нарығы ең 

тез дамитын сала, оның жұмысын қамтамасыз етушілер алдағы он-жиырма 

жылда ең жоғары сұранысқа ие мамандар болып табылады. 

Үшінші  орынды  баламалы  энергетика  мамандары  иеленген.  Оның 

себебі – энергияның дәстүрлі көздері (газ, көмір, мұнай) қорларының тез 

азаюында. 

Шынына келетін болсақ, өз ісінің шебері және жауапкершілігі мол кез 

келген сала маманы жалақысы жоғары және сұранысқа ие кәсіп иесі бола алады.  
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13-тапсырма. Сұрақтарға жауап беру арқылы өз ойларыңызды айтыңыз. 

1. Мамандықтар рейтингі не үшін жасалады? 

2. Не себептен аталған мамандықтар үлкен сұранысқа ие деп ойлайсыз? 

3. Алдағы жылдары сұранысқа ие болып қала беретін мамандықтар 

қандай? 

4. Табысты маман болу үшін сұранысқа ие кәсіп иесі болу жеткілікті ме? 

5. Сіздің болашақ мамандығыңыз жоғары сұранысқа ие мамандыққа жата 

ма? 

14-тапсырма. Мәтін бойынша «Төрт сөйлем» тәсілін пайдаланып, 

пікіріңізбен бөлісіңіз. 

 

Пікір Өз пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. 

Дәлел Пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. 

Мысал Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз. 

Қорытынды Қандай қорытындыға келгеніңізді айтыңыз. 

 

ІТ саласында 40 жаңа мамандық пайда болады 

 

2021 жылдың бірінші тоқсанында 

елімізде ақпарат және коммуникация 

саласында 162,3 мың адам жұмыспен 

қамтылды, бұл өткен жылмен 

салыстырғанда 2,6 %-ға артық деп 

хабарлайды іnbusіnеss.kz тілшісі.  

Жұмыспен қамтылғандардың жартысы мегаполистерде – Алматы (39 

мың адам), Нұр-Сұлтан (32,6 мың адам) және Шымкентте (11,8 мың адам) 

тұрады.  Секторда жұмыспен қамтылғандардың ең аз саны Қызылорда 

облысында: 2,5 мың адам тұрады. 2020 жылдың бірінші тоқсанымен 

салыстырғанда 18,4 %-ға аз. Саладағы номиналды жалақы 328,1 мың теңгені 

құрады – бұл өткен жылмен салыстырғанда 7,4 % жоғары.  Сонымен бірге, 

сектордағы жалақының сатып алу қабілетінің нақты өсуі байқалады. 2020 

жылдың бірінші тоқсанымен салыстырғанда 0,1 %-ды құрады.  

Компьютерлік бағдарламалау, кеңес беру және басқа да қызметтер 

саласындағы жұмысшылар секторда ең көп жалақы алады (354,6 мың теңге), ең 

аз – кино, теледидар бағдарламалары мен музыкалық жазбалар шығаратын 

мамандар (218,1 мың теңге) алады. Байланыс қызметкерлері 345 мың теңге, 

баспа ісі – 339,6 мың теңге, бағдарламалар мен теледидарлар, радиохабарлар 

жасаушылар – 267,8 мың теңге, ақпараттық қызметтер – 258,6 мың теңге айлық 

алады.    

Аймақтар бойынша көбіне елордада және Алматыдағы ақпарат және 

коммуникация саласының мамандары қомақты жалақы алады. Ал Түркістан 

облысында керісінше ең аз айлыққа еңбек етеді: 118,4 мың теңге.  
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Электрондық еңбек биржасының мамандықтар атласы жақын арада ІТ 

саласында 40 жаңа мамандықтың пайда болуын болжайды, тағы 6 мамандық 

өзгереді, 9-ы мүлдем болмайды.  

Салалық сарапшылардың пікірі бойынша, 2030 жылы қолдау мамандары, 

АКТ қолданушыларды қолдау орталығының операторы, жүйелік кеңесші, веб-

бетті әзірлеуші, ақпаратты өңдеудің цифрлық маманы, ақпараттық-

коммуникациялық жүйелерді техникалық қолдау маманы, АКТ 

пайдаланушыларды қолдау жөніндегі кеңесші, веб-сайт әкімшісі, веб-сайт 

технигі, веб-мастер, веб-техник сияқты мамандықтар жоғалады.  

Елдегі жаңа мамандықтардың ішінде DеvОрs инженері бар. Ол қазірдің 

өзінде қажет.  2020 жылы ІT экожүйесінің сәулетшісі, MVР-менеджер, өнім 

менеджері, R&D-менеджері сияқты жаңа мамандықтардың пайда болуы 

күтілуде.  

2025 жылы елге блокчейн технологтар, жасанды нейрондық желілерді 

жобалаушылар, әмбебап жасанды интеллект жасаушылар,  интеллектуалды 

технологтар және өзге де мамандар қажет болады.    

Тағы 9 жылдан кейін сандық заңгер, кибер заңгер, кибер зерттеуші, 

интеллектуалды киберфизикалық инфрақұрылым операторы, кванттық есептеу 

технологы, кванттық криптолог сияқты мамандықтар пайда болуы керек.  

Сарапшылар 2040 жылға қарай киборг инженер мен киборг нұсқаушысы 

маманы пайда болады деп болжайды.  

 (httрs://іnbusіnеss.kz/kz/lаst/іt-sаlаsyndа-40-zhаnа-mаmаndyk-раjdа-bоlаdy 

сайтынан алынды) 

15-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша диалог құрастырыңыз. 

А. Сіз – «Болашақ» бағдарламасымен АҚШ-та білім алып жатқан 

магистрантсыз. Бұл елде көптеген қиындықтармен кездесіп, қиналып жүрсіз. 

Сондықтан Сіз бәрін тастап еліңізге кетуге бел байладыңыз. 

Ә. Сіз – курстасысыз. Сізге АҚШ-та тұрып өмір сүру де, оқу да ұнайды. 

Сіздің мақсатыңыз – АҚШ-та тұру да, оқу да өте пайдалы, үйренетін нәрсе көп 

екендігін айтып, курстасыңызды қалдыруға көндіріңіз. 

 

16-тапсырма. Глоссарийді толықтырыңыз. 

1. __________ істелінген жұмысқа төленетін ақы. 

2. __________ табылуы қиын немесе жетіспейтін нәрсе. 

3. __________ арнайы оқу орнында оқып, алған білім. 

4. __________ сан алуан отын түрлері, резина, каучук т.б. алынатын зат. 

5. __________ болашақта мүмкін болатын жағдайлар туралы айтылатын 

пікір.  

 

17-тапсырма. Сөздердің глоссарийін жазыңыз. 

Көмір – 

Мұнай – 

Газ –  

Баламалы энергия – 

https://inbusiness.kz/kz/last/it-salasynda-40-zhana-mamandyk-pajda-bolady
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18-тапсырма. Екі бағандағы сөздерді сәйкестендіріңіз. 

1 мамандық 1 қамту 

2 сұранысқа 2 игеру 

3 қарқынды 3 жету 

4 дайын 4 таңдау 

5 дағдыны 5 жасау 

6 жылдан-жылға 6 ие болу 

7 табысқа 7 арту 

8 болжам 8 айту 

9 рейтинг 9 болу 

10 программалық 10 даму 

 

19-тапсырма. «Көз» сөзімен келетін тұрақты тіркестердің тура 

мағынасын жазыңыз.  

көз салу – 

көз алмау – 

көзіне айту – 

көзін табу – 

көзін іздеу – 

көзі ашық – 

көз жетер жер –  

көзге түсу –  

көз бояушы –  

көз жазып қалу –  

көз жүгірту –  

көз қырына алу – 

көз ілеспеді –  

 

20-тапсырма. Жоғарыда берілген тұрақты сөз тіркестерін қатыстырып, 

бірнеше сөйлем құраңыз. 

Үлгі: Әлемде жарық секундына 300 000 км-ге дейін көз ілеспес 

жылдамдықпен таралады. 

 

Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз! 
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Телескоп арқылы ғарышқа алғаш көз жіберген кім? 

 

Телескоп арқылы шамамен 1609 жылы ғарышқа алғаш 

рет жанарын тіккен ғалым итальяндық Галилео Галилей 

болды. Ол өзі жасаған телескоп арқылы Юпитердің маңында 

айналып жүрген төрт серігін байқады және Айдағы 

кратерлерді бірінші рет жақыннан көрді. 

(Сұрақ және жауап. Энциклопедия) 

 

Галилео Галилей  

 

Галилео Галилей (15.02.1564, Италия, Пиза – 

08.01.1642, Флоренция маңындағы Арчетри қ.) – италиялық 

физик, механик, астроном, табиғат тану ғылымдарының 

негізін салушы. Кедейленген ақсүйек отбасында туған. 

Әкесі Винченцо белгілі музыкант болған. Галилейдің үлкен 

оқымысты болуына әкесінің ықпалы тиген. 11 жасына дейін 

Пиза қаласында тұрып, кейін отбасы Флоренцияға көшеді. 

1581 ж. Пиза университетіне түсіп, медицинаны оқып үйренеді. Мұнда ол 

Аристотель, Евклид, Архимед еңбектерімен танысады. Сөйтіп, геометрия мен 

механикаға әуестенген Галилей медицинаны тастайды. Кейін Флоренцияға 

қайта оралып, төрт жыл бойы математиканы зерттейді. 1589 ж. Пизада 

математика кафедрасын қабылдап алып, ғылыми жұмысын онан әрі 

жалғастырады. Аристотельге қарсы «Қозғалыс туралы сұхбат» деген еңбек 

жазады. 1592 ж. Падуяда математика кафедрасын басқарады. Бұл кезең (1592-

1610 ж.ж.) Галилей шығармаларының кемеліне келген шағы болатын. Тепе-

теңдік принципіне негізделген машина жайлы зерттеуі, дененің еркін түсуі, 

дененің көлбеу жазықтықтағы қозғалысы, көкжиекке (горизонтқа) бұрыш 

жасай лақтырылған дененің қозғалысы, маятник тербелісінің изохрондығы 

туралы жаңалықтары осы кезеңге жатады. 1609 ж. Галилей өзінің алғашқы 

телескопын құрастырады. Ол осы телескоптың көмегімен Шолпан 

планетасының фазасын, Күндегі дақты, Юпитердің 4 серігін, Сатурнның 

сақинасын ашты. Дін басылары Н. Коперник іліміне тыйым салған соң (1616 

ж.), Галилей ұзақ уақыт үй тұтқынында ұсталды. 1630 ж. «Әлемнің екі негізгі 

жүйесі туралы сұхбат» деген еңбегін Римге алып келді. Мұнда Коперник пен 

Евклидтің дүние жүйелері қаралған еді. 1637 ж. Галилей екі көзінен 

айырылады. Галилей 17 ғасырдағы механика, оптика және астрономия 

ғылымдарының дамуына елеулі үлес қосты. Ол ашқан жаңалықтар дүниенің 

гелиоцентрлік жүйесі туралы ілімнің жеңіп шығуына ықпал етті. Статика 

тарихы Архимедтен басталса, динамика тарихы Галилейден басталады. Ол ұлы 

ғалым болумен бірге, музыкант, суретші, ақын, әдебиетші де болған.  

(httр://www.kіtарhаnа.kz/ сайтынан алынды) 

 

 

http://www.kitaphana.kz/
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21-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз. 

1. Мәтінді абзацқа бөліп, әр абзацқа атау беріңіз. 

2. Мәтіндегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз. 

3. Мәтіндегі физика терминдерін атаңыз. 

4. Мәтіндегі мамандық атауларын атаңыз. 

5. Галилей медицинаны неге тастады? 

6. Галилейдің кемеліне келген шағында ашқан жаңалықтары қандай? 

7. Галилей неліктен үй тұтқынында болды? 

8. Галилейден физиканың қандай бөлігінің тарихы бастау алады? 

9. Галилейдің денсаулығы туралы не айтылған? 

10. Галилейдің бойында қандай өнерлер болды? 

11. Галилейдің отбасы туралы не айтасыз? 

 

22-тапсырма. Екі бағандағы сөздерді мағыналарына қарай 

сәйкестендіріңіз. 

1 телескоп 1 жазу 

2 жеңіп 2 салу 

3 ықпал 3 айрылу 

4 еңбек 4 зерттеу 

5 негізін 5 оралу 

6 механикаға 6 жатады 

7 математиканы 7 қосу 

8 қайта 8 шығу 

9 осы кезеңге 9 ұсталды 

10 Галилейден 10 ету 

11 тұтқында 11 құрастыру 

12 екі көзінен 12 әуестену 

13 үлес 13 басталады 

 

23-тапсырма.  Абайдың «Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам 

баласын» және Шоқан Уәлихановтың «Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі 

үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет»  деген сөздері төңірегінде ой 

таластырыңыз.  

 

24-тапсырма. Шығыс мақал-мәтелдерінің біреуін таңдап, мамандық, 

кәсіп, жұмыс, еңбек тақырыбына эссе жазыңыз.  

1. Біреулер басқалардың тәжірибесінен үлгі алса, базбіреулерді өздерінің 

қателері үйретеді.  

2. Тау қанша биік болса да, жол одан  асып түседі.  

3. Ағынды су жол табар.  

4. Жалғыз дөңгелекпен алысқа кете алмассың. 

5. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады 
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25-тапсырма. Мәтінді бір сөйлемге айналдырыңыз. 

 

Инженер деген кім? 

 

Инженер – белгілі бір мамандық бойынша техникалық жоғары оқу орнын 

тәмамдаған тұлға. Ол – халық шаруашылығындағы әртүрлі салаларда, мәселен, 

өндіріс орындарында, транспортта, құрылыста басшылық жасайтын маман.  

Инженерлер конструкторлық бюролар мен ғылыми-зерттеу 

мекемелерінде де қызмет етеді. Олар экономиканы жоспарлау, өндірісті 

ұйымдастыру сияқты мәселелермен де шұғылданады. Мысалы, заман талабына 

сай озық техника үлгілерін қарастыруда, мамандарды тәрбиелеп, олардың 

білімін жетілдіруде, жаңалық ашуға қажетті шарттарды, ең алдымен, 

инженерлер ойластырады. 

Қысқаша айтқанда, инженер – жоғары техникалық білімі бар, үлкен 

дәрежедегі өнертапқыш маман. 

 

26-тапсырма. Мәтінді оқып, диалог дайындаңыз. 

 

Жақсы жұмыс – жанға тыныс 

 

Еңбек – адамның қызметі, материалдық және рухани жағдайын құруға 

бағытталған. Еңбек – әрқашан мақсатты, яғни әрдайым нәтижелі болу керек. Ал 

мамандық – еңбек қызметінің түрі, ол арнайы біліктілік пен білімділікті талап 

етеді.  

Мамандық латын тілінен аударғанда ресми көрсетілген іс. Белгілі бір 

мамандық иесі болу үшін арнайы білім, яғни оқу керек.  

«Жұмысы жемістінің – өмірі келісті» демекші, адам баласы еш уақытта 

еңбек етуден жалықпау керек. Еңбек ете білген адамға жұмыстың жаманы жоқ. 

Жұмысыңды жақсы білсең, қай жерде болсаң да саған жақсы орын табылады. 

Жақсы жұмыс әрдайым жанға жайлы болады емес пе?!  

 

27-тапсырма. Берілген мақал-мәтелдерді оқып, мағыналарын түсіндіріп, 

есте сақтаңыз.  

 

Ерінбей еңбек етсең, ернің асқа тиеді,  

Ерініп ілбіп кетсең, иегің тасқа тиеді.  

 

Еңбек ширатады, өмір үйретеді.  

 

Жақсы болар жігіттің жұмыссыз жүрген күні жоқ,  

Жаман болар жігіттің еш жұмысқа қыры жоқ.  

 

Еңбексіз өмір жоқ, ауырсыз жеңіл жоқ. 
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Есте сақтаңыздар!  

Жақсы жұмыс – жанға тыныс.  

Жақсы бастама – істің жартысы.  

Жаман іс жоқ, жаман іскер бар.  

 

28-тапсырма. «Жұмыссыздық мәселесі мені ойлантады» тақырыбына ой 

толғаңыз.  

 

29-тапсырма. Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ тарихы туралы 

таныстырылым әзірлеңіз. 

 

Техникалық терминдерге кіріспе (электр энергетикасы бағыты) 

ток көзі – источник тока 

ток күші – сила тока 

кернеу – напряжение 

жоғары кернеу – высокое напряжение 

төменгі кернеу – низкое напряжение 

тербеліс – колебание 

толқын – волна 

жиілік – частота 

 

30-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Механикалық ток көзіне не жатады? 

2. Ток күші қандай аспаппен өлшенеді?  

3. Жоғары кернеу адам өміріне қауіпті ме? 

4. Төменгі кернеу электр энергиясының сапасы төмен дегенді білдіре ме? 

5. Тербелістің негізгі түрлері қандай?  

6. Төменгі жиілікті дыбыс толқыны адам денсаулығына зиянды әсер 

ететінін білесіз бе? 

 

4-тақырып. Адам және заң 

 

Сабақтың тақырыбы: Заңды білмеу жазадан құтқармайды 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1. Заң дегеніміз не? Ол не үшін керек? 

2. Қазақ даласындағы алғашқы заңдар туралы не білесіз? 

3. Құқықтың қандай түрлері бар? 

4. Қазақстан Республикасында қабылданған қандай заңдарды білесіз? 

5. «Заңды білмеу жазадан құтқармайды» дегенді қалай түсінесіз? 
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2-тапсырма. Мәтінді оқып, түсінгеніңізді айтыңыз. 

 

Заңды білу – заман талабы 

 

Қазақстан Республикасы – демократиялық, зайырлы, 

құқықтық  мемлекет, оның ең қымбат қазынасы – адам және адам өмірі, оның 

құқықтары мен бостандықтары. Адам дүниеге келгеннен бастап қоғамның бір 

мүшесі ретінде құқылы болып есептеледі. Оның өмірін, денсаулығын, 

тыныштығын біздің мемлекетіміздің Ата Заңы қорғайды.  

Заң – халық қауіпсіздігі үшін қабылданады және халықтың қорғаушысы 

болып табылады. Сондықтан әрбір Қазақстан Республикасының азаматы 

мемлекет үшін басты құжат болып саналатын Ата Заңның талаптарын орындау 

мен жүзеге асыруға міндетті. Өйткені заң – қоғамның негізгі тірегі, еліміздің 

рәміздерінің бірі. Тұңғыш президент Н.Назарбаев: «Конституция – бұл да ел 

рәміздерінің бірі. Сондықтан негізгі Заңды елдің Туы, Әнұраны және 

Елтаңбасы секілді қадірлеу, құрметтеу – біздің парызымыз», - деген. 

Сондықтан әрбір адамның заң талабына бағынып, жат қылықтарға, өрескел 

тәртіп бұзушылықтарға бармауы Ата Заңға бағынғаны мен оған деген құрметі 

деп білуімізге болады. 

Адам құқықтарының сақталуы, оларға деген құрмет бүкіл адам 

баласының жан-жақты дамуына мүмкіндік жасайды. Еліміздің әрбір 

азаматының құқығы мен бостандығының сақталуы, оны әрбір адамның біліп 

құрметтеуі – бостандықтың, әділдіктің және баянды бейбітшіліктің кепілі. 

 

Сын   есімнің   құрамы 

 

Сын есім құрамы жағынан негізгі және туынды сын есімдер болып 

бөлінеді. Ешбір қосымшасыз негізгі түбір күйінде жұмсалатын сын есімді 

негізгі сын есім деп атайды. Мысалы: ауыр, сары, таза т.б. Бұл  сөздер – әрі 

қарай бөлшектеуге келмейтін негізгі түбірлер. 

Басқа сөздерден жұрнақ арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім 

дейміз. Мысалы: пайдалы іс, акционерлік қоғам, жанғыш газ т.б. Туынды сын 

есімдер жұрнақтар арқылы есім сөздерден де, етістіктерден де жасалады.  

1. Есім сөздерден сын есім тудыратын негізгі жұрнақтар: 

-лы, -лі, -ды, -ді, -ты, -ті: таулы аймақ, тасты жер т.б. 

-сыз, -сіз: тәуелсіз мемлекет, қауіпсіз аймақ т.б. 

-ғы, -гі, -қы, -кі: төменгі температура, көктемгі жоспар т.б.  

-и, -ы: тарихи оқиға, қазақы орта т.б. 

-лық, -лік, -дық, -дік, -тық, -тік: кешендік әдіс, өндірістік технология т.б. 

2. Етістіктен сын есім тудыратын негізгі жұрнақтар: 

-ық, -ік, -қ, -к: сирек қор, сынық ағаш т.б. 

-ғыш, -гіш, -қыш, -кіш: жарылғыш зат, созылғыш элемент т.б. 

-ғыр, -гір, -қыр, -кір: тапқыр адам, білгір маман т.б. 

-ынды, -інді, -нды, -нді: түйінді сөз, жасанды жол т.б. 
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-ымды, -імді, -мды, -мді: жарамды мерзім, шыдамды адам т.б. 

-малы, -мелі, -балы, -белі, -палы, -пелі: жылжымалы мүлік, ауыспалы шақ т.б. 

Бір ғана түбірден негізгі не  туынды түбірден тұратын сын есімдер дара 

сын есім деп аталады. Мысалы: азаматтық борыш, құқықтық мемлекет. 

Сын есім, сондай-ақ қосарлану және тіркесу арқылы жасалады. Мысалы: 

үлкенді-кішілі аймақ, сұрғылт түсті ұнтақ. Бұлар құрамына қарай күрделі сын 

есімдер деп аталады.  

 

3-тапсырма. Белгіленген сөздерді мағыналас сөздермен алмастырыңыз. 

1. Мемлекеттің пайда болуы құқықтың тууына әкеп соғады. 

2. Қоғамдық ережелер заңдар жиынтығынан тұрады. 

3. Мемлекеттік өкімет билігі – парламент. 

4. Қазақ Конституциясы – әділетті заң. 

5. Заң әділеттілікті қорғайды. 

6. Ата заңның ең қымбат қазынасы адам және оның өмірі, құқықтары мен 

бостандықтары. 

 

4-тапсырма. Мағыналық жағынан тіркесетін сөздерді сәйкестендіріңіз. 

1 демократиялық 1 қазына 

2 басты  2 президент 

3 баянды 3 азамат 

4 тұңғыш 4 заң 

5 әрбір 5 бейбітшілік 

6 қымбат  6 мемлекет 

7 негізгі 7 құжат 

 

5-тапсырма. Берілген сөз тіркестерінен сөйлем құраңыз. 

Зайырлы мемлекет, ең қымбат қазына, басты құжат, ұлттық құндылық, 

азаматтық құқық. 

 

6-тапсырма. Мәтінді бірнеше бөліктерге бөліңіз. Оларға тақырып 

қойыңыз. 

 

Адамның құқықтық қорғалуы 

 

БҰҰ-ның Бас ассамблеясы 1948 жылы «Адам құқықтарының жалпыға 

ортақ декларациясын» қабылдаған болатын. Қазір бұл құжат өркениетті 

адамзат түгел мойындаған, адам атаулының бәріне бірдей, дүние жүзінің 

прогресшіл күштері түгел таныған, адам құқықтары туралы негізгі құжат болып 

табылады. 

Декларация мәтінінен орын алған адам құқықтарын сипатына қарай үш 

топқа жіктеуге болады. Бірінші топқа адамдардың табиғи және айырғысыз 

құқықтары жатады. Адамның өмір сүру құқығы, оның жеке басының 

бостандығы, құлдықтан азат болу құқықтары – осының мысалдары. Әр адам 
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туылғаннан пешенесіне жазылған, қасиетті және қастерлі құқықтарына 

ешкімнің қол сұғуға қақысы жоқ. Адамды азапқа салуға, оған өрескел қаталдық 

көрсетуге немесе оның намысын қорлайтын шаралар қолдануға, оның жеке 

өміріне қол сұғуға тыйым салынады. Адамның арына, абыройына тиетін 

әрекеттерге, оның тұрғын орнына басып кіруге, мүлкіне қол сұғуға жол 

берілмеуі тиіс. 

Екінші топқа азаматтыққа байланысты құқықтар мен бостандықтар 

жатады. Бұлар – адамның азаматтық алу, еркін жүру, тұрғылықты жерін таңдап 

алу, некеге отыру, отбасын құру, баспана иесі болу, ұждан бостандығы; 

шерулерге қатысу; мемлекет істерін басқаруға қатысу құқықтары. 

Үшінші топқа – экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар 

жатады. Бұлар – адамның еңбек ету, өз қалауы бойынша жұмыс таңдау, 

еңбегіне сай ақы алу, меншік иесі болу, кәсіптік одақтарға бірігу, қоғамдық 

бірлестіктердің жұмысына қатысу, демалу, білім алу, адамға лайық тұрмыс 

құру құқықтары. 

Қоғам адамдарды жынысына, тегіне, нанымына, лауазымына, ұлтына, 

материалдық жағдайына, жасына, өзге де әлеуметтік белгілеріне қарап 

алаламауы керек. Заң алдында жұрттың бәрі тең. 

Адамдар алған білімдері арқылы тек өздеріне ғана емес, қоғамға да пайда 

келтіреді. Еңбек ету бостандығына ие азаматтар тек өздері үшін ғана емес, 

қоғам үшін де материалдық және рухани игіліктер жасайды.  

 

7-тапсырма. Сұрақтарға жауап бере отырып, адамның құқықтық 

қорғалуы туралы ой бөлісіңіз. 

1.  «Құқық» сөзін қалай түсінесіз? 

2.  Студент ретінде өз құқығыңызды білесіз бе? Өзіңіздің құқықтарыңыз 

туралы жазып көріңіз. Оны өз достарыңызбен талдап, толықтырыңыз. 

3.  Құқық қорғау, адам құқықтары, білім алу құқығы, құқықтық 

мемлекет, құқықтық жауапкершілік, құқығын асыра пайдалану тіркестерінің 

мағынасы қандай? 

 

8-тапсырма. Сұрақтарға жауап беру арқылы кестені толтырыңыз. 

     

 

 

Адам 
неге 

құқылы?

Құқық 
түрлері 
қандай?
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9-тапсырма. Өз ойыңызды қосып, мәтінді кеңейтіңіз. 

ҚР Конституциясының ең жоғарғы заңдық күші бар. Әрбір азамат өзінің 

құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін Конституция, оның нормаларын 

пайдалана алады. Сонымен, Қазақстан Республикасының Конституциясы – 

елдің басты саяси құқықтық құжаты. Заңға бағыну – тәртіп, ал тәртіп бар жерде 

тәрбие, тиянақтылық сияқты адамға тән қасиеттер болады. Сол қасиеттер қоғам 

дамуына негіз болады. Өз Отанын танып, сүю, оның заңдарына   бағыну – бұл 

әр адамның азаматтық жауапкершілігін сезінуі, өз елінің алдындағы азаматтық 

борышын орындауы болып есептеледі... 

 

10-тапсырма. Берілген сөз тіркестерінен сөйлем құраңыз. 

Азаматтардың құқықтары, заң алдындағы жауаптылық, заңға бағыну, 

заңды білу. 

 

11-тапсырма. Екі топқа бөлініп, пікірсайыс өткізіңіз. 

 

І топ ІІ топ 
  

Біздің елде адамның құқығы 

әрқашанда қорғалады... 

 

 

 

 

Біздің елде адам құқығының 

қорғалмай жатқан тұстары көп... 

 

 

12-тапсырма. Берілген сөздерге глоссарий құрастырыңыз. 

Конституция – 

Құқық – 

Адам құқықтары – 

Заң алдындағы жауаптылық – 

 

13-тапсырма. Мәтінді түсініп оқыңыз. 

Орта жүзден Ұлы жүзге мал алып қайтуға келген барымташының біреуіне 

найза қадалады. Орта жүз Ұлы жүзден құн сұрайды. Ұлы жүз оған көнбейді, 

олар дауласып Төле биге келеді. Келген адамдардың дауын тыңдаған Төле оң 

қолын, одан сол қолын созады, содан кейін үстіңгі ернін және астыңғы ернін 

шығарады. Даугерлер түсінбейді. Елдеріне қайтып келген соң Төленің жауабын 

айтады. Сонда Едіге батыр: «Сендер Төленің жауабын түсінбепсіңдер, екі 

қолын созғаны – сендер ұзын сойыл ұрда-жық қара барымтаның адамысыңдар 

дегені, ал екі ернін шығарғаны – сендер ағайынды шағыстырып, өсек айтып, ат 

мініп, ас ішерлік қана адамсыңдар дегені», - деп, мән-жайды түсіндіреді. Ел-

жұрт ақылдасып, Төле биге Едігені аттандырады. 
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14-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз. 

1. Мәтіннің мазмұнын қалай түсіндіңіз? 

2. Бұл шешендік сөзде адам құқығы туралы қандай пікір айтылған? 

3. «Ұзын сойыл ұрда-жық қара барымтаның адамысыңдар» деген 

тіркестің мағынасын ашыңыз. 

4. «Барымта», «құн» сөздерінің мағынасын түсіндіріңіз. 

 

15-тапсырма. Мәтіндегі адам құқығының қорғалуын қазіргі кезбен 

салыстыра отырып талдаңыз. 

Ерте заманда бір төре кедей адамға егін ектіріп, ақы төлемей, өзі 

пайдаланып жүреді екен. Кедей адамға бала-шағасын асырау қиын болыпты. 

Келесі күзде егін бітік шығып, кедей егінді төреге айтпай жинап алыпты. Төре 

кедейдің басын жарыпты. Таяқ жеген кедей Төле биге арызданып барыпты. 

Төле бидің қартайған кезі еді. Төрені шақыртып алып: 

Таласқандарың қара жер, 

Төрем болдың босқа тер. 

Егіншіңмен айтысып, 

Қор боп қапсың қайран ер. 

Қор болмасты ойласаң, 

Мүсәпірдің қақын бер, - 

деген соң, әлгі төре ұялып, кедейдің ақысын беріп, риза қылыпты. 

 

16-тапсырма. Негізгі тақырып пен Абайдың отыз сегізінші қара сөзі 

арасындағы логикалық байланысты ашып көрсетіңіз. 

...Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Содан қашпақ керек: 

әуелі – надандық, екіншісі – еріншектік, үшінші – залымдық деп білесің. 

Надандық – білім-ғылымның жоқтығы, дүниеде ешбір нәрсені оларсыз 

біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. 

Еріншектік – күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, 

жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік – бәрі осыдан шығады. 

Залымдық – адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, 

адамнан бөлінеді, бір жыртқыш хайуан қисабына қосылады... 

 

Әдеп құқығы 

 

Әдепке тәрбиелеу негізінен отбасынан басталады. Жағымды дәстүрге 

үлкендердің үлгі-өнегесі арқылы әдет дағдыға айналады. Мысалы, сауап, обал, 

ысырап, кесір – күнделікті тәрбиеде қолданылатын ереже. 

Сауап – басқаға жақсылық істеу, табиғатқа қамқорлық жасау. 

Обал – жақсы нәрсенің қадір-қасиетін білу, аяққа баспа, тастама, түбінде 

зарын тартасың деген ұғымды білдіреді. 

Ысырап – әр заттың құнын, бағасын білмей, босқа шашуды білдіретін 

ұғым. 

Кесір – қалыптан тыс анайы құлық, теріс әрекет, ақымақтықтың көрінісі. 



40 
 

Әдеп сақтау – этикет, яғни мінез-құлық пен қарым-қатынастың 

қалыптасқан халықтың ережесі. Ол ереже бұзылса, халықтық дәстүр де 

бұзылады. Ал оны сақтау, құрметтеу, қастерлеу адамгершілік борышты өтеу 

болып табылады. 

1924 жылы Жүсіпбек Аймауытовтың «Сана» журналында «Әдет» заңы 

жарық көрді. Ол өзінің кітабында: «Тәрбиеге әсер беретін нәрсе өскен орта (ата-

ананың тәрбиесінен кейін), туған жұрттың тілі, мінезі, тұрмысы да әсер 

қылмақ», - дейді. 

 

17-тапсырма. Мәтінде айтылған сауап, обал, ысырап, кесір тақырыптары 

бойынша ұлттық тыйым рәсімдері туралы әңгімелеңіз. 

 

18-тапсырма. Мәтінді оқып, негізгі ақпаратты беретін екі сөйлемді теріп 

жазыңыз. 

Билер институты – қазақ даласында аса маңызды рөл атқарған институт. 

Билер институтының негізі күш қолдану емес, бедел ресурсына сүйенген. Бұл 

институт сот және кей жағдайларда, әкімшілік билік қызметін атқарды. Билер 

билік құрылымдарының, ру басыларының және халықтың әртүрлі әлеуметтік 

мүдделерін сәйкестендірді (саяси қызмет); азаматтық, мүліктік, аумақтық және 

басқа да ру аралық қақтығыстарды, қауымның әлеуметтік өмірін реттеумен 

айналысты.  

(Саяси түсіндірме сөздіктен) 
 

19-тапсырма. Қылмыс хроникасы туралы бұқаралық ақпарат құралдары 

мәліметтерінен ақпарат беріңіз. 

 

Ғылым мен технология жаңалықтары 

 

Ұрланған ноутбук иесіне өзі «хабарласты» 

 

Әлемде ноутбукты бақылап отыруға мүмкіндік беретін көптеген 

бағдарламалар бар. Сондай бағдарламасы бар, ұрланған ноутбук интернетке 

қосылысымен өзінің қай жерде екенін иесіне хабарлайды. 

Лондон тұрғыны, графикалық дизайнер Дом дель Торто ақпан айында 

пәтерінен ноутбугін ұрлатып алған. Британдық Huffіngtоnроst сайтының 

жазуынша, Лондонда ұрланған ноутбук бір айдан соң арнайы бағдарлама 

арқылы өзінің Тегеранда (Лондоннан шамамен 5 мың шақырым жерде) екенін 

хабарлап, пайдаланып отырған адамның суретін иесіне жіберген. 

Дом дель Торто бұл жайтты Лондон полициясына хабарлаған кезде олар күліп, 

бұдан түк шықпайтынын айтқан. 

- Олар Интерполға сілтеді, бірақ қандай да бір нәтиже шығатынына 

сенген жоқ, - дейді дель Торто.  
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Мұнан соң Дом дель Торто блог ашып, «ұрының» суретін интернетке 

орналастырған кезде ол әлеуметтік желілерде тез таралып, «вирустық постқа» 

айналып кетті.  

(httр://www.аzаttyq.оrg/ сайтынан алынды) 

 

 

20-тапсырма. Мына сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіздер. 

1. Ұрлықты немесе қылмысты азайтуға бағытталған тағы қандай 

программалар мен технологияларды білесіз? 

2. Осындай технологиялар қылмысты азайтуға шын мәнінде септігін 

тигізе ала ма, әлде олардың көмегі аз ба? 

 

5-тақырып. Денсаулық және саламатты өмір салты 

 

Сабақтың тақырыбы: Ауру – астан... 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде бір-біріңізбен сұхбаттасыңыз. 

1. Саламатты өмір салтын қалай түсінесіз және оны ұстанасыз ба? 

2. Зиянды әдеттерге не жатады? Олар туралы не білесіз? 

3. Адамдар зиянды әдеттердің салдарын біле тұра неге оны әрі қарай 

жалғастыра береді деп ойлайсыз? 

4. Сіз қандай тағамды жақсы көресіз? Ет тағамдарын ба, сүт тағамдарын 

ба? 

5. Отбасыңда көбінесе қандай тағам пісіріледі? 

6. Қандай тағамдар адам денсаулығына зиянды деп санайсыз? 

7. «Әуелгі байлық – денсаулық» деген мақалды ұстаным етесіз бе? 

 

2-тапсырма. Сұхбаттан алған ақпаратыңызды мына сөздерді қолданып, 

әңгімелеп беріңіз. 

майлы тамақ 

ащы 

тұзды 

консервілер 

қуырылған тағамдар 

пайдалы заттар 

ағзаға зиянды әсері бар 

тағамды талғап жеу 

кез келген тамақты жемеймін 

әйтеуір қарным тойса болды 

ұннан жасалған тағамдар 

тәтті тағамдар 

жылдам тамақтар 

тастап көрдім, бірақ түк шықпады 

тастап кеттім 

http://www.azattyq.org/
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адамдар өздерін өздері жеңе алмайды 

диета ұстау 

аз қимылдау 

 

3-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын бір сөйлеммен беріңіз.  

Денсаулық – бұл адамның еңбекке белсенді болуы, өзін сау сезінуі, сергек 

жүруі, өмірге құштарлығы, ұзақ өмір сүруі. 

«Денсаулық  –  зор  байлық»,  «Дені  саудың  –  жаны  сау»,  «Бірінші 

байлық – денсаулық» дейді халық. Бұл ұғымдар босқа айтылмаған, яғни өзіңді 

күтіп, спортпен шұғылданып жүрсең, ешқашан ауырмайсың. 

Адам денсаулықтың қадірін ауырғанда ғана біледі. «Ауырған мың 

күніңнен сау жүрген бір күнің артық» деп бекерге айтылмаған. Денсаулықты 

сақтаудың жолын үйрену – әрбір адамның басты міндеті. Ерте тұрып, 

таңертеңгі спорт жаттығуларын жасап, суық сумен жуынып, уақытылы 

тамақтанған дұрыс. 

Аурудың алдын алу үшін жылына екі рет дәрігердің қарауында болып 

тұру артық етпейді. Біздің ауруымыздың себептеріне көп жағдайда өзіміз кінәлі 

болып жатамыз. Жемістерді жумай жей саламыз. Қайнамаған су ішеміз. 

Даладан келген бетте қолымызды жумаймыз. Осының барлығы біздің 

денсаулығымыздың нашарлауына әкеліп соғады. 

Сондықтан да салауатты өмір салтын сақтағыңыз келсе, 

денсаулығыңызды жас күніңізден сақтап, оны үнемі нығайтып күте білуіңіз 

керек.  

 

4-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз. 

1. Мәтінге қандай тақырып қояр едіңіз? 

2. Мәтін мазмұнын ашатын бірнеше сұрақ құрастырыңыз. 

3. «Денсаулық – зор байлық» дегенді қалай түсінесіз? 

4. Мәтінде денсаулықты қалай күтудің қандай жолдары көрсетілген? 

5. Мәтіндегі мақал-мәтелдерді тауып, мағынасын түсіндіріңіз. 

6. Берілген мақал-мәтелдерді қатыстырып, сөйлем құраңыз. 

Ауру – астан, дау – қарындастан. 

Денсаулықтың қадірін ауырғанда білерсің. 

Жан жас кезде – артта, қартайғанда – алда. 

Тәнің сау болса, жарлымын деме. 

 

5-тапсырма. Мәтінді оқып, ондағы көтерілген мәселелер туралы 2 топқа 

бөлініп, пікірсайыс өткізіңіздер. 

 

Салауатты өмір салтын қалыптастыру 

 

Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін зиянды әдеттерден бас тарту 

қажет. Зиянды әдеттерге темекі, алкоголь (ішімдік), есірткі және уытты заттар 

жатады. Бұл заттарды ұзақ уақыт, ал кейде тіпті аз ғана уақыт пайдаланғанда 
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организмде психикалық және тәндік тәуелділік дамиды. Зиянды заттарға 

әуестенудің барлық түрі ақырында ауыр науқасқа шалдықтырады. Бұл аурулар 

ұзақ әрі арнайы емдеуді қажет етеді. Адам зиянды заттарды пайдаланудан 

сақтану үшін олардың кейінгі зардаптарын білу керек. Зиянды әдеттермен 

күресу осы құбылыстың себептері белгілі болған жағдайда ғана табысты 

болады. 

Темекі тарту, яғни, никотинизм – зиянды әдет және нашақорлықтың бір 

түрі. 

Статистикалық мәліметтер бойынша планетада ересектердің 40 пайызы 

темекі тартады. Оның ішінде 60 пайызы ер азаматтар, 20 пайызы әйелдер екен. 

Темекі түтіні адам организмі үшін зиянды және улы заттардың жиындысы 

болып табылады. Олардың ең бастылары – никотин, синиль қышқылы, көмір 

қышқылы, сірке қышқылы, азот, эфир майы және өкпе рагіне душар ететін 

әртүрлі радиобелсенді элементтер болып табылады. Олардың ішіндегі ең 

улысы – никотин. Адам ағзасы үшін бар болғаны бір-ақ тамшы (ол 10-12 тал 

темекіде болады екен) никотин уы жеткілікті көрінеді. 

Темекі тартатын адамда никотиннің ықпалынан асқазан қышқылдығы 

төмендейді. Қан қысымы артады. Орталық жүйке жүйесі мен жүректің қызметі 

бұзылады. Елу жасқа дейін темекі тартатын әйелдерде миокард инфаркті темекі 

тартпайтындарға қарағанда 20-есеге жиірек кездеседі екен. Бронхитпен 

ауырушылардың 75 пайызы темекі тартушылар болып табылады. 

Темекі ішкі мүшелер қызметін бұзып, ауруға душар етумен қатар, 

адамның сыртқы келбетін де бұзады. Түтіннен шыққан зиянды улы заттар 

беттегі майда қан тамырларын зақымдап, бет терісі ауруларына душар етеді. 

Жыл сайын жер бетінде темекіден 3 миллион адам, яғни темекінің улы 

әсерінен әрбір 13 секунд сайын бір адам өледі екен. 

Жастай шылымға үйренген жастар ұмытшақ келеді. Оқу үлгерімі 

нашарлайды, тіпті ақыл-ойы кемиді. 

Темекі шегушілік студент жастардың арасында жиі кездесетін болып 

жүр. Әсіресе, қыз-балалардың темекі шеккені көңіл алаңдатарлық нәрсе. 

Темекі шегу тұрмыс құрған болашақ аналарға өте зиян. Олардың шеккен 

әрбір тал темекісі бойындағы нәрестенің денесіне сіңетін улы заттардың 

мөлшерін 10 пайызға көбейтіп, нәрестеге қажетті оттегінің мөлшерін 10 

пайызға кемітеді екен. 

Сондықтан жас кезден денсаулықты сақтап, темекіге әуестенбей, темекі 

шегушілерден бойды аулақ ұстап жүрген дұрыс.  

(httр://rеfеrаtkаz.kz/ сайтынан алынды) 

 

6-тапсырма. Мәтінде белгіленген сөздердің антонимін жазыңыз. 

Үлгі: кемиді – артады 

 

 

 

http://referatkaz.kz/
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Көмектес септігіндегі сөзбен тіркесетін септеуліктер  

 

1. Зат есім+-мен қатар немесе бірге  

2. Тұйық етістік+-мен қатар немесе бірге формалары 

Мысалы: Қазақ тілі сабағында жаңа сөздермен қатар грамматикаға да 

назар аударылады. Мен қазақша үйренумен қатар қазақ халқының түрлі салт-

дәстүрлерімен таныстым. Театрға досыммен бірге бардым. 

 

7-тапсырма. Жақшаның ішіндегі сөздерге -мен, -бен, -пен жалғауын және 

қатар, бірге сөздерінің бірін қойыңыз. 

1. Қымыз адам ағзасына күш (беру)                оның құрамында түрлі 

дәрумендер де бар.  

2. Қой еті  (жұмсақтық)                    өте дәмді де.   

3. Қазы дәмді  (болуы)                       ұзақ сақталады.  

4. Ақниет (Айзере)                     саумал ішуге барды.                                                                         

5. Менің досым ән (салу)                     би де билей алады.  

6. Мен сабақтарға (қатысу)               тарихтан, әдебиеттен дәріс тыңдадым.  

7. Сұлужан (пысықтық)                     ақылды да.  

8. Мен (әке)                     жұмыс істедім. 

9. «Жерұйық»    мейрамханасының    мәзірінде    ұлттық    ет     (тағамдары)                

сусындар да бар. 

10. Көже шөл (қандыру)                     адам денсаулығына пайдалы. 

 

8-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіздер. 

1. Ас туралы қандай мақалдар білесіз?   

2. Тамақ пен денсаулық байланысты ма? 

3. Тамақ ішерде қандай тілек айтады? 

4. Көкөністің құрамында қандай пайдалы заттар бар? 

5. Сүттің құрамында қандай пайдалы заттар бар? 

6. Еттің құрамында қандай пайдалы заттар бар? 

7. Еттің адам ағзасына пайдасы бар ма?  

8. Вегетариандық асқа көзқарасыңыз қандай? 

9. Жыл сайын вегетариандықтардың санының көбейіп келе жатқанын 

немен түсіндіресіз? 

 

9-тапсырма. Дүкенде кездескен екі таныстың сұхбатын кестедегі 

сөздермен толықтырып, жалғастырыңыздар. 

тағамдық құнарлылығы, тамақтық дәмі, нәрлік қасиеттері өте кошті, 

қоректік заттарды тасымалдау, иммунитет қорғаушы, таптырмайтын 

тағам 

 

- Сәлеметсіз бе? 

- Сәлеметсіз бе? 

- Қымыз алып жатырсыз ба? Қымыз ішесіз бе? 
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- Иә, соңғы кезде қымызды үнемі алып жүрмін. 

- Мен де қымызды ұнатамын, бірақ зауыттың қымызының сапасына 

күмәнданамын. 

- Жоқ, бекерге күмәнданасыз, сапасы өте жақсы, дәмі қолдан жасаған 

қымыздай  керемет. 

- Онда мен де бір бөтелкесін алып көрейін. Ұнаса, мен де ылғи алатын 

боламын. Сіздің айтқаныңыз жақсы болды. 

- Алыңыз, дәмін татып көріңіз. Қымыздың емдік қуаты мол ғой. 

 

10-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде әңгімелесіңіз. 

1. Қазақтың қандай ұлттық тағамдарын білесіз? 

2. Сізге қандай ұлттық тағам ұнайды? 

3. Басқа ұлттардың қандай тағамдары ұнайды? 

4. Өзіңіз тамақ пісіре аласыз ба? 

5. Ұлттық тағамдардың адам денсаулығына әсері қандай? 

6. Қандай тағамдар адам денсаулығына зиянды деп санайсыз? 

7. Жент жеп көрдіңіз бе? Ол қандай тағамға жатады? (тәтті, негізгі, ет, 

сүт, астық т.б.) 

8. Қымызға қалай қарайсыз? 

 

Жент 

 

Жент (қоспа) – аса кәделі дастарқан дәмі. Ол қыста қатпайтын, жазда 

бұзылмайтын өте дәмді тағам. Жент былғау шеберлікті қажет етеді. Ақталған 

тарыны келіге түйіп (кофе тартқышқа салып) ұнтақтайды. Оған құмшекер, 

ұнтақталған ірімшік салып араластырады. Содан соң қазанға жылқының майын 

құйып (қазіргі кезде сары май салып), ысытып, араласқан тары мен ірімшікті 

салып, ақырын отқа қойып, араластырады. Жент майды бойына сіңірген соң 

ыдысқа салып, салқын жерге қояды. Әдетте жентті ешкінің немесе қойдың 

қарнына салып сақтайды. 

 

11-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз. 

1. Жент дайындауға шеберлік қажет пе, әлде араластыра саламыз ба? 

2. Женттің құрамына кіретін тағамдарды атаңыз. 

3. Жент жасағанда қандай іс-әрекеттер орындалады? 

4. «Жеңсік ас» дегенді қалай түсінесіз? 

5. Жент жеңсік асқа жата ма? 

6. Мәтіннен неге? қайда? сұрақтарына жауап беретін сөздерді табыңыз. 

 

12-тапсырма. Мәтіннен рецептілердің бәріне дерлік ортақ етістіктерді 

жазып алып, оларды басқа да етістіктермен толықтырыңыз. 

салу 

араластыру 
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13-тапсырма. Женттің рецептін үлгіге алып, өзіңіз жақсы дайындайтын 

тағамның рецептін жазыңыз. 

 

14-тапсырма. Қосымша материалдарды пайдалана отырып,  төмендегі 

тақырыптар бойынша өз ой-пікіріңізді білдіріңіз.  

Дұрыс тамақтанбаудың салдары 

Адам ағзасына зиянды тағамдар 

Фаст-фуд өнімдерінің зияндылығы 

Гендік модификациялы өнімдер бізді қорқытады 

 

15-тапсырма. Мәтіндегі белгіленген сөздердің орнына кестедегі 

мағынасы жақын сөздерді қойып, мәтінді оқыңыз. 

тиіс, қолайлы, жеңіл, ұзақ, үдерісін, кезеңінде, әсеріне, төзімділігін,     

сәулесі, пайдаланылады, ерекшелігі 

 

Шынығу 

 

Шынығу ағзаның ауа райының қолайсыз ықпалына шыдамдылығын 

арттырады.  Шынығуға негізінен ауа, су, күн шуағы қолданылады. Дене 

шынықтыру жаттығулары шынығудың тиімділігін арттырады. Шынығудың ең 

оңай түрі – таза ауаны пайдалану. Бірақ бұл жағдайда жыл маусымының 

ерекшелігі ескерілуі керек. Жылдың жылы кезеңінде шынығу үшін таза ауада 

көп уақыт серуендейді. Үй ішінде біраз уақыт жалаңаяқ жүру де пайдалы. 

Жылдың суық мезгілінде шынығу үшін белгілі бір уақыт жаяу серуендеу, 

шаңғы тебу, «баяу» жүгіру, коньки тебу пайдаланылады.  

Шынығу үшін су процедурасын пайдаланудың да өз артықшылығы бар. 

Су ауаға қарағанда жақсы шынықтырады. Су теріге температуралық әсер 

етумен бірге механикалық әсер етеді. Капиллярлық қан айналысын 

жақсартады. Шынығудың тиімді тәсілі – душ, әсіресе, контрасты душ 

қабылдау.  

Шынығу ағзаның зат алмасу, тыныс алу және қан айналысы қызметін 

жақсартады, дененің шынығуына жағымды жағдай жасайды.  

(«Шаңырақ» үй-тұрмыс энциклопедиясы,  

«Шынығу» мақаласы бойынша, 268-б.) 

 

16-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Сіз денеңізді шынықтыру үшін не істейсіз? 

2. Қандай спорт түрімен айналысасыз? 

3. Ауа процедураларына не жатады? 

4. Су процедуралары қандай? 

5. Шынығудың адам ағзасына қандай әсерлері бар? 
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Ұзақ өмір сүрудің құпиясы 

 

Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, дүние жүзінде ер адамдар 78 

жасқа дейін, ал әйел адамдар 84 жасқа дейін ұзақ өмір сүреді екен. Біздің 

елімізде соңғы жылдары жүз жасаған қарт адамдар туралы мәлімет жиі 

беріледі. Олардың ұзақ өмір сүру құпиясы – үнемі қозғалыста болу, жаяу жүру, 

таза ауада демалу, еңбек ету және дұрыс тамақтану. 

Біз ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қарқынды дамыған 

заманында өмір сүріп жатырмыз. Әрине, олардың адамдарға беретін пайдасы 

мол, алайда зияны да бар. Мысалы, компьютердің алдында ұзақ отыру – 

денсаулыққа зиян. 

Ұзақ өмір сүргің келсе, мына пайдалы кеңестерді білгенің дұрыс: 

1. Күнделікті ас мәзірінде көкөніс пен жеміс-жидектің мол болғаны 

дұрыс. 

2. Күнде жаттығулар жасауың керек. 

3. Таза ауада жиі серуендеуің қажет. 

4. Әрқашан қуанышты көңіл-күйде жүргенің дұрыс. 

5. Бөлмені таза ұстау да – пайдалы. 

6. Тамақты аз жеу – денсаулықтың кепілі. 

 

17-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз. 

1. Ұзақ өмір сүрудің құпиясы неде? 

2. Жаңа технологиялардың денсаулыққа қандай зияны бар? 

3. Пайдалы кеңестер тізімін толықтырыңыз. 

4. «Дүние жүзіндегі ең ұзақ өмір сүрген адамдар» тақырыбы бойынша 

ақпарат жинап, реферат жазыңыз. 

5.  «Адам өмірі дәрігердің қолында» дегенмен келісесіз бе? Ойыңызды 

дәлелдеңіз. 

 

18-тапсырма. Мына әрекеттер адамның өміріне қалай әсер етеді? 

Адамның өмірін қысқарта ма, әлде ұзарта ма? Себебін түсіндіріңіз. 

темекі шегу 

дұрыс тамақтану 

түнде тамақ ішу 

бөлмені тазаламау 

көп жеміс-жидек жеу 

шахмат ойнау 

спортпен шұғылдану 

күні бойы теледидар көру 

өлең айту 

 

Ғылым мен технология жаңалықтары 
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19-тапсырма. Сөздерді тиісті жеріне қойып, мәтінді оқыңыз. 

көзделіп 

сұйықпен 

келеді 

ретінде  

қанындағы  

ағзасында 

қамтамасыз 

энергияны 

шығарды 

 

Биобатарейка 

 

Американдық химиктер адам __________ жүретін химиялық 

реакциялардың әсерінен ток шығаратын кішкентай батарейка жасап 

__________. Батарейканы жасаушылар оның глюкоза мен оттегінің 

реакциясынан бөлінетін ________ электр тогына айналдыратынын айтады. 

Биожанармайлық батарейка кез келген биологиялық ________ жұмыс істей 

береді, сондықтан оны терінің астына немесе омыртқа үстіне қою ________  

отыр. Әрине, адам денесіне бөгде заттың қондырылғаны құптарлық нәрсе емес. 

Десек те, кей жағдайларда солай етуге тура _______. Биобатарейка ауруларды 

емдеуге пайдаланылмақ. Мысалы, диабетиктердің ___________ глюкозаның 

деңгейін қадағалайтын, жасанды дене мүшелерінің қозғалысын __________  

ететін миниатюралық сенсорларға ток көзі _________  қойылмақ.     

(«Зерде» журналынан) 

 

20-тапсырма.  Техниканың осы жаңалығын талқылаңыздар. 

1. Осыған ұқсас қандай құрылғылар туралы естідіңіз? 

2. Адамның қандай мүшелері жасанды болуы мүмкін? 

3. Мұндай құрылғылардың болашағы бар ма? 

4. Сіздің таныстарыңыздың ішінде ғылымның осындай жетістіктерін 

пайдаланып жүрген адамдар бар ма?  

 

6-тақырып. Адам және экология 

 

Сабақтың тақырыбы: Қазақстандағы экологиялық мәселелер 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіздер. 

1. Сізді экология мәселелері толғандыра ма, әлде сізге бәрібір ме? 

2. Оны шешуге өз үлесіңізді қалай қосып жүрсіз? 

3. Қазақстанның негізгі экологиялық  мәселелері қандай? 

4. Өзіңіз қандай экологиялық апат аймағына жақын тұрасыз? Оның 

салдары туралы естисіз бе? (таныстарыңыздан, туыстарыңыздан, бұқаралық 

ақпарат құралдарынан, Интернеттен).  
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5. «Әр адам өзінен бастау керек» дегенге қосыласыз ба? 

6. Тәрбиелік, әдептілік, мәдениеттілік пен табиғат қорғаудың арасында 

байланыс бар ма? 

7. Алматы ластану жағынан әлемде қай орында тұрғанын білесіз бе?  

Алматы ауасының ластану мәселесін шешу мүмкін бе? 

8.  Сіздің қолыңызда билік болса, қандай жолдар мен тәсілдерді ұсынар 

едіңіз? 

Қазақстандағы экологиялық апаттар 
 

Қазақстандағы экологиялық проблемалардың ең басты бірі – қоршаған 

ортаның радиациялық ластануы. Бұл жайында ең бірінші Семей полигоны    

туралы айту керек. Мұнда 1949  жылдың  29 тамызынан бастап 1991 жылдың 

тамызына дейін жалғасқан ядролық сынақтар (465 сынақ өткен, оның 116-сы 

атмосферада жасалды) Қазақ жерінің Оңтүстік және Шығыс аймақтарына 

үлкен экологиялық апаттар әкелді. Республикада сынақ жасалатын одан басқа 

тағы да 5 полигон болды. Сондай-ақ Қытайдың Лоб-Нор полигоны ел 

шекарасына таяу орналасқан. 

          Бұл қазақ жұртын өте зор зардаптарға ұшыратты. Ғалымдар республика 

халқының ересек тұрғындары бойынан ядролық сынақтардың әсерінен 

туындаған 3 аса қауіпті ауру түрін тапты: онкологиялық, жүрек-қан тамыр және 

туберкулез.  Полигон  аймағында  тұратын  қойшы-малшылардың  өмір  жасы 

50 жастан аспады. Осы аймақтардығы әйелдердің 70 пайызы аққанға 

шалдыққан. 

Екінші зор экологиялық апат – су ресурстарының сарқылуы. Әсіресе, 

Арал теңізінің тартылуы тек сол өңірге ғана емес, тұтас Қазақ еліне орасан 

зардаптар алып келді. Мәселен, 60-жылдары теңіз суы 1066 км3, 80-жылдардың 

аяғында  ол  450 км3  дейін  азайып  кеткен.  Судың  тұздылығы  11-12 г/л-ден 

26-27 г/л-ге жеткен. Соның салдарынан теңізде тіршілік ететін көптеген 

жәндіктер мен балықтар жойылып кетті. Теңіз деңгейі 13 метрге құлады. Ал 

суы таза тартылған шеткі аймақтар тұзды шөл далаға айналды. Желді күндері 

одан көтерілген тұзды дауыл көрші мемлекеттерге дейін ұшып жететін болған. 

Осының әсерінен өңір климаты құбылмалы күйге түсті. Арал маңы тұрғындары 

арасында онкологиялық, жүрек-қан тамыр және туберкулез, ана мен бала өлімі 

артты. Ғалымдар Арал проблемасы күні ертең планеталық масштабқа айналып 

кетуінен қауіптенеді. Сондықтан Арал теңізі маңына экологиялық апат аймағы 

деген атау берілді.  

(httр://bаq.kz/ сайтынан алынды) 

 

2-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз. 

1. Қазақстандағы полигондарды атаңыз. 

2. Мәтінде айтылатын зардаптар кімнің кінәсінан болып отыр? 

3. Полигон аймағында тұратын адамдардың ұшырайтын аурулары 

қандай? 

http://baq.kz/
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4. Арал маңындағы адамдардың аурулары қандай сипатта? 

5. Арал мәселесі тек қана Қазақстан халқының проблемасы ма? 

6. Арал маңының климаты қалай өзгеруде? 

7. «Байқоңыр қазақтың бағы ма, соры ма» тақырыбына эссе жазыңыздар. 

 

3-тапсырма. Екі бағандағы сөздерді сәйкестендіріңіз, олардың қайсылары 

тұрақты сөз тіркестері екенін анықтаңыз, олармен басқаша сөйлемдер құраңыз. 

 

1 апат 1 түсу 

2 күйге 2 беру 

3 ауруға 3 табу 

4 масштабқа 4 аспау  

5 бала өлімі 5 арту 

6 26-27 г/л-ге 6 шалдығу 

7 зардапқа 7 жету 

8 3 түрін 8 ұшырату 

9 50 жастан 9 әкелу 

10 атау 10 айналып кету 

 

4-тапсырма. Сөйлемдерді біріктіріп, құрмалас сөйлемдер жасаңыз. 

 

1. Судың тұздылығы 11-12 г/л-ден 26-27 г/л-ге жеткен. Соның 

салдарынан теңізде тіршілік ететін көптеген жәндіктер мен балықтар жойылып 

кетті. 

2. Әрбір азамат табиғатты қорғауға өз үлесін қосуы тиіс. Сонда ғана 

біздегі экологиялық жағдай өзгереді. 

3. Қазір өзен-көлдердегі балық саны азайып бара жатыр. Су құрамында 

жан-жануарлар тіршілігіне қауіпті заттардың мөлшері көп.  

4. Жақында біз сынып болып тауға шықтық. Тамақ қалдықтарын, 

қоқыстарымызды жинап, арнайы орынға апарып салдық. 

5. Көктемде қар ериді. Сол кезде барлық мекемелер қызметкерлері 

сенбілікке шығып, жұмыс орындарының айналасын тазалайды. 

6. Үкімет қаржы бөліп, Бурабай көлінің табанын тазартады. Адамдар өз 

тәртіптерін өзгертпесе, одан ештеме шықпайды. 

5-тапсырма. Мәтінді бірнеше бөліктерге бөліңіз. Әр бөліктің негізгі ойын 

білдіретін сөйлемдерді табыңыз. Әр бөлікке атау беріңіз. 

 

Арал теңізінің экологиялық жағдайы 

 

Арал теңізі – ірі ішкі су алқаптарының бірі. Бұрынғы заманнан бері Арал 

теңізі балық байлығымен атағы шыққан. Әмудария мен Сырдария өзен 

алқаптарында аңшылар бір миллионға дейін ондатр терісін алып тұрған. 
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Кейінгі жылдары Арал теңізіне көптеген ғылыми мекемелер назар аударып 

отыр.  

Соңғы 10-15 жылдың ішінде судың гидрологиялық ырғағына 

айтарлықтай өзгеріс енді, су деңгейі төмендеп оңтүстік және шығыс 

жағалауындағы теңіздің таяз бөліктері кеуіп қалды. Теңіздің негізгі көзі 

Сырдария мен Әмудариядан су көп мөлшерде кеміді. Бұрын, суармалы егістік 

дамымай тұрғанда Әмудария мен Сырдария Аралға орташа есеппен жылына 62 

текше километр су беріп тұратын болса, 1974 жылдан бері Сырдария суы 

Аралға құймайды, түгелдей жол-жөнекей шаруашылықтарға бұрылып 

алынады. Ал Әмудария құятын судың 75 проценті кеміді, 1975-1978 жылдары 

Аралға бар болғаны 12 текше километр су берді. Сырдария мен Әмудария 

алқабында барлығы 5,5 миллион гектар суармалы егістік бар, бұл мөлшерді 8-

9 миллионға жеткізу жоспарланып отыр. Кейбір зерттеулер бойынша суармалы 

егістікке жарайтын жер көлемі 16 миллион гектарға жетеді. Су тек суармалы 

жерге жұмсалып қана қоймай, басқа жолдармен де көп ысырап болады. Күріш 

және мақта плантацияларында пайдаланылған сулар ойпаттарға ағады да, көп 

бөлігі топыраққа сіңіп, қалғаны буланып жоқ болады. Мысалы, аса ірі Арнасай 

және Сарықамыс ойпаттарына жылына 7-8 текше километр су құйылып 

қайтпастан жоғалады. Осының бәрі Арал теңізінің таяздауына әкеп соқты.  

1960 жылдан бері жылма-жыл таяздаудан теңіз деңгейі 7 метр төмен 

түсті, теңіздің көлемі 14 мың шаршы километрге кеміді. Теңіздің кеуіп қалған 

бөлігі су басып жатқан белігінің көлемімен теңесті. Теңіз суының тұздылығы 

да көп артты. Теңіз бен өзендерде болып жатқан мұндай құбылыстар 

балықтардың көбеюіне де кесірін тигізеді. Ауланатын балық көлемі де күрт 

төмендеді. Мысалы, 1963 жылы 480 мың центнер балық ауланған болса, 1978-

1979 жылдары бар болғаны 40-50 мың центнер ауланды. Ондатр аулау мүлде 

тоқталды. 

 

6-тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті нұсқаны қойып, сөйлемді 

толықтырыңыз.  

 

Каспий теңізі – әлемдегі ғажайып табиғи ... . 1) суқойма 

2) жер бөлігі 

3) жер қойнауы 

Каспий теңізі Азия мен Еуропа ... ортасында орналасқан. 1) жерінің   

2) көлінің   

3) құрлығының 

Ол – мұхиттардан алыс жатқан әлемдегі ең үлкен ... . 1) терең көл 

2) тұйық көл 

3) ұзын көл 

Үлкендігіне ... оны «теңіз» деп атайды. 1) балап 

2) қарай 

3) санап 
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7-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз.  

1. Қазақстанда ұлттық саябақтар бар екенін білесіз бе? 

2. Қазақстанның ұлттық саябақтары мен табиғат қорықтарын атаңыз. 

3. Олар не үшін құрылған деп ойлайсыз? 

4. «Қызыл кітап» туралы не білесіз? 

5. Қазақстанның «Қызыл кітабы» бар ма? 

6. Оған қандай жануарлар мен өсімдіктер кіретінін біліп алыңыз. 

 

Ұлттық саябақтар 

 

Мемлекеттік табиғи қорық қоры – қоршаған ортаның табиғи эталондары, 

ғылыми зерттеулерге, туризм ісіне арналған нысандар ретінде мәдени жағынан 

ерекше құнды. Мемлекеттік қорғауға алынған аумақтардың жиынтығы қанша 

болса, елімізде сонша жер аумағы мемлекет тарапынан заңды түрде қорғауға 

алынған. Қорықтардың басты мақсаты – табиғи ландшафтылар эталонында 

тіршілік ететін өсімдіктер мен жануарлар дүниесін сақтау.  

Табиғат кешендерінің даму заңдылықтарын анықтау өзекті мәселе болса, 

мемлекет тарапынан сондай қолдауға лайық болуы шарт. Бұл үрдістер адамның 

шаруашылық әрекетінен табиғатта болатын өзгерістерді болжау үшін 

қаншалықты қажет болса, еліміздің табиғи қорын өз қалпында сақтап қалу үшін 

соншалықты маңызды. Ұлттық саябақтың бірі – Ақсу-Жабағылы қорығы. 

Қорық 1926 жылы ұйымдастырылып, Оңтүстік Қазақстан облысының 74000 га 

жерін алып жатыр. Мұнда биіктігі 20 м аралығында ағаш өсімдіктері өссе, 

жануарлардан қарақұйрық, ақ тырнақты аю сияқты сирек аңдар кездеседі. 

 

8-тапсырма. Мәтінге төмендегі және басқа сұрақтарды қойып, 

әңгімелесіңіздер. 

1. Ұлттық саябақтарда адамдар демалыс күндері демала ма? 

2. Ұлттық саябақтарда ғылыми зерттеулер жүргізіле ме, қандай 

мақсатпен? 

3. «Қорық» және «ұлттық саябақ» ұғымдары бірдей ме? 

4. Ұлттық саябақтарға кім қамқорлық жасауы керек? 

5. Қазақстанның немесе Алматының қандай табиғаты көрікті жерлеріне 

бардыңыздар? 

6. Шарын каньоны, Көлсай, Үлкен Алматы, Әнші құм (Айғайқұм) атты 

жерлерде болдыңыз ба? 

 

Каспий  теңізінің  жалпы  көлемі  ...  371 000  шаршы 

шақырымды алып жатыр. 

1) есеппен 

2) айтумен 

3) шамамен 

Бұл Жапония секілді мемлекеттің ... бірдей. 

 

1) биіктігімен 

2) көлемімен 

3) тереңдігімен 
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9-тапсырма.  Мәтіннен мына сөздер мен  тіркестерге ұқсас мағына беретін 

сөздерді тауып, жазыңыз. 

айналадағы орта 

айрықша бағалы 

үкімет жағынан  

жеріміздің экологиясын табиғи күйінде сақтау 

фауна мен флораны қорғау 

Оңтүстік Қазақстан облысының аймағын қамтиды 

өркендеу заңдары 

кезек күттірмейтін проблема 

 

Табиғатқа өгей өндіріс 

 

Қазақ жерінің қойнауынан алынып жатқан мол байлықтың бірі – мұнай 

мен газ. Қазақстан экспортындағы астық, темір, түсті металды қосып 

есептегендегіден оның үлес салмағы көп. Бұл сыртқы саудада қымбат тұратын, 

отын энергетика көздеріне басы байлаулы геосаяси байланыстарда елімізге 

бедел болатын өнім. Жаһандық экономикалық тоқыраулар, тоқтап қалулар 

сияқты аса қиын кездерде де халқымызды біраз жылдар қамсыз қыла алатын 

жинақталған алтын-валюта қоры да негізінен соның қайтарым қаржысы. 

Тәуелсіздік алғалы бері туған  жер қазыналарынан жыл сайын жүздеген мың 

адамға құт қоныс болатын тұрғын үйлер, таспадай тарала түскен тас жолдар, 

алыс шалғайларға жеткен ауыз су, газ құрбылары, электр желілері, жаңа 

үлгідегі мектептер мен балабақшалар, ауруханалар мен емханалар, 

зейнетақылар мен жәрдемақылар, жұмыс орындары түріндегі әлеуметтік 

қайырын ел көріп отыр.  

Алайда, мұнайды өндіру мен өңдеуде, ілеспе газды ауаға еркін жіберуде 

аса зор қауіп пен қатер де бар. Осыдан ғасырлар бұрынғы көшіп-қонып, қоныс 

аударып жүретін қыр қазағы Каспий маңы ойпатында тайыз қабаттардан жер 

бетіне шығып, төңірегін май топыраққа айналдырып жататын, жұқса майлы кірі 

кетпейтін, жағымсыз иісі бар екенін біліп, одан аулақ жүрген. Отын орнына 

жыңғыл, сексеуіл сынды қызуы қатты бұталарды шоқтатып, әбден ақ жапа 

болған тезекті маздатып жаққан. Мұнай әлдеқалай от алып жанар болса, оның 

қолқа қабар қою түтінінен, газ иісінен сол маңдағы адам түгілі мал безіп кеткен.  

Осы күні әртүрлі дау-дамай айтып жүрсек те, жасыратын несі бар 

Қазақстан мен американдық «Шеврон» компаниясы бірлескен кәсіпорын 

құрылған соң ғана тұңғиықтан жер бетіне жететін, одан зауытқа енетін, одан 

мұнай, газ, күкірт, жеңіл фракциялар сияқты өнімдерге айырылып шығатын 

бүкіл тізбек сыртқы ортамен ешбір саңылау арқылы қатынаспайтын  жабық 

жүйеге көшірілді, жүйенің өн бойына әлдебір ақауды аңғарған бойда өндірісті 

автоматты түрде тоқтатып тастайтын жапондық сезімтал аппараттар 

орнатылды. Маңайдағы «Сарықамыс», «Қаратон» қалашықтары, Кең арал, 

Атанақ жайлауларының малшы ауылдары жүз километрдей аулаққа, жаңа 

мекендерге орналастырылды.  
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Атырауға іргелес елді мекендерден күндері таң әлетінде кіретіндер 

назарына алдымен қала үстіндегі мұнартқан бозаң шалынады. Тіпті әуежай 

бетте бой көтерген «Болашақ» ықшамауданының тұрғындары да ертеңгілік 

қалаға, көз салса, тұнып тұрған түтінді көреді. Бұл қайдан шығып жатыр? 

Ешкім әдейілеп от қоймаған шығар. Демек, бұл қалалықтардың кейбір 

кәсіпорындарда түнгі мезгілде немесе технологиялық қондырғылар бойына 

жинақталып қалған, таң алдында тазаланбаған өндіріс қалдықтарын ауаға  

лақтыратындығы жөніндегі күдігін қалыңдата түседі. Мәселен, облыстық 

экология департаментінің басшысы Е.Қуановтың айтуынша, өткен жылғы 

үшінші желтоқсанда түнгі сағат үш шамасында «ПотенциалОйл» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ілеспе газды жақпастан ауаға лақтыра 

салған. Демек, мұнай құрамындағы қосымша қалдық тазаланбай қала үстіндегі 

ауаға таратылған. Мұның заңға қайшы екендігін сол кәсіпорын басшысы білді 

ме? Әрине, білді. Бірақ солай жасады. 

Ербол Қуанов – түн жамылып ауаға лас қалдықтар шығаратын тек 

«Потенциалойл» компаниясы ғана емес, мұндай қылмысқа баратындар көп 

екендігін де жасырмайды. Демек, бір ғана кәсіпорынмен шектеліп қалуға да 

болмайды. Мәселен, Атырау мұнай өңдеу зауытының төңірегіндегі 

тұрғындарға тигізіп отырған кесапаты жөнінде бұрын да айтылатын, ал қазір 

тіпті жиі қозғалып жүр. Рас, кезінде бұл кәсіпорын қала сыртында 

салынғанымен, бүгінде қала аумағында қалған. Айналасында тұрғын үйлер де, 

әлеуметтік нысандар да баршылық. Солардың бәрі де зауыттан тарайтын 

жағымсыз иісті сезініп отыр. 

Жағымсыз иіске жергілікті тұрғындардың еті үйреніп кеткендігі 

соншалық, тіпті назар да аудармайтын болған. Ал, бұл – өте қауіпті құбылыс. 

Өйткені, олардың ағзалары еш нәрсені сезбейтіндей әбден уланған болуы 

мүмкін. Әр жылы облыстағы кәсіпорындар тарапынан қоршаған ортаға 

шығарылатын зиянды қалдықтардың 85 пайызы мұнай өндіруші 

компаниялардың үлесінде. 

Жергілікті халықты жақында қатарға қосылатын «Болашақ» зауыты да 

мазасыздандырып отыр. Әрине, бетін әрмен етсін, бірақ тосын жай бола қалса, 

кәсіпорыннан шығарылар залалды қалдық қалаға лап қойғалы тұр. Оның үстіне, 

мамандардың есептеуінше, биыл ғана «Болашақ» зауытынан тарайтын зиянды 

заттар көлемі 78 мың тоннаны құрамақшы. Ал «Болашақ» зауытында бір бәле 

бола қалса, ұдайы желдің жолындағы Атырау қаласының халқы қайда қашып 

құтылмақ? 

Әрине, кәсіпорындар мен кәсіпкерлер мол пайда тапса, мемлекет 

қазынасына да салықтар мен түрлі төлемдер түріндегі түсім де көбейеді. Бірақ 

мемлекет сол қаржымен халқына денсаулық сатып ала ма? 

Бұрынғы ата-бабаларымыз бүгінгі бізден гөрі қайратты, рухы қайсар 

болыпты. Соның бәрі мал тұқымын асылдандырылғандай сұрыптау 

жасалғаннан емес, жері таза, ауасы мен суы тұнық табиғаттан дарыған 

қасиеттер. Біртіндеп әлжуаз, аурушаң, дорбалап дәрі ұстап жүретін адамдардың 
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еліне айналмасымызға не кепіл? Міне, бұл бүгін болмаса да, алдымызда тұруы 

мүмкін мәселе. 

(«Қазақ әдебиеті» №35, 2013 ж., М.Сүмесінов, Ә. Қайыров  

мақаласынан қысқартылып алынды) 

 

10-тапсырма. Мәтінді абзацқа бөліп оқып, әр абзацқа тақырып қойыңыз. 

Әр абзацтың мазмұнын айтып беріңіз. 

 

11-тапсырма. Экология терминдерін жазып алыңыз.  

 

12-тапсырма. Мәтіннен сын есімдерді жазып алыңыз. Оларды екі топқа 

бөліп жазыңыз, шырайларға қойыңыз. 

Сапалық сын есімдер Қатыстық сын есімдер 
  

лас (ластау, ең лас)   

                  

                 

қауіпті (өте қауіпті) 

 

 

13-тапсырма. Ә бағанынан А бағанындағы сөздердің баламаларын 

табыңыз. 

А Ә 

бізден гөрі бойы қайратты, рухы 

қайсар 

айналасын ластайтын 

 

әлжуаз, аурушаң, дорбалап дәрі ұстап 

жүретін  

табиғаты таза 

 

салықтар, түрлі төлемдер мен 

түсімдер  

Атырау жанындағы мекендер 

 

бұрынғы көшіп-қонып, қоныс 

аударып жүретін қыр қазағы  

адамдардың көзіне боз тұман 

шалынады 

жері таза, ауасы мен суы тұнық денсаулығы нашар 

Атырауға іргелес елді мекендер әлеуметтік нысандар  

төңірегін май топыраққа айналдырып 

жататын 

дені сау 

адамдардың назарына алдымен қала 

үстіндегі мұнартқан бозаң шалынады 

табыс 

 

мектептер мен балабақшалар, 

ауруханалар мен емханалар 

көшпенді ата-бабамыз 

 

Ақсу-Жабағылы 

 

Ақсу-Жабағылы – Қазақстан жерінде 1926 жылы ең алғаш ашылған 

қорық. Ол Батыс Тянь-Шань тау жоталары, Талас Алатауы  мен Өгей 

тауларының табиғатын қорғау мақсатымен ұйымдастырылды. Мұнда ең ірі 

Ақсу өзені, одан екі еседей кіші Жабағылы өзендері ағады. Бұл қорық – сан 
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алуан өсімдіктер мен түрлі жануарлардың өсіп дамуына қолайлы мекен. 

Қорықта құстардан дала бүркіті мен қарақұсты, кекілік, шіл, бөденелерді 

кездестірсек, биік таулы аймақтарды мекендейтін сақалтай, қозықұмай, 

жыланжегіш, лашынды атауға болады. Құс қайту, келу кездерінде бұл жердегі 

құстар саны көбейеді. Ал көкқұс пен ұлар, жануарлардан барыс, сілеусін, қоңыр 

аю, арқар, көксуыр Қазақстанның «Қызыл кітабына» тіркелген. Сонымен қатар 

елік, таутекелер, жабайы шошқа, ақкіс, т.б. жануарларды да бақылауға алынып, 

қорғалады.  

(Қазақстан қорықтары)  
 

14-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз. 

1. Мәтіндегі құстар мен жануарлардың  аттарын орысшаға аударыңыз. 

2. Ақсу-Жабағылы қорығы Қазақстанның қандай аймағында орналасқан? 

3. Аталған жануарлардың  қайсыларын көрдіңіз? 

4. Қорықтағы барлық жануарлар мен өсімдіктер «Қызыл кітапқа» 

тіркелген бе? 

5. Құс қайту, келу кездері деген қандай жыл мезгілдері? 

 

15-тапсырма. Көп нүктенің орнына жақшадағы сұрақтарға жауап 

болатын қосымшаларды жалғап, мәтінді оқыңыз. 
 

Құс қалдығынан – мұнай 
 

Органикалық қоқыстарды оттегінің қатысынсыз қолданған кез... (қашан) 

олар жанудың орнына көмірсутегі... (неге) ыдырайды екен. Алынған зат табиғи 

мұнай... (неге) өте жақын көрінеді. Осы технологияны меңгерген АҚШ-тың 

Сhаngіng Wоrld Tесhnоlоgіеs компаниясы жасанды мұнай жасау өндіріс... (нені) 

қолға алып отыр. Жаңа тауар... (ненің) шикізаты ретінде құстарды өңдейтін 

мекемелер... (қайдан) шыққан қалдықтар пайдаланылады. Компания бүгіндері 

күніне 200 тонна... (қаншаға) дейін құстардың қанаттары мен сүйектерін, 

еттерінің қалдықтар... (нені) жер астында жатқан табиғи «қара алтын...» (неден) 

кем түспейтін мұнайға айналдырып келеді. Бірақ  әзірге оның құны табиғи 

шикізат... (неден) қымбаттау.   

(«Зерде» журналынан) 

 

16-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде өз ойларыңызды айтыңыздар. 

1. Мәтіннің экология тақырыбына қатысы бар ма? 

2. Мұнайды жерден қазып туған жердің ауасын, суын бұзғанша, осындай 

әдісті неге қолданбаймыз? 

3. Бұл қабылдауға тұрарлық идея ма? 

 

17-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша диалог құрастырыңыз. 
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А. Сіз «Қазақстанда қалыптасқан экологиялық мәселелер және оны шешу 

жолдары» атты семинарға қатысып отырсыз. Әріптестеріңізбен осы мәселе 

төңірегінде ой бөлісіңіз. 

Ә. Өз өңіріңіздің экологиялық мәселелері және оны шешу жолдары 

туралы  әңгімелеңіз. 

 

18-тапсырма. Берілген жоспар бойынша «Эколог – табиғат қамқоршысы» 

тақырыбына эссе жазыңыз. 

Жоспар: 

І. Кіріспе 

Қоршаған орта және экология 

ІІ. Негізгі бөлім 

1. Еліміздің экологиялық мәселелері 

2. Эколог – табиғат қамқоршысы 

ІІІ. Қорытынды 

Эколог болу – үлкен жауапкершілік 

 

19-тапсырма. Топтық жұмыс. «Табиғат қамқорлық күтеді» тақырыбына 

бойынша ой бөлісіңіз. 

 

Ғылым мен технология жаңалықтары 

 

20-тапсырма. Жаңалықты оқып, танысыңыз, топтастарыңызбен 

талқылаңыз. 

Марс сапары 

 

Бір жылдық ұзақ сапарынан кейін АҚШ-тың NАSА ұлттық ғарыш 

агенттігі 2012 жылы тамыз айында Сurіоsіty rоvеr жерсерігін Марсқа қондырды. 

Плутониймен қоректенетін екі мың фунттық аппарат қызыл ғаламшардың 

бетіне қонып, өте күрделі белесті бағындырды. Соңғы үлгідегі құрылғылармен 

жабдықталған алты доңғалағы бар жерсеріктің міндеті Марс бетінен тіршілік 

белгілерін іздеу еді. Қыркүйек айында аппарат су іздері бар Марс бетінің 

бедерін суретке түсіріп, соның нәтижесінде ғалымдар Марста бұрын тіршілік 

көзі су болған деген тұжырым жасап отыр. 

 

7-тақырып. Әлемдік экожүйе 

 

Сабақтың тақырыбы: Жаһандық жылыну мәселесі 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1. «Жаһандық» дегенді қалай түсінесіз? 

2. Мұхиттарда қоқыс бар деп ойлайсыз ба? Егер бар болса, мұхитқа қоқыс 

қайдан пайда болады? 

3. Суға тасталатын қоқыстың зияны көп пе? 
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4. Суға тасталатын кейбір қоқыстар пайдалы деп ойлайсыз ба? 

5. Сіз Қазақстанның азаматы ретінде еліміздің экологиясын қорғауға 

қандай үлес қоса аласыз? Еліміздің экологиясын қорғау туралы 5 ұсыныс 

айтыңыз. 

 

2-тапсырма. Мәтінге тақырып қойып, оның қойылу себебін түсіндіріңіз. 

Жаһандық жылыну – Жер ғаламшарындағы орта температураның 

артумен түсіндірілетін үрдіс. Құрғақ ауа мен ылғал ауа температурасы XX 

ғасырдың басында орта есеппен  0,8 градусқа артқан. Ғалымдардың 

пайымдауынша, XXІ ғасырдың соңына таман температура 2 градусқа артуы 

ықтимал. Температура арасындағы өзгеріс үлкен емес. Неге ол қауіпті? 

Климатта орын алып жатқан барлық өзгеріс жаһандық жылыну үрдісімен 

тікелей байланысты:  

- барлық континенттер суық күндердің саны азайып, ыстық күндердің 

мөлшері артты; 

- теңіздің жаһандық мөлшері 14 сантиметрге артты, мұздықтардың 

ауданы кеміп, мұхит ағысы өзгерді; 

- температура артқан соң, атмосфера ылғалды бола түсті. Соның әсерінен, 

күшті дауылдар жиі орын алады. Әсіресе, Солтүстік Америка мен Еуропа 

елдерінде қауіп жоғары. 

- әлемнің бірнеше аймағын (Жерорта теңізі, батысАфрика) қуаңшылық 

жайласа, кейбір елдерде (Орталық – батыс АҚШ, солтүтік-бастыс Аустралия) 

жауын мөлшері азаяр емес. Жаһандық жылынуға себепші болған не нәрсе? 

Атмосфераға тараған парникті газдардың әсері күштірек: метан, көмірқышқыл 

газының көп мөлшері. Олар инфрақызыл сәулелерді өздеріне жұтып алады. 

Осының әсерінен Жерде парникті құбылыс пайда болады. Жаһандық 

жылынудың негізгі себепшісі – өнеркәсіптің қарқынды дамуы. Оның арты неге 

әкеліп соғады? Жаһандық жылыну тек табиғи апатқа ғана емес, түрлі 

аурулардың таралуына әкеледі. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, мынандай 

қауіп төніп тұр:  

- теңіз  деңгейінің артуы, жағалауда орналасқан аймақтардың суға кетуіне 

әкеледі; 

- дауылдарың салдары жаһандық мәселеге айналуы әбден мүмкін; 

- жаңбырдың уақыты созылмалы бола түседі;  

- кейбір аймақтар құрғақшылыққа тап болады;  

- тропикалық  циклондар күшейе түседі: желдің жылдамдығы артады; 

- температураның артуы мен құрғақшылық ауыл шаруашылғына кері 

әсерін тигізеді;  

- жануарлардың көп түрі тұрақты аймақтарын өзгертеді. Кейбірі 

жойылып кетуі мүмкін.  

- ылғалды ауа әсерінен аурулардан айығу қиынға соғады әрі вирустың 

көбеюі мен таралуы жеңілдейді. 
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3-тапсырма. Мәтін бойынша «Төрт сөйлем» тәсілін пайдаланып, 

пікіріңізбен бөлісіңіз. 

 

Пікір Өз пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. 

Дәлел Пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. 

Мысал Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз. 

Қорытынды Қандай қорытындыға келгеніңізді айтыңыз. 

 

4-тапсырма. Кестені толтырыңыз. 

 

Экологиялық мәселелер Шығу себептері Қоршаған ортаға 

және адамға зияны 
 

1 Озон қабатының бұзылуы   

2 Ғаламдық жылыну   

3 Мұхит деңгейінің көтерілуі   

4 Жердің ластануы   

5 Парникті эффект   

 

Бұйрық мәнді сөйлем 

 

Бұйрық мәнді сөйлем қазақ тілінде ұсыныс, бұйрық, өтініш, ниет, тілек, 

кеңес, талап мағынасын білдіреді (2, 3-кестелер).  

 

2-кесте – Бұйрық мәнді білдіретін сөздердің жекеше түрде жіктелуі 

                                                     Жекеше түрі 

               Соңғы дыбыс 

Жақ 

Дауыссыз Дауысты Буын 

    

І ж. Мен -айын 

айтайын 

-йын  

тыңдайын 

жуан 

-ейін     

көрейін 

-йін 

білейін 

жіңішке 

ІІ ж. Сен - 

айт  

көр 

- 

тыңда 

біл 

 

ІІ ж. Сіз -ыңыз 

айтыңыз 

-ңыз     

тыңдаңыз 

жуан 

-іңіз       

көріңіз 

-ңіз       

біліңіз 

жіңішке 

ІІІ ж. Ол                   -сын 

    айтсын       тыңдасын    

жуан  

                 -сін 

    көрсін        білсін 

жіңішке 
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5-тапсырма. Сөйлемдерді бұйрық рай формасындағы сәйкес 

етістіктермен (дайында, айт, бар, тапсыр, бол, ал, бітір, шал, кел, орында, 

ұсын) толықтырыңыз. 

1. (Мен) Бүгін жұмысқа ертерек ..., орындалмай қалған жоспарларымды 

... . 2. (Сіз) Оған ..., жобаны бүгін ... . 3. (Сен) Кешікпей ..., ол кісі күткенді 

ұнатпайды. 4. Құжаттарыңызды кадрлар бөліміне ..., мен қазір телефон ..., ол 

кісі Сіздің жұмысыңызды тез бітіреді. 5. (Сіз) Айманға ..., (ол) іссапар 

құжаттарын ... . 6. (Сіз) жақсылап түсініп ..., Сізге үлкен жауапкершілік 

жүктеледі.   7.  Айтқаныңыз   ...,   жобаны   жоспарланған   мерзімінде ... .          8. 

Жұмысыңыз табысты ... . 

 

6-тапсырма. Етістіктерді төменге сәйкес орнына жазыңыз, сөйлемді басқа 

(мезгілдік, мекендік, себептік, амалдық мағынадағы) сөздермен толықтырып 

айтыңыз: хабарлаңыз, қабылдаңыз, тағайындалсын, жазайын, дайындасын, 

ұйымдастырыңыз, жауап жаз, телефон шалайын, есеп беріңіз, ұсыныс 

жасаңыз.  

Мен 

Сен 

Сіз 

Ол  

3-кесте – Бұйрық мәнді білдіретін сөздердің көпше түрде жіктелуі 

                                                     Көпше түрі 

              Соңғы дыбыс 

Жақ 

Дауыссыз Дауысты Буын 

    

І ж Біз -айық 

барайық 

-йық 

қарайық 

жуан 

-ейік     жүрейік -йік  

сөйлейік 

жіңішке 

ІІ ж. Сендер -ыңдар 

барыңдар 

-ңдар  

қараңдар 

жуан 

-іңдер жүріңдер -ңдер      

сөйлеңдер 

жіңішке 

ІІ ж. Сіздер -ыңыздар 

барыңыздар 

-ңыздар 

қараңыздар 

жуан 

-іңіздер 

жүріңіздер 

-ңіздер 

сөйлеңіздер 

жіңішке 

ІІІ ж. Олар                   -сын 

     барсын         қарасын  

жуан  

                  -сін              

    жүрсін       сөйлесін 

жіңішке 

 

7-тапсырма. Сәйкес етістікті (алып келіңдер, ұйымдастырылсын, 

өткізілсін, бекітейік, көтерейік, жасасын, ойластырып келіңіздер, 
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тапсырыңыздар) қойып, сөйлемдерді толықтырыңыз.  

1. Біз жексенбіде бір қызық шара ұйымдастырып, ұжымымыздың 

корпоративтік рухын ... . 2. Арман, Жанар, соған байланысты 

ұсыныстарыңызды ... . 3. Берік пен Қайрат қажетті заттар тізімін ... . 4. Біз жақын 

арада келесі жылдың жоспарын ... . 5. Студенттер, өздік жұмыстарыңызды дер 

кезінде ... . 6. (Сендер) Кітапханадан кітап алып, келесі сабаққа ... . 7. Проректор 

университетте Көңілді тапқырлар клубы (КТК) ... деп бұйрық берді. 8. 

Тәуелсіздік күніне арналған конференция ... . 

8-тапсырма. Сөйлемдердің бөліктерін сәйкестендіріңіз, сөйлемдерді 

басқа (қашан, кімге, кімнен, нені, қалай, қайда сұрақтарына жауап беретін) 

сөздермен толықтырыңыз. 
 

Біз                                            

Сендер                                  

Сіздер                                 

Олар 

тапсырсын   

жүктейік     

үйреніңдер  

өткізіңіздер   

 

9-тапсырма. Мәтіннен экологияға кері әсер ететін құбылыстарды теріп 

жазыңыз. 

Әрбір мемлекет пайда болғалы бері мынадай 3 факторға баса назар 

аударып келеді. Олар: мемлекеттік саясат, экономикалық бағыт және 

экологиялық жағдай. Бұл үшеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Экономика мен 

саясаттың өзгеріп тұруы – заңды құбылыс, ал экологиялық апатты тоқтату 

немесе бағытын өзгерту – өте күрделі құбылыс. Осындай ластануға адам ағзасы 

үйренгелі бері бұл өзгерістерді тіптен сезбейтін болған. Адам денесіне енген 

улы заттар ағзаға кері әсерін тигізіп, денсаулығын бұзады. Ағзада күрделі 

патологиялық өзгерістерге алып келеді. Осындай жағдайлар пайда болғалы бері 

ғалымдар көптеген тәжірибелер жасаған. Мысалы, екі бақаны алып, бірінші 

бақаны ыстық су құйылған стақанға салады. Сонда әлгі ыстық суға салынған 

бақа бар пәрменімен стақаннан секіріп шығып, аман қалады. Ал екінші бақаны 

суық су құйылған стақанға салып, стақанды біртіндеп қыздырады. 

Температураның біртіндеп көтерілуіне бойы үйренген бақа, ең соңында ыстық 

суға пісіп өледі. Осы тәжірибеден нені аңғаруға болады? Қазіргі кезде 

адамзаттың тағдыры, екінші бақаның тағдырына ұқсап кетеді. Қоршаған орта, 

айналамыз біртіндеп ластанғалы бері оған бойымыз үйреніп, қоршаған 

ортадағы қатты қалдықтарға, ластанған суларға, ауаға мән бермейміз. Ал осы 

ластанулар біздің өмірімізге қаншалық қауіп әкелетіні айтпаса да түсінікті. 

Ауа зат алмасуды арттырады, қан айналымын жақсартады, ағзаның 

қорғаныс күшін нығайтады, ауруларға қарсылықты күшейтеді. Алайда техника 

қарыштап дамығалы бері таза ауаға қауіп төніп тұр. Тек адам денсаулығына 

емес, барлық тіршілікке қауіпті. Қоршаған орта улы қалдықпен, химиялық 

заттармен ластанғалы бері көптеген ауруларды туғызып, адам өлімін көбейтіп, 

тіпті климат өзгеріп ауа райына да тікелей әсер етуде. Түрлі шаң, тозаң ауаға 

көтеріліп, біз дем алатын ауаны ластайды. Әсіресе, зауыт, фабрикалары бар 
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қалалардағы ауада зиянды заттар көп болатыны мәлім. Түрлі көліктерден 

бөлініп шығатын шаң, тозаңдар, қоқыстар да ауаға тарайды. Адамдар да 

ойсыздықтың салдарынан ауаға зиян келтіріп отыр. Деректерге сүйенсек, 

елімізде 3,5 миллион тонна ауаны ластайтын қалдық бөлінеді екен. Ірі 

қалалардағы ауаның ластануы қауіпті шегіне жетті. Сырттан қарағанда 

олардың үстін түтінді тұман басып жатқанын көреміз.  

(httр://аbаі.kz/соntеnt сайтынан алынды) 

 

10-тапсырма. Сызықшаның орнына мәтінде айтылған ақпараттарды 

ретімен орналастырыңыз. 

______ Екі бақаны алу 

______ Стақанды біртіндеп қыздыру 

______ Бірінші бақаны ыстық су құйылған стақанға салу 

______ Температураның біртіндеп көтерілуі 

______ Екінші бақаны суық су салынған стақанға салу 

______ Бақаның стақаннан секіріп шығуы 

______ Бақаның ыстық суға пісіп өлуі 

 

11-тапсырма. Жаттап алыңыз. Мағынасын түсіндіріңіз. 

 

Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, 

Мұны айтуға табиғаттың тілі жоқ. 

 

Жер тағдыры – ел тағдыры. 

 

12-тапсырма. Қосымша материалдарды пайдалана отырып, мұхит 

деңгейінің көтерілуі, озон қабаты мәселелеріне қатысты ақпараттарға шолу 

жасаңыз. 

 

13-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіздер. 

1. Мұхиттарда қоқыс бар деп ойлайсыз ба? Егер бар болса, мұхитқа қоқыс 

қайдан пайда болады?  

2. Суға тасталатын қандай қоқыстың зияны көп?  

3. Суға тасталатын кейбір қоқыстар пайдалы деп ойлайсыз ба? 

 

14-тапсырма. Мәтінді оқып, түсінгеніңізді айтыңыз.  

Крейсерлік кеме капитаны Чарльз Мур Тынық мұхитында көшіп жүрген 

үлкен күл-қоқыс «аралын» тапқалы бері біраз уақыт болды. Кейін ғалымдардың 

зерттеуі бойынша бұл, шын мәнінде, суға батпайтын әртүрлі пластмасса 

құтылары мен қатты қалдықтардан құралған қоқыс үйіндісі болып шыққан. 

Тынық мұхитындағы күл-қоқыс «аралы» анықталғалы бері оның көлемін дәл 

білу мүмкін болмай отыр. Кемеден қарағанда оның шегі мен шеті көрінбейді. 

Ал ұшақтан оны анықтау тағы қиын. Ғалымдардың пікірінше, үнемі көшіп 

жүретін бұл күл-қоқыс жалпы көлемі 700 мың шаршы шақырымнан 15 миллион 

http://abai.kz/content
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шаршы шақырымға дейінгі аумақты алып жатқан көрінеді. Яғни бұл мұхиттағы 

күл-қоқыс «аралында» 100 миллион тоннадан астам әртүрлі қатты қалдықтар 

мен қоқыс жинақталған. Чарльз Мурдың есебінше, күл-қоқыс «аралының» 80 

пайызы құрлықтарда тасталған күл-қоқыстан, 20 пайызы кемелер палубасынан 

мұхитқа лақтырылған әртүрлі қоқыс қалдықтарынан құралған. Олар тек бір 

күнде ғана жиналып қойған жоқ. Сондықтан адамзат тек құрлықты ғана емес, 

сонымен қатар алып мұхиттарды да улағалы талай жылдар болды деген сөз. 

 

15-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз.  

1. Чарльз Мур кім?  

2. Ол мұхиттан қандай арал тапты?  

3. Чарльз Мур аралды қай мұхиттан тапқан?  

4. Ғалымдардың анықтауынша, ол қандай нәрселер болып шықты?  

5. Табылған нәрселердің көлемі анықталды ма?  

6. Ол нәрселер қанша аумақты алып жатыр?  

7. Чарльз Мурдың есебінше, бұл нәрселер ол жерде қалай пайда болған? 

 

16-тапсырма. Мәтін бойынша берілген ақпараттардың дұрыс не бұрыс 

екендігін  анықтаңыз. 

№ Ақпараттар дұрыс бұрыс 

1 Мұхиттан табылған жер асты қаласының орны мен 

қазба байлықтары. 

  

2 Табылған қоқыстар суға батпайтын әртүрлі 

пластмасса құтылары мен қатты қалдықтардан 

құралған. 

  

3 Қазақстанда қатты қалдықтарды қайта өңдейтін ірі 

зауыттар жыл сайын көбейіп келеді. 

  

4 Ғаламдық жылыну көптеген ғалымдардың зерттеу 

нысанына айналды.  

  

5 Мұхиттағы күл-қоқыс «аралында» 100 миллион 

тоннадан астам әртүрлі қатты қалдықтар мен қоқыс 

жинақталған. 

  

6 Қазіргі таңда жаңа технологиялардың көмегімен 

қоршаған ортаны қорғауға арналған түрлі 

бағдарламалар жасалуда. 

  

7 Кемеден қарағанда оның шеті мен шегі көрінбейді. 

Ал ұшақтан оны анықтау қиын. 

  

8 Әкем босаған ыдыстар, қағаз, пакет, басқа да түрлі 

қоқыстарды отқа тастап өртей бастады. 

  

9 Адамдар тек құрлықты ғана емес, сонымен қатар 

алып мұхиттарды да улап жатыр. 
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17-тапсырма. Мәтінді оқып, тақырып қойыңыз.  

Әлемдегі бай әйелдердің бірі Чжан Иньді «Қоқыс патшайымы» деп 

атайды. Өткен ғасырдың 80-жылдары ол АҚШ-тың қоқыс тастайтын алаңдарын 

аралап, қордаланған қағазды арзанға сатып алады. Қытай ол кезде АҚШ-қа 

тонналап тауар экспорттайтын, сондықтан тауар жеткізген контейнерлер кері 

қарай бос қайтатын. Чжан осы контейнерлермен қоқыстан тапқан қағазын 

Гонконгтегі зауытқа тасымалдады. Сөйтіп, Американың қоқыстағы қағазы 

орауыш түрінде қайтадан осы елге аттана бастады. Пысық әйел осылайша өз 

бизнесін жақсы жолға қойды. Кей жылдары Чжанның бір жылдық табысы алты 

миллиард долларға дейін жетіп жүрді. Жалғыз Чжан емес, көптеген елдер 

қоқыс өңдеуден баяғыдан бері миллиондаған табыс табады. 

 

18-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Жауабыңызды дәлелдеп 

айтыңыз. 

1. Ол не себепті «Қоқыс патшайымы» деген атаққа ие болды? 

2. Оның әлемдегі бай әйелдердің бірі болуының сыры неде деп ойлайсыз? 

3. Чжан Иньді қандай кәсіпкер деуге болады? 

4. Қоқыстан бизнес жасауға бола ма? Егер болса қандай бизнес жасауға 

болады? 

5. Қазақстанда қоқысты қайта өндіру дамыған ба әлде дамымаған ба? 

Ойыңызды дәлелдеңіз. 

 

19-тапсырма. «Табиғат және біз» тақырыбына дөңгелек үстел 

ұйымдастырыңыз. Дөңгелек үстелге қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 

ұйымның қызметкері және химиялық өнімдер өндіретін зауыт қызметкері 

ретінде қатысасыз, сұрақ қоюға дайындалыңыз. Сұрақ саны бестен кем 

болмауы керек. 

 

8-тақырып. Туризм индустриясы 

 

Сабақтың тақырыбы: Қазақстандағы туристік нысандар 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1. Туризм туралы не білесіз? 

2. Қазақстанда қандай әдемі жерлер бар? 

3. Сізге Қазақстанның қай жерінде демалған ұнайды? 

4. Қазақстанның қандай жерлерінде болдыңыз? 

5. Қазақстанда туризм қалай дамыған? 

6. Қазақстандағы қандай аймақтарда туризм жақсы дамыған? 

7. Қазақстанда туризмді дамыту үшін не істеу керек? 
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2-тапсырма. Мәтінді мазмұндаңыз. 

 

Қазақстандағы туризмнің дамуы 

Туризм – кез келген мемлекеттің экономикасы мен әлеуметтік-қоғамдық 

өміріндегі ерекше орын алатын сала. Кез келген елдің халықаралық 

байланыстары мен экономикасын дамытуға, сыртқы сауда байланысын 

арттыруға туризм өзіндік үлесін қоса алады. Мемлекетімізде туризм саласын 

дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Елімізде ішкі және сыртқы туризм бірдей 

өркендеп келеді. Қазақстандағы туризмнің тарихы Ұлы Жібек жолының 

қалыптасуы мен дамуынан басталады. 

Туризм саласындағы халықаралық қатынастарды дамытуға жасалған 

қадамдардың бірі – Қазақстанның 1993 жылы толығымен ДТҰ-ға (Дүниежүзілік 

Туристік Ұйым) толық мүше болып қабылдануы, туризм саласындағы 

ынтымақтастық туралы халықаралық келісімдер жасауы болды. 

Туризм дамуындағы маңызды мәселенің бірі туристік кадрлар даярлау болып 

табылады. Қазіргі уақытта елімізде туризм менеджерлерін даярлайтын жоғары оқу 

орындары да бар. 

Қазақстанның туристік фирмалары әлемнің көптеген елдерімен бірлесіп 

қызмет етеді және туризмнің барлық түрлері бойынша қызмет көрсетеді, олар: 

мәдени-танымдық туризм (Түркістан т.б.), экологиялық туризм (Бурабай, 

ұлттық саябақтар мен табиғи қорықтар т.б.), бизнес пен іскерлік қатынастарды 

дамыту туризмі (Астана ЕХРО-2017 т.б.), жағажай және круиз туризмі (Каспий 

теңізі т.б.), емдік-сауықтыру туризмі (Алматы курорттары  т.б.)  т.б. 

 

3-тапсырма. Әр сөйлемді өз ойыңызбен дәлелдеңіз. 

1. Туризм адамдарды табиғат көркімен, ерекше сұлу жерлермен 

таныстырады. 

2. Қазақ жері сәулет, археологиялық, мәдени ескерткіштер мен табиғи 

көрнекті жерлерге бай.  

3. Еліміздің туристік орталықтары көп. 

 

Есімшелі оралымды сөйлемдер 

 

Есімшелі оралым – сөйлемдегі негізгі оқиға желісінің мазмұнын әртүрлі 

жақтан айқындай толықтыра жұмсалатын күрделенген сөйлемнің тәуелді 

бөлшегі. Есімше оралымның ең көп кездесетіні – мезгіл мәніндегілер.  
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4-тапсырма. Етістіктерді есімшелі оралым жасайтын амал-тәсілдермен 

түрлендіріп, бірнеше сөйлем құраңыз.  

Саяхатта, салыстыр, жарнамала. 

 

5-тапсырма. Сөйлемдерді есімше оралымды сөздермен (тамашалағаннан 

кейін, салыстырғанда, барған соң, өткеннен кейін, келгенде) толықтырыңыз. 

1. «ЕXРО – 2017» көрмесі ... ... еліміз әлемге танымал бола түсті. 

2. Туристер Қазақстан табиғатын тамашалауға ... ... қазақтардың 

қонақжайлылығына таңданады. 

3. Былтырғы жылмен ... ... биыл елімізге келген туристердің саны артқан. 

4. Тамғалы шатқалының тастағы суреттер галереясын ... ... таңғалмау 

мүмкін емес. 

5. Туристер Түркістанға ... ... Қожа Ахмет Яссауи кесенесін зиярат етті. 

 

6-тапсырма. Есімше оралымды сөйлемдерді аяқтаңыз. 

1. Өткен жылы Алакөлге барғанда ... ... ... . 

2. Олар Көкшетауға келген соң ... ... ... . 

3. Туристерді қарсы алғаннан кейін ... ... ... . 

4. Туристік компаниялардың қызметіне жүгінгенмен де ... ... ... . 

5. Қазақстан туризмін әлемдік деңгейге көтергеннен кейін ... ... ... . 

 

7-тапсырма. «Төрт сөйлем» тәсілін пайдаланып, пікіріңізбен бөлісіңіз. 

Пікір Өз пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. 

Дәлел Пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. 

Мысал Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз. 

Қорытынды Қандай қорытындыға келгеніңізді айтыңыз. 

ЮНЕСКО-ның Әлемдік мұра тізіміне енгізілген Қазақстан нысандары: 

Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Тамғалы петроглифтер кешені, Сарыарқа – 

Есімшелі оралымның 
байланысу тәсілдері

Септік жалғаулары

Мезгіл, шарт мәнінде

Көмекші (шылау) сөздер

Мезгіл, себеп мәнінде

-ған+да, 

-ған+мен+де 

-ғаннан кейін,  

-ғаннан бері, 

-ғанға дейін (шейін), 

-ған соң 
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солтүстік Қазақстан көлдері мен жазықтары, Чанъань-Тянь-Шань дәлізі 

желісіндегі Ұлы Жібек жолы. 

Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Оңтүстік 

Қазақстандағы Түркістан қаласында орналасқан. 

Ол ХІV ғасырдың аяғы мен ХV ғасырдың басында 

Әмір Темірдің тұсында салынған. Кесене сол 

дәуірдің ең маңызды және жақсы сақталған 

ғимараттарының бірі болып есептеледі. Бұл орасан 

зор ғимарат шығыста атағы шыққан ХІІ ғасырда 

өмір сүрген Қажа Ахмет Яссауидің құрметіне тұрғызылған. «Яссауи» сөзі 

«Яссыдан», яғни «Яссы қаласынан» дегенді білдіреді. Яссы – Түркістан 

қаласының бұрынғы атауы. 

Тамғалы    петроглифтері    Алматыдан    170 

шақырым қашықтықта солтүстік-батыста, Шу-Іле 

тауларының оңтүстік-шығыс бөлігінде 

орналасқан. Ол 1957 жылы табылған. 

Петроглифтер мерзімі б.з.д. ХІV ғасыр, б.з. VІ-VІІІ 

ғасырлар аралығы болып саналады. Мұнда 5 

мыңдай сурет бар. Орталық тармақ 

петроглифтердің ең тығыз шоғырлануымен ерекшеленеді және осы жердің 

құрбандық шалуға арналған орын екендігін көрсетеді. 

Сарыарқа  –  солтүстік   Қазақстан   

көлдері   мен   жазықтарына   450344 гектар 

аумақты алып жатқан екі мемлекеттік табиғи 

қорық Қорғалжын және Наурызым жатады. 

Сондай-ақ Теңіз және Қорғалжын атты екі үлкен 

көл мен өзге де кішігірім суайдындарымен бірге 

балық пен құстарға бай батпақтар енеді. 

Әлемдік мұра тізіміне Чанъань-Тянь-Шань 

дәлізі бағдарламасы Ұлы Жібек жолының бірінші 

бөлігіндегі Қазақстан Республикасының 8 нысаны 

кіреді: Алматы облысындағы Қаялық, Қарамерген, 

Талғар, Жамбыл облысындағы Ақтөбе Степинское, 

Ақыртас, Құлан, Қостөбе және Өрнек. 

 

 

8-тапсырма. Сөздерді тіркестіріп, сөйлем құраңыз. 

1 әлемдік 1 қорық 

2 Қазақстан 2 қаласы 

3 кішігірім  3 атауы 

4 табиғи 4 мұра 

5 құстарға  5 суайдындары 

6 Түркістан  6 бай 

7 бұрынғы  7 нысандары 
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9-тапсырма. Мәтін бойынша берілген ақпараттардың дұрыс не бұрыс 

екендігін  анықтаңыз. 

№ Ақпараттар дұрыс бұрыс 

1 Қазақстанның ішкі туризмін дамыту жайында сөз 

етіледі. 

  

2 Шетелдік туристер ең көп келетін орындар 

айтылады. 

  

3 ЮНЕСКО-ның Әлемдік мұра тізіміне енгізілген 

еліміздегі нысандар баяндалады. 

  

4 Қожа Ахмет Яссауи еңбектері қарастырылады.   

5 Түркістан қаласының тарихы туралы әңгімелейді.   

6 «Петроглиф» сөзінің білдіретін мағынасы 

талданады. 

  

7 Тамғалының көркем табиғаты сипатталады.   

8 Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне қатысты мәлімет 

беріледі. 

  

9 Сарыарқа өңіріндегі Қорғалжын мен Наурызым 

қорықтарының орналасқаны баяндалады. 

  

10 Қазақстан аумағынан өтетін Ұлы Жібек жолындағы 

сегіз нысан әлемдік мұралардың қатарына жататыны 

айтылады. 

  

 

10-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын баяндаңыз. 

 

Қазақстанның тарихи туристік 10 нысаны 

 

Қазақ даласының табиғаты көркем, суы мөлдір өлкелері көп. Көне 

дәуірлерден сыр шертетін, құпиясы да мол өңірлер баршылық. Солардың 

ішінен іріктеп, 10 туристік нысанға тоқталамыз.  

 Айғайқұм – Кіші және Үлкен 

Қалқан тауларының арасында 

орналасқан құмды төбе. Ол – ел 

назарын аударатын ерекше жер. 

Сондықтан туристер көп жиналады. 

Дүние жүзінде мұндай табиғи айрықша 

құбылыс байқалатын жерлер Қытай, 

Ресей, Арабия мен Америка сияқты 

елдерде ғана бар. Биіктігі 150 метрлік 

құмды таудың дыбыстар шығаратыны 

ғалымдар үшін әлі де жұмбақ. Физик 

ғалымдар бұл жағдайды құрғақ құмдардың үйкелісі және кристалдық 

электрлену деп түсіндіреді. Бірақ жергілікті тұрғындардың өз пайымдаулары 

бар: бірі – кері пиғылды, іші қара ниетке толы адамның құм астында қалып, 
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жаны қиналғаннан қысылғанда шығатын дауысы десе, келесі біреулер 

дуаланған сұлу қыз жатыр, соның дауысы деседі. Сусымалы құмның төбесіне 

шыққан адамның арманы орындалады, ал жете алмаған адам күнәһар деген 

наным да ел арасында кең тараған.  

 Жидебай қорығы – тарихи-мәдени, 

әдеби-мемориалдық және экологиялық 

аймақ. Шығыс Қазақстан облысының Абай 

ауданында орналасқан. 1995 жылы Абай 

Құнанбайұлының 150 жылдық мерейтойы 

қарсаңында ұйымдастырылды. Қорықтың 

жалпы аумағы 64 шаршы шақырым. Қорық 

құрамына Абайдың әдеби-мемориалдық 

мұражай-үйі, Абай, Зере, Ұлжан, Оспан және Шәкәрім, Ахат, Құдайберді, 

Еркежан зираттары, т.б. тарихи-мәдени ескерткіштері жатады. Жидебай 

қорығы – республика тұрғындары, алыс-жақын шетелдіктер туристік саяхат 

жасайтын қасиетті орын. 

 «Алакөл» атауы ежелгі түрік 

және моңғол сөздерінен аударғанда 

«ұлы көл» немесе «таулы көл» деген 

мағына береді. Тарихи деректерде 

Алакөл маңынан Ұлы Жібек жолы 

керуені жүріп өткені айтылады. Алыс 

жолдан келген саяхатшылар жағалауда 

демалып, көл суынан нәр алған екен. 

Алакөлдің табиғи суы емдік, шипалық 

қасиеттерге бай келетіні сондықтан 

болса керек. Онысы қазіргі заманауи 

медициналық зерттеулер жүргізу барысында да дәлелденген. Алакөлге 

келушілердің көбі демалудан гөрі шипа, ем іздеп келеді. Көл суы радикулит, 

артрит, тері ауруларына шипа болып, адам денсаулығына жағымды әсерін 

тигізеді.  

Катонқарағай ұлттық табиғи 

саябағы – Шығыс Қазақстан облысы  

Катонқарағай ауданының аумағында 

2001 жылы ұйымдастырылған саябақ. 

Саябақ жері табиғат және мәдениет 

ескерткіштеріне бай. Тархан 

геологиялық қимасы, Рахман бұлағы, 

мәдени-тарихи ескерткіш болып 

табылатын Берел сақ қорғаны мен 

Көккөл кеніші, Ұлы Жібек жолының солтүстік алтын тармағы, марал 

шаруашылығы орналасқан.  
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 Алматы – Қазақстанның 

ең үлкен қаласы. Алматы 

қаласына жолы түскен адамның 

демалатын жерлері өте көп: 

Медеу, Шымбұлақ, Үлкен 

Алматы көлі, Көктөбе саябағы, 

28 гвардияшыл-панфиловшылар 

саябағы, «Көкжайлау» курорты 

т.б. Туристерге арналған «Thе 

Rоugh Guіdе» басылымының 

2014 жылғы рейтингісі бойынша, тамашалауға лайықты әлем қалаларының 

ішінде Алматы 7 орынға жайғасқан. Беделді басылымның айтуынша, 

туристерді Алматы қаласының орналасқан орны мен әдемі таулары 

қызықтырады. Ал 2015 жылы Алматы қаласы ТМД елдері бойынша туристер 

үшін ең тартымды қалалардың бестігіне кірді. Мегаполиске келетін шетелдік 

туристер саны жыл сайын артуда. 

 Қозы Көрпеш – Баян сұлу ескерткіші Х-ХІ 

ғасырдың мемориал-ескерткіші ретінде 

орнатылған. Бұл ескерткіш біздің күнге дейін 

жеткен ежелгі Қазақстан ескерткіші болып 

табылады. Мазар табаны төртбұрышты таған 

түрінде, жоғары қарай сүйірленіп, күмбезделіп 

өрілген. Қабырғасы гранит қалақ тастан сабан 

аралас балшықпен қаланған. Есігі шығыс жақ 

бетте. Жалпы биіктігі – 11,65 м. Махаббатқа 

соғылған ірі ескерткіш туралы XІX ғасырдың 

кейбір зерттеушілерінің жазбалары сақталған. 1856 

жылы саяхатшы Ш. Уәлиханов күмбездің 

биіктігіне тоғыз адам бірінен соң бірі шығып жететініне таңқалған. Ғалым 

мазардың жанындағы төрт тас мүсіннің нобайын қағазға түсірген. Кейін бұл тас 

мүсіндер жоғалған.  

Бекет ата ескерткіш ғимараттары – 

Бекет Ата есімімен байланысты  жер асты 

ғимараттарының ортақ атауы. Олар туралы 

халық жадында сан алуан аңыздар сақталған. 

Әулие, батыр, сәулетші Бекет Атаның 

білімдарлық, батырлық, әділдік, 

еңбексүйгіштік, көріпкелдік қасиеттерімен 

даңқы кең тараған. Бекет Ата төрт мешіті 

бар. Жергілікті адамдардың көрсетуінше, 

бірі Оғыландыда, екіншісі Бейнеуде, үшіншісі Жем бойында, төртіншісі Арал 

жағасындағы Баялыда. Бекет Ата бұл мешіт-медреселерде құдайға құлшылық 

етіп, бала оқытқан екен.  
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 Түрген сарқырамасы – туристер көп 

баратын Алматы облысындағы демалыс 

орындарының бірі. Іле Алатауы ұлттық 

саябағының ішіндегі сұлу шатқалында 

орналасқан Түрген шатқалында 7 сарқырама 

бар. Солардың ішінде саяхатшылардың жиі 

баратыны: біріншісі – «Аюлы» және екіншісі 

– «Қайрақ».  

 

Шарын шатқалы – жасы 12 миллион 

жылға жуық шөгінді тау жыныстардан 

қалыптасқан табиғат ескерткіші. Шатқал 

құздарының биіктігі 150-300 метрге жетеді. 

Шатқал Алматы қаласынан 195 шақырым 

шығысқа қарай орналасқан. 2004 жылдан 

бері Шарын ұлттық саябағының 

құрамында.  

 Бурабай Ақмола облысының 

солтүстігінде орналасқан. Бурабайдың тау-

тасы да, көлі де, жазық даласы да ертегілер 

мен аңыздарға толы.  Мәселен, 

«Жұмбақтасты» бір қырынан қарасаңыз, 

бұрымды жас қызға балайсыз, екінші 

қырынан қарасаңыз, орамал тартқан 

келіншекке ұқсайды, үшінші қырынан 

қарасаңыз, бетіне әжім түскен кемпірге 

ұқсатып таңқаласыз. 

(httрs://е-hіstоry.kz/ сайтынан алынды) 

 

11-тапсырма. «Қазақстанның тарихи туристік 10 нысаны» 

тақырыбындағы таныстырылым мазмұны бойынша ақпараттарды 

топтастырыңыз. 

 

Мен үшін бұрыннан 

білетін ақпарат 

Мен үшін жаңа ақпарат Мен үшін қызықты 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-history.kz/
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12-тапсырма. Кім жылдам? Мағынасына қарай сөйлемдерді 

сәйкестендіріңіз. 

1 Туристік кластер құрудың 

негізгі мақсаты 

1 туризмнің баға жетпес бренді 

2 Қазақстан еліміздің туристік 

әлеуетін қуаттандыру үшін  

2 оң имиджін қалыптастыруға 

мүмкіндік береді 

3 Туризм еліміздің әлемдік 

аренадағы  

3 нақты шараларды жүзеге асыруға 

тырысуда 

4 Еліміздегі табиғи қорықтар 4 туристік нарықта еліміздің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру 

5 Алматыдағы қонақүйлердің 

саны 135-ке жеткендіктен 

5 мемлекет инфрақұрылымын 

дамытуға ықпал етеді 

6 Туризм ел экономикасына 

валюталық түсім көзін 

арттыруға, тұрғындарды 

еңбекпен қамтуға және 

6 оларға бір мезетте 13 000 адамды 

сыйғызуға болады 

 

13-тапсырма. С. Сейфуллиннің «Көкшетау» поэмасынан Көкшетаудың 

сұлу табиғатын бейнелейтін сөздерді теріп жазыңыз.  

Мысалы: Кербез сұлу, ... ... ... . 

Арқаның кербез сұлу Көкшетауы, 

Дамылсыз сұлу бетін жуған жауын. 

Жан-жақтан ертелі-кеш бұлттар келіп, 

Жүреді біліп кетіп есен-сауын. 

Сексен көл Көкшетаудың саясында, 

Әрқайсысы алтын кесе аясында. 

Ауасы – дертке дауа, жұпар иісі, 

Көкірек қанша жұтса, тоясың ба? 

Мөп-мөлдір Бурабайдың суы күміс, 

Көргенде шаршаған жан алар тыныс. 

Мінбелеп қоршалаған шымылдықтай, 

Қарағай, қайың менен қалың жыныс. 

Ырғалған көкке бойлап қарағайы, 

Қасында көк желекті аппақ қайың. 

Жібектей желмен шарпып төңіректі, 

Балқытып мас қылады иіс майы. 

Қарағай биік шыңды қиялаған, 

Еш адам оны барып қия алмаған. 

Шаңқылдап тау жаңғыртып, шыңға қонып, 

Жалғыз-ақ көк қаршыға ұялаған. 

Көкпеңбек шың басынан мұнар кетпес, 

Басына атсаң-дағы оғың жетпес. 

Бір жұтсаң Көкшетаудың жұпарынан 

Өлгенше көкірегіңнен құмар кетпес. 
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14-тапсырма. Топтық жұмыс. Берілген тақырыптар бойынша ой 

бөлісіңіз. 

 

І топ  

1. Әлем таныған еліміздің бас қаласы – Астана. 

Әрине, бұл пікірге қосыламыз, өйткені ... ... ... . 

2. Арқаның кербез сұлу Көкшетауы.  

Біздің пікірімізше, ... ... ... . 

 

ІІ топ 

1. Бурабай – Қазақстанның Швейцариясы. 

Біз бұл пікірге қосыламыз, өйткені ... ... ... . 

2. Түркістан – «Екінші Мекке» атанған қасиетті өлке. 

Біздің ойымызша, ... ... ... . 

 

15-тапсырма. Қазіргі Көкшетаудың табиғаты, ондағы демалыс орындары 

туралы не айтасыз? 

1 Көкшетаудың табиғатына қауіп төнуде. 

2 ... ... ... . 

3 ... ... ... . 

4 ... ... ... . 

5 ... ... ... . 

 

Каспий теңізі туралы 8 дерек 

 

1. Каспий теңізінің атауы осы теңізді жағасын мекендеген ежелгі 

«каспий» тайпаларының құрметіне аталған.   

2. Каспий теңізіне тән ежелден келе жатқан атаулары: «Гиркан», «Хазар», 

«Хвалын».  

3. Каспий теңізі – жер шарындағы көлге де теңізге де тән ерекшелігі бар 

теңіз. Ол Қара теңізден бөліну арқылы пайда болды.  

4. Каспий теңізімен бес мемлекет шектеседі. Олар: Қазақстан, Ресей, 

Әзербайжан, Түркіменстан, Иран. Теңіз жағасында 13 қала орналасқан. 

Әзербайжанның 6 қаласы, Қазақстан, Ресей, Иран елдерінің 2 қаласы және 

Түркіменстанның 1 қаласы бар.   

5. Каспий теңізі 371 мың шаршы аумақты алып жатыр. Егер бұл ауданның 

орнында мемлекет болса, онда ол картада 62 орындағы мемлекет ретінде 

тіркелетін еді. Теңіздің тереңдігі – 1025 метр.  

6. 1719 жылға дейін Каспий теңізінің тұрақты картасы болмаған. Тек 1719 

жылы Бекович-Черкасско экспедициясының нәтижесінде барып картаның 

нақты сызбасы жасалды.   
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7. Теңізде табиғи тіршіліктің 850 түрі өмір сүреді. Каспий теңізіндегі ең 

керемет жануар ол – каспий итбалығы.   

8. Жер бетіндегі ең қымбат уылдырық «қара уылдырық» деп ойласаңыз, 

қателестіңіз. 100 грамм үшін 2 000 АҚШ долларын сұрайтын жер бетіндегі ең 

қымбат уылдырық – ақсерке балықтың «Алмас» аталатын уылдырығы. Ол 

Каспий теңізінің Иранмен шекаралас тұсында таралған.  

 (httрs://mаssаgеt.kz/ сайтынан алынды) 

 

16-тапсырма. Екі бағандағы сөздерді сәйкестендіріңіз. 

1 Каспий  1 нәтижесінде 

2 ежелгі  2 мемлекет  

3 жер  3 тайпалар  

4 бес  4 уылдырық  

5 теңіздің  5 теңізі 

6 экспедиция  6 шарындағы 

7 ең қымбат  7 тереңдігі 

 

17-тапсырма. Мына сөздерге мағынасы қарама-қарсы сөздерді жазыңыз.   

Ежелгі – 

Бөліну – 

Ең қымбат – 

Жер шарындағы – 

Бар – 

Тереңдігі – 

Тұрақты – 

 

18-тапсырма. «Қонақүй бизнесі» тақырыбына сұхбат құрастырыңыз. 

 

19-тапсырма. Берілген сөздерге глоссарий құрастырыңыз. 

Туризм – 

Турист – 

Туристік инфақұрылым – 

 

9-тақырып. Ұлы мәртебелі уақыт 

 

Сабақтың тақырыбы: Дәуір және уақыт. 

1-тапсырма. Топтасыңызбен келесі және басқа сұрақтарды қойып, күн 

тәртібі туралы сөйлесіңіз. 

1. Әдетте күнді неден бастайсыз?  

2. Қандай жұмыстарды күн сайын жасайсыз?  

3. Күнделікті жұмыстарыңызды жоспарлайсыз ба? Ауызша 

жоспарлайсыз ба, әлде жазасыз ба?  

4. Жоспарланған жұмысты орындау міндетті деп санайсыз ба? 

Жоспардағы жұмыстар орындалмаса, не істейсіз?  

https://massaget.kz/


75 
 

5. Уақытты жоспарлау, уақытты бағалау, уақытты жоғалту 

дегендерді қалай түсінесіз? Ойыңызды дәлелдеңіз. 

 

2-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын баяндаңыз. 

 

Уақытты үнемдеу – табыстың кілті 

 

Мұхтар Шаханов ағамыздың «Кешікпей келем деп ең» деген өлеңін 

барлықтарыңыз да білетін шығарсыздар. Ал күніне қанша адамды күттіріп, 

елеңдетіп қоятындығыңызды ше? Баратын жерімізге кешікпей, дәл 

уақытында баруға көмектесетін бірнеше кеңестер ұсынамыз: 

1. Керек заттардың барлығын ұйықтар алдында жинастырып, 

сөмкеңізге салып қойыңыз. Ертең не киетініңізді ойластырып, қажет киімдерді 

шкафтан алып, мыжылғандарын үтіктеңіз. Осылайша «Ертең не киемін?» 

мәселесін шетке ысырамыз. Оқушы немесе студент болсаңыз, ертеңгі сабаққа 

қажеттінің барлығын сөмкеге салып, қызметкер болсаңыз, керек құжаттарды 

түгендеуді ұмытпаңыз. Бұлардың барлығы таңертең уақытты шығындамау 

үшін қажет. 

2. Оятқышты әдеттегіден 30 минутқа ерте қойыңыз. Қосымша 30 

минуттың ішінде көп іс тындыруға болады. Мұнымен қатар, менің әлі жарты 

сағатым бар деп еркінсіп кетпегеніңіз де жөн. 

3. Оянған соң салқын душқа түсу. Салқын душтың астында 5 минуттан 

артық тұра алмайтындығыңыз анық. Ал мұндайдан кейін өзіңізді сергек сезініп, 

жылдам қозғаласыз.   

4. Сағатыңыздағы уақытты алға жылжытып қойыңыз. Сіз емес 

сағатыңыз асықсын. 

5. Уақыттың құнын біліңіз. Жолыңызға кететін уақытты, көлік кептелісін 

алдын ала есептеп отырыңыз. Жолға артық 10 минутты қосып қойғаныңыз жөн. 

6. Таңертең әлеуметтік желілердегі хабарламаларды тексеріп жатудың 

қажеті жоқ. Бұл «рәсім» көп уақытыңызды алады. Кейде интернет желісінен 

шыға алмай қалуыңыз мүмкін. 

7. Жұмсалған уақытты да есептеп отырыңыз. Арнайы уақыт бөліп күні 

бойы уақытыңызды не нәрсеге жұмсағаныңызды және не себепті 

жұмсағаныңызды қағаз бетіне түсіріп, келесіде үнемдеңіз. 

8. Мақтау мен жазалау. Уақытында барған кезде өзіңізді мақтап, 

кешіккен кезде өзіңізді жазалайтындай әрекеттер ойлап табыңыз. Мысалы, бір 

жерге кешігіп барғаныңыз үшін үй жинаңыз немесе өзіңіз жақсы көрмейтін бір 

іспен айналысыңыз. Ал уақытында барғаныңыз үшін тәтті тағамдар жеу, 

фильмге бару секілді марапаттарды ұйымдастырып отырыңыз. 

9. Не себепті кешігетініңізді анықтаңыз. Сіздің маңызды себептеріңіз 

бар шығар. Мүмкін бара жатқан жеріңізде сізге қызық емес шығар. Ол үшін 

баратын жеріңізді ауыстырып көруіңізге болады. 
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10. Күнделікті шабыттандыру. Әр күн сайын өзіңіздің табысты да 

жинақы екендігіңізді қайталап айтып отырыңыз. Ал мұқияттылық – табысты 

кілті. 

Ал Сіз уақытыңызды үнемдейсіз бе? 

(Қарлыға Бүйенбай: httр://www.еlаrnа.соm/ сайтынан алынды) 

 

3-тапсырма. Мына сұрақтар төңірегінде әңгімелесіңіздер. 

1. Сіз уақытты қалай үнемдейсіз? 

2. Мәтінде берілген кеңестерді бұрыннан білесіз бе? Енді қолданасыз ба? 

3. Олардың пайдасы болады деп ойлайсыз ба? 

4. Уақытты үнемдеу үшін сіз қандай кеңестер берер едіңіз? 

5. Уақытты үнемді пайдалану табыс кілті деп ойлайсыз ба? 

 

4-тапсырма. Мағынасын сәйкестендіріңіз. 

1 Уақыт – алтыннан да 

қымбат 

1 Уақыт өтеді. Өмірде жаңа өзгерістер, 

жаңалықтар орын алады. 

2 Елу жылда – ел жаңа 2 Адам баласына қайғы түссе, қиындық түссе, 

оны бірден ұмыту мүмкін емес. Ол тек уақыт 

өте ғана ұмытылады. 

3 Уақыт – емші 3 Уақыт – дүниедегі ең қымбат нәрсе. Оны 

ешқандай ақшаға да, алтынға да сатып алуға 

келмейді. Уақыт өтеді. Оны қайтару мүмкін 

емес. 

 
Мезгілдік қатынастың берілуі 

 

Жасалу жолдары: 

1) жатыс септік тұлғалы есімшеден: Екеуі ымырт үйіріле үйден 

шыққанда, қонақтардың соңы әлі тараған жоқ-ты.  

2) есімше тұлғалы етістік пен кезде, күнде, шақта, уақытта деген 

мезгіл мәнді сөздердің тіркесуімен: Ол жұмыстан шыққан кезде, ауа райы 

бұзыла бастаған еді.  

3) барыс және шығыс септік тұлғасындағы есімше мен шейін, дейін және 

кейін, соң, бері, бұрын шылауларының тіркесінен: Қонақтар келгенге дейін, 

қазанға ет салып қойды. Ол бұл елге келместен бұрын, тарихымен, 

мәдениетімен, салт-дәстүрімен танысып алды.  

4) -ша, -ше тұлғалы есімшеден: Ол аузын ашқанша, басқа оқушылар 

шуылдап айтып тастады.  

5) көсемшенің -ғалы, -гелі, -қалы, -келі тұлғасынан: Шынында да осы 

жағдайды естігелі, оның көңіл-күйі жақсарып шыға келді.  

6) етістіктің шартты райынан: Бастыққа түстен кейін кірсе, 

жұмыстарымен кетіп қалыпты.  

7) -ысымен, -ісімен қосымшалы етістіктен: Сағат бір болысымен, хатшы 

қыз қағаздарын асығыс жинап шығып кетті. 

http://www.elarna.com/
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5-тапсырма. Сөйлемдерді тиісті қосымшалармен толықтырыңыз. 

Мен кел..., олар сөйлесіп отыр екен. Қанат кел..., оған айт, мен оны 

университетте күтемін. Далада жүр..., қасыма Қарлығаш келіп амандасты. 

Мейрамханада отыр..., Индира да достарымен сол жерге келді. Жолда келе 

жат..., алдымыздан қара мысық өтейін деп келе жатыр, біз машинаны тоқтатып, 

оны қуып жібердік.   

 

6-тапсырма. Сөйлемдерді -ғанда, -генде, -қанда, -кенде қосымшаларын 

жалғап, толықтырыңыз. 

Мен жұмысқа                     (кел, жат)  досымды көрдім.  Анам мен    

теледидар               (көр, отыр) келіпті.  Менің анам кітап            (оқы) көзілдірік 

киеді. Сабаққа                     (дайындал)   тыныштық   болғанын қалаймын.  

Жәрмеңкеде                         (жүр) танысыма кездестім. Алматыға _________                     

(ұш, кел, жат)  Франкфуртта тоқтадық.  Тамақ                                (іш, отыр)  көп 

сөйлемеу керек. Мен университетте               (оқы)  кеңес үкіметі кезі болатын. 

Біз ауылға                                (бар, жат) автобус бұзылып қалды. Мен                          

(ұйықта, жат) Берік телефон соғыпты. 

 

7-тапсырма. Мақал-мәтелдердің біреуін тақырып етіп алып, эссе 

жазыңыз. 

1. Уақыт тас екеш тасты да тоздырады. 

2. Елу жылда – ел жаңа. 

3. Адамды заманы билейді. 

4. Уақыт керуеніне бөгет жоқ. 

5. Заманына қарай заңы, тоғайына қарай аңы. 

6. Еріншектің ертеңі таусылмас. 

7. Уақыттың  бос өткені – өмірдің бос кеткені. 

 

8-тапсырма.  Көп нүктенің орнына қосымшаларды жалғап, мәтінді 

оқыңыз. 

Қартайтпайтын киім 

 

Кәрілік не... басталады? Жапондық Капево Sріnnіng Соrр. фирмасының 

мамандары адам... қартаюының себебі күн... көзінен келетін ультракүлгін 

сәулелердің әсері... деп топшылайды. Аспандағы алып жұлдыздың біздің 

көзіміз... көрінбейтін ультракүлгін сәулелері адам денесінің әдемі де, нәзік тері 

қабатының құрғап, ресурстық мүмкіндіктерін толық пайдаландырмай, қартаю 

процесінің басталуына мәжбүрлейді. Осыған көз жеткіз... жапондық 

зерттеушілер құрамы... Е дәрумені мен арнайы биологиялық ферменттері бар 

Nаnа Dеw деп аталатын матаны жасап шығарған. Мата оны жасаушылар... 

айтуынша, ультракүлгін сәулелердің денеге зиян... әсерінен қорғап, терінің 

идеалды қалпының сақталуына жағдай жасайды. Капево Sріnnіng Соrр-тықтар 

мұндай мата... жаңа футболкалар мен көйлектер тігуді де қол... ала бастады. 
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Сондықтан, жуық арада қартайтпа... киімнің сатыла бастауы ешкім...  

таңдандырмайтын болады. Бірақ, әзірге ол Жапонияда ғана мүмкін болып тұр. 

                                                                                        («Зерде» журналынан) 

 

9-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде ойларыңызды айтыңыз. 

1. Мәтіннің уақыт ұғымына қандай қатысы бар? 

2. Уақытты бағындыру мүмкін бе? 

3. Уақытты жоспарлау, уақытты басқару, уақытты үнемдеу деген 

сөздерді қалай түсінесіз? 

4. «Тайм-менеджмент» терминімен таныссыз ба?  

 

Уақыт туралы тәмсіл 

 

Кішкентай Балақай күні-түні өмірге қуанып,  күліп-ойнап жүрді. Қасына 

үнемі Уақыт ерді. Сеп-семіз, топ-толық, үп-үлкен Уақыт көп болатын. Уақыт 

деген бәріне, барлығына жетіп артылатын: балалармен футбол ойнауға да, 

теледидар көруге де, және Балақайдың – Уақытпен, Уақыттың – Балақаймен еш 

шаруасы болмайтын. 

Балақай ер жетті. Дос-жарандар, құрбы-құрдастар пайда болды. Іс деген 

атау қосылды. Әр Іске көп уақыт қажет еді. Бала Уақыттан аздап кесіп алуды 

әдетке айналдырды: көлік жөндеуге, қызбен қыдыруға. Уақыт Бала артынан ере 

беруден шаршамады – Уақыт бар-тұғын. 

Дос-жаран, ағайын-туыс, құрбы-құрдастар Балаға өз мұңдарын шағып 

келе бастады. Олардың әрқайсысына Уақыт қажет-тұғын. Бала өз Уақытын 

өлтіруге әрқашан құлық білдірмесе де, өзгелер көмектесіп жатты. Бірде көршісі 

келіп, өсек айтып кетсе, енді бірде дос баласы қала аралауға алып шығатын. 

Одан қалды әр күн сайын өз дегендерін жасап үйренген теледидар, компьютер, 

телефон деген құбыжықтар бар-ды. 

Өзгелер кеміріп жатқан, өзі де ұрлап тұратын Уақытқа ара-тұра көз 

тастайтын болды. Бірақ еш нәрсе демейтін: болмайды.... онда... мұнда дегендей. 

Ақыры уақыт өлді. Ендігәрі Уақыты қалмады. 

Баласы келіп сұрады: 

- Әке, саябаққа ма, киноға ма барып қайтайықшы! 

Ол оған: 

- Кешір, ұлым, менің уақытым жоқ! - деді. 

Әкесі қоңырау шалып, сұрады: 

- Қалайсың, хабарласпай кеттің ғой? 

- Кешір, әке, менің уақытым жоқ. 

Уақыт – көзге көрінбейтін ең қымбат әрі ең бағалы қор. Оны басқара біл. 

Алда мақсаттар болсын. Өмір мен жарқын істерді жобала. Бір күні бәріне, 

барлығына жететін Уақыттың күлімдеп тұрған жүзін көр!..  

(Фараби Арыстанбек: httр://mаssаgеt.kz/ сайтынан алынды) 

 

 

http://massaget.kz/
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10-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Тәмсілдің идеясы қандай? 

2. Тәрбиелік мәні бар ма? 

3. Бұны оқыған адам одан қандай пайда алады? 

4. Сізге қандай ой салды? 

5. Тәмсілден алған үлгіңізді болашақта қолданасыз ба? 

6. «Уақыт жоқ» деген шынымен дәлелді сөз бе, әлде жай сылтау ма? 

7. Теледидар, компьютер, телефон – «құбыжық» деген сөзге қалай 

қарайсыз? 

8. Сіздің ол«құбыжықтарға» қанша уақытыңыз кетеді? 

9. Уақытын дұрыс жоспарлаған адам бәріне үлгіреді дегенге қосыласыз 

ба? 

10.  Бәрін үлгіру мүмкін бе? 

 

11-тапсырма. Өлең мазмұнын талқылаңыздар. 

 

Мұқағали Мақатаев 

 

Не келіп, не кетпеген бұл ғаламнан 

 

Не келіп, не кетпеген бұл ғаламнан, 

Су тартылған теңізден, жылғалардан.   

Нелер ұрпақ аттанған қуған арман. 

Не бар дейсің, өмірге тұлға болған   

Не келіп, не кетпеген бұл ғаламнан. 

  

Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? 

Бәрі өтеді: дәуірлер, замандар да. 

Менің жаным ашиды мына өмірді,   

Өтпейтіндей көретін адамдарға! 

  

Өтеді ғой... 

Өтеді барлығы да, 

Күн арқалап кетеді танды мына. 

Менің жаным ашиды барлығына: 

Таң нұрына, адамның тағдырына. 

  

Менің жаным ашиды өткендерге, 

Жаңа ғана өмірге жеткендерге. 

Ұран жазып аспанға қойсам ба екен,   

Енді сендер өмірден өтпеңдер деп. 

  

Бәрі өтуде 

Күн батып, кеш кіруде, 
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Жаңаруда дүние, ескіруде. 

Болашақтан – бейтаныс, ұрпағымыз,   

Босат деп тұр орнымды, 

Естідің бе?! 

 

Заттар тарихынан 

Қайық 

 

Қайық – ескекпен, желкенмен немесе қозғалтқыш күшімен қозғалысқа 

келтірілетін суда жүзуге арналған шағын қатынас құралы. Қайық адамзат 

баласына ерте заманнан белгілі. Голландиядағы Пессе (Дренте аймағы) деген 

елді-мекеннен археологтар жұмыстар барысында ұзындығы 3 м орта тас 

(мезолит) дәуіріне жататын моноксил қайығы  табылған. Радиокарбон әдісі 

мәліметтерінің негізінде бұл моноксил біздің заманымыздан бұрын 6-мың 

жылдықты қамтиды. Неолит және қола дәуірлерінде үлкен теңіздер мен мұхит 

жағалауларын мекендеген халықтар күнделікті тұрмыста су жануарларының 

терілерімен қапталған ағаш немесе сүйек қаңқалы қайықтарды пайдаланған. 

Қазіргі кезде қайық тек спорттық және кәсіптік мақсаттарға ғана 

пайдаланылады. Әскери кемелердің кейбір түрлерінің атауында қайық сөзі 

кездеседі. Мысалы сүңгуір қайық, канонерлік қайық, ұшатын қайық – 

гидроұшақ. 

 

12-тапсырма. Мәтін бойынша «Төрт сөйлем» тәсілін пайдаланып, 

пікіріңізбен бөлісіңіз. 

Пікір Өз пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. 

Дәлел Пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. 

Мысал Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз. 

Қорытынды Қандай қорытындыға келгеніңізді айтыңыз. 

 

Смайликпен сөйлесейікші 

 

Әлеуметтік желінің әуеніне төңкерілген 

қауым, смайликпен сөйлеуді салтқа 

айналдырғалы қашан? Бүгінде осы бір домалақ 

бас белгілерсіз әңгімеміздің әрі кірмейтіндей 

һәм бойымызға нәрі сіңбейтіндей көрінеді. 

Кісінің қандай көңіл күймен хат жазып 

отырғаны теңіздің арғы бетіндегі адамға да әсер 

етеді. Әсер еткені былай тұрсын, абыржып та 

қаласыз. Сол арқылы тіпті сөздің энергиясын сезінесіз. Дөңгеленген дүниеде 

дидарласудың дәмін келтіретін осынау дөңгелек таңба болмаса, доптай 

домалаған сөздің де сәні болмайды-мыс. 

Смайликпен сөз сұлу. Адамзат заманға сай қам-қарекет қылмаса, ортаға 

бейімделмесе, ескілікпен есеп айырылыспаса, ендігі уақыттың бет-әлпеті сізге 
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күліп қарамауы кәдік. Біз жазу мәдениетінің һәм сөз саптаудың ішкі астарына 

үңілгіміз келеді. Пернетақтаға саусағы байланған адамның әдепкі әдетіне 

айналған ақпарат құралы ақтолқын мәтіннің тұздығы іспетті. Ғаламтордағы 

қарым-қатынас сіздің эмоцияңызды бүркемелегенімен диалог барысында 

мимикаңызды жасыру мүмкін емес. Мәтінде де мінез бар. Қуыршаққа ұқсас 

қылықты ишараттың қайдан келгеніне былайғы жұрт бас қатырмайды. Ал, 

оның өз тарихы, өз тұспалы бар. Бүгінгі әңгімеміздің төркіні сол жақтан. 

Смайлик ағылшынның «smіlе» сөзінен шыққан, «күлімсіреу» деген 

мағынаға саяды. Былайша айтқанда, эмоцияңызды бейнелейтін идеограмма. 

Бүгінде сөздер жақшалар мен қос нүктелерді ертіп жүрмесе жетімдей көзге көп 

түсе бермейді әрі қораш көрінетіні тағы бар. Мәселен, мына бір «:-)», «:)» 

таңбаларды алып қараңызшы. Осы арудың беліндей майысқан жақшалардың 

сөзге жан бітіретіні қызық. Бұл сіздің қуанышты жүзіңіздің көрінісі. Ал 

керісінше қайғырсаңыз шаттығыңыз сап басылып, көңіл күйіңізге көлеңке ұя-

лағанын білдіріп қоясыз. Шынайы сөздің смайликпен шырайы кіреді. 

Смайликтердің шежіресін шертсеңіз, дегбірі қашқан деректер толып 

жатыр. Бірі – кішкентай баланың қылығынан іздесе, ендігісі тағдырын Қытай 

иероглифтерімен байланыстырады. Мұның бәрі жаңсақ пікір. 1963 жылы 

америкалық суретші Харви Болл алғаш рет күлімсіреуді екі нүкте мен сары 

шеңбердегі доға түрінде бейнелейді. Ол мұны Stаtе Mutuаl Lіfе Аssurаnсе Соs 

сақтандыру компаниясының тапсырысы бойынша жасаған. Ондағы 

компанияның мақсаты – ұжымның мәдени қарым-қатынасын жағымды 

эмоцияларды бейнелейтін арнайы символдармен толықтыру. Яки ұжым 

ішіндегі татулықты нығайтуды көздейді. 

Содан кейін бұл смайликтер түйреуішке бекітіліп, одан бейджик те 

жасалады. Аталған компания оларды әрбір қызметкері мен тұтынушысына 

сыйға тартады. Бұл логотиптің өте сәтті шыққаны соншалық, 10 мыңнан астам 

төсбелгі мөрленеді. 1970 жылы дәл сол оптимистік ұранға «Күніңіз жақсы 

өтсін!» деген графикасы қосылды. Келелі іс компанияның даңқын асқақтатып 

қана қойған жоқ, қыруар қаржы әкелді де. 

Ал 1971 жылы француз кәсіпкері Франклин Луфрани smіlе-ды 80-нен 

астам елде сауда белгісі ретінде тіркеуді ойлады. Тіпті 1968 жылы Парижде 

кәсібін дөңгелету үшін күлімсіреу символын «мен ойлап тапқам» деп әлемге 

жар салды. Алайда смайликті компьютер қауымдастығы бірден қабылдамады 

және мойындағысы келмеді. Осы ретте айта кетейікші, смайликтің электронды 

нұсқасы дербес әзірленген, оның Харви Боллға ешқандай қатысы жоқ деген 

теория да бар. Бірақ біздіңше смайликтердің әкесі – Харви Болл болып қала 

береді. 

Алғашқы электронды смайликтер 1970 жылдардың басында РLАTО деп 

аталатын арнайы платформаларда пайда болды. Бірақ оның кескіні мүлде 

өзгеше еді. Ал қарапайым тұрғындар оны қабылдай алмады. Ақыры 

өнертапқыштар айналып келіп Харви Боллдың үлгісіне бас иді. Сөйтіп, 1979 

жылы тұңғыш эмоцияны электронды түрде Кевин Маккензи жіберді. Ол 

жымиюды былай белгілейді «:-)». Артынан оған Скотт Фахлман жан бітіріп, 
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бізге таныс һәм танымал смайлик жасады. Сол домалақ бас күлкілі белгілер 

күні бүгінге дейін қолданылып келеді. Міне, қысқаша тарих осылай өрбиді. 

Айтпақшы, жапондықтар – компьютерлік эмоцияларды өте жиі 

қолданатын ұлт. Сондықтан оларды айналып өткеніміз әбестік болар. 

Кейбіреулер жапон смайликтері қазіргіден де жақсы және әдемі деп ойлайды. 

Оған себеп те жоқ емес. Өзіңіз қараңызшы. Мысалы : (^ - ^) – «Қайырлы таң» 

немесе (^_^) – «Сау болыңыз» деген мағынаны білдіреді екен. Байқайсыз ба, 

жапондар ауызға емес, көзге көп көңіл бөлген. Тіпті сол арқылы смайликтердің 

тұтас жиынтығын құраған. Иә, адамның көзіне қарап-ақ, ішкі жан-дүниесінің 

толқынысын сезуге болады. 

Кейде бір адамға арзуыңызды, өкпе-назыңызды, қайғы-қуанышыңызды 

бір ғана смайликпен бейнелеп беруіңізге болады. Ақтарылып сөйлегенше, 

көңіл күйіңіздің бұрауын тапқан белгіні жолдасаңыз жетіп жатыр, сіздің 

сағынышыңыз да, тілек-арызыңыз да сонда жатыр. Қазіргі халіңізден де 

хабардар болады. Оның құпиясы осында. Адамның тілін табуда да 

таптырмайтын құрал. Қарым-қатынасты жақындататын һәм алыстататын нәзік 

сезімге ие. Смайликпен сөйлеңізші, айтар ойыңыз ажарлана түссін! 

(httрs://еgеmеn.kz сайтынан алынды) 

 

10-тақырып. Мәдени мұра 

 

Сабақтың тақырыбы: Көшпенділердің мәдени мұрасы 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1.  Көне түркі жазуы туралы не білесіз? 

2.  Қандай көне түркі жазба ескерткіштерін білесіз? 

3. «Мәдени мұра» дегенді қалай түсінесіз? Ойыңызды дәлелдеңіз. 

 

2-тапсырма. Мәтінінің мазмұнын ашатын сұрақтар құрастырыңыз. 

 
Ескерткіш 

 

 Ескерткіш – елдің, халықтың мәдени мұрасының жалпылама атауы. 

Тарих және мәдениет ескерткіштерінің жиынтығы.   

Ортақ типологиялық белгілері бойынша ескерткіштерді негізгі 4 түрге 

бөледі: археологиялық ескерткіштер, тарихи ескерткіштер, сәулет өнері 

ескерткіштері, монументтік (мүсін) өнері ескерткіштері. Сондай-ақ, 

ескерткіштерге тарихи-танымдық немесе тарихи-көркем құндылығы бар 

жазбаларды да жатқызуға болады. Яғни адамзаттың көне заманнан күні бүгінге 

дейінгі дамуы жолындағы түрлі саладағы аса маңызды жетістіктерінің ерекше, 

қайталанбас заттық-рухани үлгі-нұсқаларын; адам өміріндегі оқиғаларды, 

белгілі бір елдің, халықтың басынан кешкен тарихи кезеңін еске түсіретін 

құндылықтарды, қастерлі мұраларды ескерткіш деп атау қалыптасқан. Оларды 

шартты түрде ауыз әдебиеті ескерткіші, жазба ескерткіш, өнер ескерткіші, 

https://egemen.kz/
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сәулет ескерткіші, археологиялық ескерткіш, ұлттық дәстүрлі қолөнер 

ескерткіші, діни ескерткіш т.б. деп те түрліше жіктеуге болады. Мәселен, адам 

қабірінің басындағы оба, қорған, сондай-ақ, сақ дәуірінен, көне түркі, 

қыпшақтар кезеңінен жеткен тас мүсіндер, құлпытас, қойтас, үштас, бестас, 

кесене т.б. археологиялық және сәулет ескерткіштері ең алғашқы ескерткіш 

түрлері қатарына жатады. 

 

3-тапсырма. Мәтінді және қосымша материалдарды пайдалана отырып, 

көне түркі жазуы туралы ой бөлісіңіз. 

 

Көне түркі жазуы 

 

Көне түркі жазуы деп VІ-VІІІ ғасырларда Қытайдың солтүстігінде 

Хангай таулары мен батыс солтүстіктегі Алтай тауларын және Орта Азияның 

ұлан-байтақ өңірлерін мекендеген түркі тілді тайпалар қолданған жазуды 

айтамыз. Бұл жазу көне Түркі қағандығы тұсында (552-744 жылдар) 

құлпытастарға жазылған себепті оны көне түркі жазуы деп атаған. Ал бұл 

жазудың сыртқы пішіні скандинавия руналарына ұқсас болғандықтан 

руникалық жазу деп те атайды. 

Жазудың Сібірдегі Лена өзендерінің аңғарларынан, Моңғолиядағы 

Орхон, Енисей, Селенга өзендерінің алқабынан, Орта Азиядағы Талас, Сыр 

өзендерінің бойынан табылуына байланысты, оны сол өңірдің жер-су 

аттарымен Орхон-Енисей жазуы, Талас жазуы деп те атап жүр. 

Көне түркі жазуында жиыны қырық таңба бар. Ол – дыбыстық және 

буындық  жазудың  араласуынан  құралған  жазу.  Бертінде  германиялық  ғалым 

О. Прицак қайталай зерттеу жасау арқылы бұл жазуды нағыз буындық жазу деп 

тұрақтандырған. 

 

4-тапсырма.  Мәтінге жоспар құрастырыңыз.  

Жазу – адамның ой-пікірін, басқа адамға хабарлап айтқысы келген сөзін, 

мағлұматын таңбалар арқылы жеткізуді қамтамасыз ететін белгілер жүйесі. 

Оның алғашқы нұсқалары өте ерте заманда жасалды. Адамдар алғашқы жазу 

құралы ретінде саз балшықтан жасалған тақтаны, ағаштың қабығын т.б. 

пайдаланған.  

Адамзат тарихындағы жазу төртке бөлінеді. Олар:  

1. Пиктографиялық жазу – жазудың ең көне түрі. Зерттеушілер жазудың 

бұл түрі неолит дәуірінде пайда болған деп есептейді. Мұнда хабарлануға тиісті 

оқиғаға қатысты заттардың суреті салынады.  

2. Идеографиялық жазуда жекелеген сөздерді, морфемаларды сурет 

немесе шартты таңбалар арқылы берудің меншікті мағынасы болады. 

Идеографиялық жазудың бір түрі – иероглиф.  

3. Буын жазуында – сөз құрамындағы әрбір буын жеке таңбамен 

белгіленеді.  
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4. Дыбыстық жазу (әріп жазуы) – жазудың дамып жетілген түрі, тіл 

дыбыстарын, фонемаларды әріппен таңбалайтын жазу жүйесі. Дыбыстық 

жазулардың ең көне түрлері – финикий, арамей және грек жазулары. 

 

5-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын ашатын сұрақтар құрастырыңыз. 

 

Көне түркі ескерткіштері 

 

Бағзы замандарда түркілер өз әліпбиін ойлап тапты. Ондағы әріптер қар 

бетіндегі құс іздеріне ұқсас, ұсақ сына түріндегі сызықшалармен бейнеленді. 

Мұндай жазу сына жазуы немесе ешкім сырын аша алмаған бұл жазулар руна 

деп аталады. «Руна» сөзі гот тілінен аударғанда «құпия», «сыр» деген мағына 

береді.  

Ертеде қағаз болмағандықтан, бабаларымыз өздерінің сына жазуларын 

күміс ыдысқа, ағаш тақталарға, беті тегіс үлкен тас кесектеріне жазған. Әсіресе,  

осы тас тақталардағы жазбалар бәрінен де жақсы сақталған. Олар Орхон және 

Енисей өзендерінің маңынан табылды. Сондықтан ғалымдар оларды көне түркі 

жазуының Орхон-Енисей ескерткіштері деп атайды. 

Тасқа қашалған дастандар түркілердің аса ірі әскербасылары мен 

билеушілері – Күлтегін мен Білге қағанның өмірі мен күресі жайында, данагөй 

Тоныкөк жайында баян етеді. 

Орхон-Енисей жазбалары ХVІІІ ғасырда табылып, оны зерттеу, оқу сол 

кездерде басталды. Көне түркілердің руна жазуын ең алғаш рет 1893 жылы дат 

ғалымы Вильгельм Томсен оқыды. 

 

6-тапсырма.  Мәтіннің мазмұнын баяндаңыз. 

 

Күлтегін ескерткіші 

 

Түркі халықтарының көне дәуірдегі ұзақ ғасырлық 

мәдени мұраларының бірі – Күлтегін ескерткіші. Орхон-

Енисей жазуына жататын маңыздылығы жағынан баға 

жетпес құнды дүние.   

Бізге жеткен Түркі тарихы да осы VІІ-VІІІ 

ғасырларда жазылған Орхон-Енисей жазба ескерткіштері 

арқылы белгілі болды. Ескерткіш бір заманда түркілер 

мекендеген Енисей өзенінің бойы мен қазіргі Моңғол 

Халық Республикасының астанасы Улан-Батордың 

батысындағы 400 шақырым жердегі Орхон өзені 

бойындағы Кошо-Цайдам ойпатында орналасқан. Оны алғаш рет ғылым 

әлеміне мәлімдеуші – орыс ғалымы  Н.М. Ядринцев.  

Күлтегінге  арналған  ескерткіш  пирамида  тәрізді.  Биіктігі  –  3,15  метр, 

ені – 1,24 метр, қалыңдығы – 0,41 метр. Ескерткіштің жоғарғы жағы бес 

бұрышты, қырларында айдаһардың суреттері мен қаған таңбалары 



85 
 

бейнеленген. Екінші жағында ескерткіштің орнатылған күні – «бірінші тамыз, 

732 жыл» деп жазылған. 

Ескерткіштің негізгі бетінде 40 жол жазу бар, ол ескерткіштің сол жақ 

бетіндегі 13 жол – жазудың жалғасы. Ескерткіш негізінен табғаш (Қытай) және 

көне түркі жазуымен толтырылған. Күлтегін жыр жазуы 53 бөлімнен тұрса, 

соның 27-ден 53-ке дейінгі жазулары Күлтегіннің батырлығын және оның 

соғыстарда мол табыстарға жетіп отырғандығынан мағлұмат береді.  

Күлтегін  ескерткішінің  көшірмесі  2001  жылы  18  мамырда  Астанадағы 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде орнатылды.  

 

7-тапсырма.  Екінші бағанға мағынасы жақын сөздерді жазыңыз. Орыс 

тіліне аударыңыз.  

қанатты сөз 

мол табыс  

негізгі беті  

ғылым әлемі  

алғаш рет  

бір заманда  

мәдени мұра  

көне дәуір 

 

 

Тұжырымды дәлелдеуге қажетті құрылымдар 

 

Сөйлемнің толық аяқталуы және мазмұнының жүйелі түрде құрылуына 

қажетті қыстырма құрылымдар (біріншіден, екіншіден, меніңше, менің 

пікірімше, менің ойымша, қорыта келгенде, мен оны былай түсіндіремін, 

мысалы, т.б.), шылаулар (және, мен, себебі, өйткені, сондықтан т.б.). 

Қыстырма құрылымдар: 

 

Кісінің көңіл-күйін, сезімін білдіру бақытымызға қарай, біздің бағымызға, 

өкінішке қарай, обалы не керек, бір 

ғажабы т.б 

Айтылған ойға сенуді, 

жорамалдауды білдіру  

әрине, шынында, шынын айту керек, 

рас, сөз жоқ, сірә, мүмкін, кім біледі 

т.б. 

Ойдың айтылу амалын, тәсілін 

білдіру 

қысқасы, демек, дегенмен, айтпақшы, 

қорыта келгенде т.б 

Айтылған ойға басқаның не 

айтушының пікірі тұрғысынан 

қарауды білдіру 

меніңше, сіздіңше, біздіңше, (біреудің 

сөзіне / пікіріне қарағанда т.б. 

Айтылған ойлардың өзара 

қатынасын білдіру 

сөйтіп, не дегенмен, сонымен, 

біріншіден, екіншіден, бір жағынан т.б. 
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8-тапсырма. Қыстырма құрылымдарды қолдана отырып, «Әлемнің жеті 

кереметі» тіркесімен байланысты туындайтын пікірлеріңізді ортаға салыңыз. 

Біріншіден Екіншіден Үшіншіден 

Бір жағынан Көзқарас, пікірлердің өзара 

қатынасын білдіру 

Сөйтіп 

Әуелі Ақырында, соңында Алайда 

 

9-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын баяндаңыз. 

 

Қазақстанның жеті кереметі 

 

Адамзат тарихында әлем кереметтерінің саны жетеу ғана. «Жеті» санын 

қадірлеу көне заманнан басталады, ол қасиетті сан болып есептеледі.  

Қазақ халқының санасында жеті саны сонау ерте заманнан қасиетті 

саналатыны белгілі. Мысалы: «Жеті оқ елі», «Жеті нан» (құдайы беру), бұрын 

қазақтар жеті атадан асқанша құда болмаған. 

Бүгінгі қазақстандықтар да ондай бақыттан кенде болмаса керек. 

Қазақстандағы тарих, археология, сәулет және монументалды өнер 

ескерткіштерінің саны 25 мыңнан  асады. Бұл салада Қазақстан, Таяу Шығыс, 

Орта Азия, Қытай, Үнді және Жерорта теңізі бойындағы мемлекеттермен 

теңеседі. Қазақстанда ғажайыптар көп, соның ең керемет жетеуіне тоқталайық.  

Бірінші кереметке Түркістан қаласындағы орта ғасырдан қалған күмбезді 

ғаламат ғимарат Қожа Ахмет Яссауи кесенесі жатады. Қожа Ахмет Яссауи 

кешені – порталды-күмбезді құрылыс. Оның көлемі – 46,5х65,5 метр. Бұл күнде 

Қожа Ахмет Яссауи ғимараты – шығыс халықтарының тамаша сәулет 

туындыларының бірі.  

Кереметтің екінші түріне Қожа Ахмет Яссауи ғимаратындағы бағалы 

ескерткіштердің бірі Тайқазан жатады. Санкт-Петербург Эрмитажынан өз 

тұғырына қайта қонған Тайқазанды Абдуләзіз шебер құйып жасаған.  

Еліміздегі үшінші кереметке Тараз қаласының оңтүстігінде  жиырма 

шақты шақырым жерде тұрған Айша бибі мазары жатады. Ол – ХІІ ғасырда 

салынған сәулет өнерінің үздік туындысы.  

Бүкіләлемдік мәдени жәдігерлер қатарына Алматы облысындағы  

Тамғалы кешені жартас суреттері кіреді. Мұнда қола дәуірінің тасқа салған 

суреттері сақталған. Бұл тарихи мұраны Қазақстанның кереметіне бағалауға 

болады. 

1960 жылдардың аяқ кезінде археолог ғалымдар Есік қаласына жақын 

жердегі обадан «Алтын киімді адамды» тапты. Ол бұдан 2500 жылдай бұрын 

жерленген жас жігіт екен. Есік қорғанынан табылған олжа бүгінде әлемге 

әйгілі. Бесінші керемет деп осы «Алтын адамды» айтамыз.  

Келесі  керемет  қазақ  халқының  жан  сезімі,  жан  серігі  –  домбыра.  

Домбыра – халық даналығы, көшпелі елдің көне шежіресі.  

Жалпы түркі халықтарының тарихи, мәдени ортақ мұрасы болып 

саналатын Күлтегін ескерткіші – бүгінде біздің мақтанышымыз. Әр адам 
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ұлттық мәдениетті білуімен қатар, ұлттық құндылықтарды да сақтай білуге 

тиіс.  

10-тапсырма. Жеті санына қатысты мақал-мәтелдер мен тұрақты сөз 

тіркестерін тауып, кестені толтырыңыз. Олардың мағынасын түсіндіріңіз. 

Мақал-мәтелдер Мағынасы Тұрақты сөз 

тіркестері 

Мағынасы 

    

    

    

    

    

 

11-тапсырма. Мәтіндер бойынша «Төрт сөйлем» тәсілін пайдаланып, 

пікіріңізбен бөлісіңіз. 

Пікір Өз пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. 

Дәлел Пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. 

Мысал Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз. 

Қорытынды Қандай қорытындыға келгеніңізді айтыңыз. 

 

Тарихи-мәдени ескерткіштер 

 

Қазақ даласы тарихи-мәдени ескерткіштерге бай. Батыс Қазақстан 

аймағында ғана 300-ден астам тарихи-мәдени ескерткіштер тіркелген. Олар, 

көбінесе тастан тұрғызылған әртүрлі құрылыстар. 

Аса ірі тарихи және мәдени ескерткіштер қатарына Түркістан 

қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Сарыарқадағы Алаша хан кесенесі, 

Тараз өңіріндегі Айша бибі кесенесі, Жетісудағы Шоқан мемориалы, Алматы 

қаласындағы Абай ескерткіші, Абайдың туған жеріндегі Абай мен Шәкәрімге 

арналған мемориал, Астана қаласындағы «Бәйтерек» кешені т.б. жатады. 

Тарихи ескерткіштер Қазақстан Республикасы Заңдарымен қорғалады. 

Тарих мұраларын сақтау, қорғау және насихаттау үшін елімізде «Мәдени мұра» 

мемлекеттік бағдарламасы ұйымдастырылған. 

 

«Мәдени мұра» бағдарламасы 

 

 «Мәдени мұра» бағдарламасы – Қазақстан Республикасы Тұңғыш 

Президенті Н.Ә.Назарбаев бастамасымен іске асырылған мемлекеттік 

бағдарлама, стратегиялық ұлттық жоба. Қазақстандағы мәдени, экономикалық 

және әлеуметтік капитал, жалпы адамзаттық мәдениеттің құрылымдық бөлігі, 

этнос, қоғам, адам парасатының дамуы мен құрылуының бастауы, тарихи 

естеліктерін зерттейді. 

 Бағдарлама тарихи-мәдени дәстүрлерді қайта жаңғырту мен дамыту 

сабақтастығын, еліміздің мәдени мұрасын насихаттау, қолдану, сақтау және 
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зерделеумен байланысты негізгі аспектілерді анықтайды. Мәдени мұраны 

зерделеудің тұтас жүйесін жасауды, соның ішінде осы заманғы ұлттық 

мәдениет, фольклор, салт-дәстүрлер, жазба және ұлттық әдебиеттің ғасырлар 

бойғы тәжірибесін жинақтау, ғылыми және көркем сериялар құру бойынша, 

сондай-ақ тарихи-мәдени ескерткіштерді қайта қалпына келтіру және 

мұражайландыру, мәдени мұра мәселелерін топтастыратын материалдық-

техникалық, ғылыми-зерттеулерді дамыту мен нығайтуды қарастырады.

 Бағдарламаны жүзеге асыру 2004 жылы басталған болатын және екі 

жылға есептелген. Кейін тағы екі кезең құрылды: 2007 жылдан 2009 жылға 

дейін және 2009 жылдан 2011 жылға дейін. 

 «Мәдени мұраның» мақсаты – елдің тарихи-мәдени мұрасын зерттеу, 

қалпына келтіру және сақтау, тарихи-мәдени дәстүрлерді қайтару, шет елде 

Қазақстанның мәдени мұрасын насихаттау. 

 Қазақстанда тәуелсіздік алғаннан кейін алғаш рет «Мәдени мұра» 

бағдарламасы аясында қазақ тіліндегі толымды гуманитарлы білім беру қоры 

құру басталды. 537 кітап бір жарым миллионнан астам тиражбен шығарылды, 

олардың арасында тарихқа, археологияға, этнографияға, жаңа 

энциклопедиялық сөздіктерге байланысты қайталанбас сериялар кездеседі. 

 Орта ғасырлардағы әуендерді терең зерттеулер жүргізілді, оның ішінде 

күйлер, тарихи өлеңдер. Қазақтың дәстүрлі әндерінің «Мәңгілік сарын: 

қазақтың 1000 күй, 1000 әні» антологиясы шығарылды. Бұл масштабы мен 

қайталанбастығы бойынша ұлттық мәдениет тарихындағы қазақ халық 

әндерінің түпнұсқалық орындауларын жинау, даярлау, өңдеу, цифрландыру 

мен СD-дискілерді шығару бойынша орасан зор еңбек. 

 Сәтті аяқталған шетелдік жобалар – Дамаскідегі Сұлтан Аз-Захир 

Бейбарс кесенесі, Каирдегі Сұлтан Бейбарс мешіті, Дамаскідегі әл-Фараби 

тарихи-мәдени орталық және кесенесі. 

 

12-тапсырма. Мәтін бойынша «Төрт сөйлем» тәсілін пайдаланып, 

пікіріңізбен бөлісіңіз. 

 

Пікір Өз пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. 

Дәлел Пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. 

Мысал Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз. 

Қорытынды Қандай қорытындыға келгеніңізді айтыңыз. 
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Теңізден табылған дулыға 

  

Жақында ресейлік «Кочевники Великой степи» 

деп аталатын оқырманы көп желілік топта мына бір 

дулығаның фотосы жарияланды. Жәдігер Жапонияның 

теңіз жағалауынан табылыпты. Анықтамалығында 

«татар-моңғол жарағы» деп жазылған. Татар-моңғол 

ұғымы жазушы Мұхтар Мағауинның тәпсірі бойынша – 

түркі-қыпшақтар. Демек, бұл бұйым арғы жағын айтсақ 

ежелгі көшпенділердің, бергі жағын айтсақ Ұлық 

ұлыстың іргесін қалаған бабаларымыздың мұрасы екені 

анық. 

Сонымен... бұл дулыға Жапония жағалауына қайдан барып жүр? Сөзді 

созып жатпай осы сұраққа жауап іздейік. ХІІ-ХІІІ ғасырда әлемді дүр 

сілкіндерген моңғол шерігі 1211 жылы атақты қолбасшы жалайыр Мұқалайдың 

басқаруымен шығыстағы Алтын империясын шапты. Қырық түмен (400 мың) 

жасақ бастап моңғолдарға қарсы тұрған қытайдың Құшақу атты қолбасшысы 

ойсырай жеңіледі. Ақыры жалынып-жалпайып, моңғолдарды келісімге 

шақырады. Шыңғыс хан оларға «мақұл» дейді. «Алым-салық төлеп тұрсаңдар 

бопты». Бірақ арада үш ай өтпей жатып қытайлар уәде бұзады. Шыңғыс хан 

ашуланып тағы Мұқалайды аттандырады. Тарихи деректерде Мұқалайдың 

басқаруында 23 мың моңғол, 20 мың қидан шерігі болғаны айтылады. Бұл 

қосын Шаньдун, Хэбэй, Шаньси, Шэньси қатарлы ірі аймақтарды бағындырып, 

1223 жылы Алтын империясының көршісі шығыс Сүн елін қоса басып алды. 

Одан кейін ұлы қағанның немересі Құбылай 1266 жылы күллі қытайды 

бір тудың астына бас идіріп, 1271 жылы Юань империясын құрды. Осыдан 

бастап сонау адам аяғы жетпейтін көк теңіздің қойнауында жатқан Жапонияны 

жаулауға Құбылайдың аңсары ауады. Сөйтіп, 1272 жылы жарлық шашып 

қытай-корей шеберлеріне жүздеген әскери кеме жасатады. Кешікпей 1274 жыл-

дың күзінде Құбылай қосыны ашық теңізге шығып, қараша түскенге дейін 

Цушима, Ики аралдарын иеленіп, Кюүшү аралының Хаката бұғазына тұмсық 

тіреп тоқтайды. Суда майдан салып үйренбеген моңғол жасағы бұл жолғы жо-

рықтан нәтиже шығара алмайды. Тіпті 13 мың шерігін теңіздің түбінде жерлеп, 

тірі қалғандары еліне оралды. Ал жапондар болса жеңісіне мастанбай жау 

келетін жағалауға 2-4 метр биіктікте 40 шақырымдық қамал соғып үлгереді. 

«Жапонияны жаулап алу» арманы түн ұйқысын төрт бөлген Құбылай 

патша 1280 жылы арнайы теңіз флотын құру жайлы жарлық шығарып, келесі 

1281 жылы екінші дүркін Жапонияға қол аттандырады. Тарихшылардың 

жазуына қарағанда, жеті жыл бұрынғы жеңілістен сабақ алған моңғол шерігінің 

дайындығы тас-түйін болған екен. Шабуылды екі бағытта жүргізген. Бірінші 

бағыт – қытай, корей, моңғол шеріктерінен құралған төрт түмен жасақ отырған 

900 кеме Кореяның Масан айлағынан аттанса, келесі топ – 3500 кемесі бар 100 

мың қол оңтүстік қытай жағалауынан теңізге шыққан екен. Осыларға қарсы 

тұрған жапондықтар саны 40 мың. 
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1281 жылдың маусым айының соңында Кореядан аттанған флот Хаката 

бұғазына тұмсық тіреп тоқтайды. Бірақ шабуылды бастамай 100 мыңдық келесі 

флотты 50 күн күтеді. Осы аралықта жасанған жапондар шағын қайыққа 

отырып алып түн жамылып келіп, моңғолдың үлкен кемелеріне от қойып, 

мазасын алады. Содан тамыз айының 12-сі күні көптен күткен үлкен флот та 

келіп жетеді. 

Жапон теңізінің жағалауында иін тіресіп тұрған моңғол флотының 

айбарын суреттеп жазған Такезаки Суенаг атты самурай: «Құмырсқадай 

қаптаған жауды жеңу мүмкін емес еді, бірақ бізге тәңірдің өзі көмектесті», 

депті. 

Рас айтады. Шайқас нағыз қызған тамыз айының 19-ы күні (кейбір 

деректерде 15-і) теңіз дауылы көтеріліп, судың бетінде қаптап тұрғын моңғол 

кемелерін қидай сыпырып, үстіндегі жауынгерлерімен бірге теңіз түбіне 

мәңгілікке шөктіреді. Деректерде жапон жағасына жеткен 4400 кемеден аман 

қалғаны 100-ге жетер-жетпес дейді. 

* * * 

Жоғарыдағы оқиғаға биыл 740 жыл толыпты. Қатты дауылдан талқаны 

шыққан кемелер қалдығы мен суға батқан жауынгерлердің қару-жарағы 

Жапонияның жағалауындағы теңіз түбінде әлі күні шөгіп жатыр. Соңғы 

жылдары көптеген археологтар Хаката бұғазының тереңіне қазба жұмыстарын 

жүргізуде. Нәтижесінде, моңғол нояндары қолданған төртбұрыш таңбалар, 

жарылғыш заттар, қару-жарақ қалдығы табылып жатыр. Соның бірі біз сөз етіп 

отырған – дулыға. Бұл жәдігердің ерекшелігі жайлы мамандар, «жасалу стилі 

таңданарлық нағыз шеберлік үлгісі деуге болады, бұндай керемет дулыға 

әлемнің еш жерінен кездеспейді» дейді. Расында, дулығаның төменгі жиегі 

қошқар мүйіз қазақы оюымен әспеттеліп, күнқағарының үстіңгі бетіне де дәл 

осы ою бедерленген... 

Жоғарыда құрып кеткен Құбылай флотының қалдығын Кензе бастаған 

жапон ғалымдары ұзақ жыл зерттеп, шағын деректі фильм түсіріпті. Осы 

фильмді өткенде АҚШ-тың «Хистори Чайнелл» телеарнасы көрсетті. Жапон 

ғалымдарының пайымы бойынша, дауылдың жылдамдығы сағатына 200 шақы-

рымды құрапты. Мұндай жағдайда теңіз толқыны 10-20 метрге жетеді екен. 

Бұған ешқандай кеме шыдас бермесі анық. 

Бірінші тұжырым, кемені жасаған қытай шеберлері осындай дауылдың 

дәл тамыз айында боларын бұрыннан білген. Сол себепті кеменің басты тірегі 

желкен байланатын ортаңғы бағанды әдейі осал етіп жасаған-мыс. Екінші 

тұжырым: Құбылай ханның жарлығын жедел орындау үшін шеберлер 

асығыстық танытып, бұрын шығыс Сүн елі қажетіне жаратып келген, өзен 

суына арналған кемелерді сәл-пәл теңізге лайықтап жасай салған-мыс. 

Осы орайда айтпағымыз: «Сақалына сары шіркей ұялап, Миығына қара 

шыбын балалап, Жазда мал іздеген қазақтың, Басы қайда қалмаған», деп атақты 

жырау Шалкиіз бабамыз айтқандай, бабаларымыз мұрасы қайда қалмаған. Бірі 

тіпті Жапон теңізінің түбінен табылғанын көріп отырсыздар. 

(httрs://еgеmеn.kz сайтынан алынды) 

https://egemen.kz/
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13-тапсырма. «Ұлы туындылар – адамзатқа мұра» тақырыбына адам 

өміріндегі мәдениет пен өнердің рөлі жайында таныстырылым дайындаңыз. 

 

11-тақырып. Мінез-құлық мәдениеті 

 

Сабақтың тақырыбы: Елге қызмет ету – білімнен емес, мінезден 

 

1-тапсырма. Бір-біріңізге сұрақтарды қойып, пікір алысыңыздар. 

1. Адамның мінезін сыртқы түріне қарап анықтауға болады дегенге 

қосыласыз ба? 

2. Сіздің өміріңізде түріне қарап, бір пікірде болып, кейін пікіріңіз 

өзгерген жағдайлар болды ма? 

3. Мінез-құлық мәдениеті дегенді қалай түсіндірер едіңіз? 

4. «Елге қызмет ету – білімнен емес, мінезден»  деген Ә. Бөкейхановтың 

сөзінен не түсіндіңіз? Ойыңызды дәлелдеңіз. 

5. «Еңбекқор, еңбекқорлық, еңбекқұмар, еңбекшіл» сөздерінің 

мағынасын түсіндіріңіз. 

 

2-тапсырма. Екінші бағандағы сөздердің түсіндірмесін бірінші бағаннан 

табыңыз. 

1 ерінбей көп еңбек ететін адам 1 еңбекқор 

2 көп оқып, ізденіп, жаңалыққа құмар адам 2 жаңашыл 

3 көп білетін, орынды сөйлейтін адам 3 қамқор 

4 үлкенді де, кішіні де сыйлап, сыпайы 

сөйлейтін адам 

4 тәрбиелі 

5 жан-жағындағы адамдар туралы ойлап, 

соларға көмектесуге дайын тұратын адам 

5 ақылды 

 

3-тапсырма. Ж.Баласағұнидың аталы сөздерінен не түсіндіңіз? 

Ойыңызды дәлелдеңіз.  
1. Мінезі жақсы адам төрге шығар.   

2. Салмақты болу – барлық игі істердің алғы шарты.   

 

Салыстырма мәнді сөйлемдер 

 

Салыстыру мәнді құрылымдар құбылыс не затты екіншісімен салыстыру 

арқылы оның сөйлемдегі негізгі ерекшеліктерін көрсетеді. Объекті арасындағы 

айырмашылықтар мен ерекшеліктерді білдіру үшін қазақ тілінде сын есімнің 

салыстырмалы шырайы келесі сөздермен тіркесте колданылады: менікінен, 

сенікінен, сіздікінен, онікінен... қарағанда, гөрі. 

Не неге қарағанда артық/кем, 

артығырақ/кемірек 

Не немен салыстырғанда 

үлкендеу/кішілеу, үлкенірек/кішірек 
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Салыстырма мәнді сөйлемдердің компоненттері төмендегідей тәсілдер 

арқылы жасалады:  

- шартты рай формалы етістікке аяқталған бағыныңқы компонент 

құрамында қандай, қанша, қалай деген сұрау есімдіктерінің бірі келеді де,  

басыңқы компонентте сұрау есімдіктеріне қарай айтылатын сондай, сонша, 

солай деген сөздердің бірі айтылады;  

- бағыныңқы компоненттің баяндауышы қызметінде -дай, -дей 

жұрнағымен келетін өткен шақтық есімше қолданылады. 

Мысалы: Сингапурдың экономикасы қалай дамыса, Қазақстанның 

экономикасы да солай дамиды. 

 

4-тапсырма. Сөйлемдерді салыстырма мәнді білдіретін сөздермен 

(кішірек, тиімдірек, салқындау, ұзынырақ, қымбатырақ, аласарақ, 

үлкендеу) толықтырыңыз. 

1. Қазақстанның солтүстігі мен шығыс өңірлерін АЭС-тің энергиясымен 

қамту  ...  .    

2. Мыстың  атомдық  көлемі  калиймен  салыстырғанда  ...  .             

3. Тарбағатай тауы Сауырға қарағанда ... .  

4. Қыркүйек айы алдыңғы айға қарағанда шамалы ... .  

5. Шетелден әкелінетін гүлдерге қарағанда бұл гүлдің сабағы ... .   

6. Металл  атомдарының  радиусы  бейметалдармен салыстырғанда ... .   

7. Эспортқа шығарылатын табиғи өнімдердің бағасы әлдеқайда ... .  

 

5-тапсырма. Берілген сөйлемдердің сыңарларын құрастырыңыз. 

Үлгі: Химик Гебсс химиялық динамика туралы тамаша заң ашты, ал 

Томсон оның ойын теориямен тұжырымдады. 

1.  Химик  Гебсс  химиялық  динамика  туралы  тамаша  заң  ашты,  ал  ... 

... ... .  

2. Еңбекті қанша істесең, табысты сонша ... ... .  

3. Табиғат – мезгіл мен кеңістіктегі шексіз ұғым, ал адам ... ... ... .  

4. Кирилл өз ана тілін қалай білсе, мемлекеттік тілді де солай ... ... .  

5. Қатерлі табиғат құбылыстарынан табиғат апаттары жиі пайда болады, 

ал табиғатты қорғау ... ... ... .  

6. Басқалар қандай қуанса, ол да сондай ... ... .  

7.  ... ... ..., Теміртауда тұрғызылған цехтың 

қуаттылығы одан да асып түсті.  

 

6-тапсырма. Салыстырма мәнді білдіретін 7 мақал тауып жазыңыз және 

оларды жаттап алыңыз.  

Үлгі: Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. 
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Адам мінезін түрі арқылы анықтау 

 

Ғылыми жұмыстар жүргізген адам табиғатын зерттеушілердің, көнекөз 

қариялардың болжамы бойынша «Адамның беті – ішкі (1) жан-дүниесінің 

айнасы». 

1. Дөңгелек жүзді (2) адам айналасына жайлы, төңірегіндегілерге 

қолайлы (3) жағдай жасай алатын жан. Олар турашыл (4), еңбекқор (5), жақсы 

қасиеттері үнемі көбейе түсетіндер. 

2. Маңдайы жалпақ, иегі сүйірленіп, үшбұрыштанып келген адамның есте 

сақтау қабілеті жақсы, бірақ мінезі құбылмалы (6). Өте сезімтал, содан қолға 

алған ісінен тез жалыға салатын кездері көп. 

3. Ат жақты кісі жұртты бір іске бастауға икемді, зиялы, ұйымдастыру 

қабілеті мол. Қажыр-қайраты, ерік-жігері бір басына жеткілікті. 

4. Қырынан қарағанда томпақ бет болып көрінетін адам қалжыңқой (7), 

ақжарқын. 

Бет-әлпеттің жеке бөліктері бойынша: 

1. Кең маңдай – ақыл-ой кемелділігінің белгісі. 

2. Тар маңдайлы адам құнтты, пысық (8). 

3. Орташа маңдай – есті (9) адамның белгісі. 

4. Жіңішке қас – талғампаз, кірпияз, ашуланшақ (10) жанға тән. 

5. Түзу қастың иесі – елгезек, тіл алғыш. 

6. Қиылған қарлығаш қас – қиялшыл, арманшыл адамдарға бітеді. 

7. Екі қастың арасы бір-бірінен алшақ тұрса, ондай адам басқалардың 

ықпалына тез түскіш. 

8. Қастың арасы түйісіп тұрса, ол адамның жүйкесі мықты (11). 

9. Дөңгелек көздің иесі – кім көрінгенге сене салатын аңқау (12). 

10. Қиықша көз – зеректіктің, тіпті кейде қулықшылдықтың да белгісі. 

11. Қысық көз – шулы жерді ұнатпайтын кісікиік жандарда болады. 

12. Үлкен мұрын – қызба, ұрыншақ, қызуқанды адамдарға бітеді. 

13. Кішкентай мұрын – өмірден көп нәрсе талап ете бермейтін жанға тән. 

14. Жалпақ мұрын иесі – қамсыз, уайымсыз, сөзінде тұра бермейтін кісі. 

15. Ұзын мұрын – иесінің қорқақ (13), сақ екенін танытады. 

16. Кішкентай мұрынды адам – жайдары мінезді. 

17. Мұрыны орташа адам – шыншыл, сенімді. 

18. Үлкен ауыз – ақкөңілділіктің және елден ерекшеленіп көрінуге 

құштарлықтық белгісі. 

 (Авторы: М. Сүлеймен  httр://www.іnfо-tsеs.kz/ сайтынан алынды) 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Downloads/М.%20Сүлеймен
http://www.info-tses.kz/
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7-тапсырма. Мәтінде асты сызылған сын есімдердің синонимдерін 

жазыңыз. 

1. ________ 4. __________ 7. __________   10. _________ 13. _________ 

2. ________ 5. __________  8. __________   11. _________ 

3. ________ 6. __________  9. __________   12. _________ 

8-тапсырма. Мәтіннен адамның сырт келбетін және мінез-құлқын немесе 

жеке қасиеттерін беретін сөздерді екі бағанға бөліп жазыңыз. 

Сырт келбет Мінез-құлық 
  

 

 

 

 

 

 

 

9-тапсырма. Ә бағанындағы сөздердің түсіндірмесін А бағанынан 

табыңыз. 

А Ә 

1) ерінбей көп еңбек ететін адам 

2) көп ұйықтайтын, еріншек адам 

3) көп оқып, ізденіп, жаңалыққа құмар адам 

4) көп білетін, орынды сөйлейтін адам 

5) үлкенді де, кішіні де сыйлап, сыпайы сөйлейтін адам 

6) тез ашуланып, жұрттың мазасын алатын адам 

7) ойланбай сөйлейтін, әр істің басын бір бастап, аяқтамай 

тастайтын адам 

8) жан-жағындағы адамдар туралы ойлап, соларға 

көмектесуге дайын тұратын адам 

а) жеңілтек 

ә) жаңашыл 

б) қамқор  

в) тәрбиелі 

г) ақылды  

ғ) ашушаң 

д) еңбекқор  

 

е) жалқау 

 

 

10-тапсырма.  Сын есімдердің синонимін, антонимін жазыңыз, олармен 

тіркестер құраңыз. 

сын есім синоним антоним 
   

жомарт  

салмақты                                             

пысық 

тәуір 

ақылды 

әдепті 

жуас 

мықты 

өжет 

шыншыл 

мырза сараң 
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11-тапсырма. httр://www.tоbеt.kz/ сайтынан «Төрткөз бен мойнақ» 

термесін тыңдап, талқылаңыздар. 

 

12-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз.  

1. Мәтінде қандай жақсы, қандай жаман қасиеттер сөз етілген? 

2. Бұл қасиеттердің қайсысын ерекше бағалайсыз? 

3. Автор ойын неге иттерді мысал қылып жеткізген деп ойлайсыз? 

4. Иттер не себептен сөздерінде тұра алмады? 

5. Мәтіннен қандай қорытынды шығаруға болады? 

6. Мәтіннен адамға тән қасиеттерді білдіретін сөздерді жазып алыңыз. 

7. Жануарларды мысалға келтіріп, адамдардың бойындағы нашар 

қасиеттерді әшкерелейтін тағы қандай әңгіме, аңыз, тәмсіл немесе ертегі 

білесіз? 

8. Абай айтқан «бес асыл іс пен бес дұшпанды» еске түсіріп, ертегіде сол 

қасиеттердің қайсысы туралы айтылғаны жөнінде әңгімелесіңіз? 

 

13-тапсырма. Мәтін етістіктерін болымсыз формада айтып шығыңыз. 

жігіттер мен қыздар әзілдеспейді 

 

Аталы сөздер 

1. Суық жүз бен ащы сөз кісіні түршіктіреді (Ю. Баласағұни). 

2. Білікті сөз – әдеп үлгісі (А. Йүгінеки) 

3. Мінезі жақсы адам төрге шығар (Ю. Баласағұни).   

4. Үйренер  нәрсең  білім  мен  мейірімділік,  құрметтей  біл  оларды   (Ю. 

Баласағұни) 

5. Салмақты болу – барлық игі істердің алғы шарты (Ю. Баласағұни).   

6. Сырты жалтырауықтың іші қалтырауық. 

7. Әлсіз адам – сүріншек, ақылсыз адам – еріншек. 

 

14-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіздер. 

1. Аталы сөздер мен мақалдардан не түсіндіңіз? 

2. Айтылған ойлармен келісесіз бе? Не себептен келісесіз, не себептен 

келіспейсіз? 

3. Сізге адамның қасиеттері туралы қандай нақыл сөздер немесе мақал-

мәтелдер ұнайды? 

Қызғаныш кеселі 

Дүниенің материалдық байлығына қызығып, жағымсыз қасиеттерді 

бойларына сіңірмес үшін, адамзат баласы рухани баюды міндет тұту керек. 

Адам  болу  өте  қиын,  надан  болу  –  әп-сәтте.  Адамның  жағымсыз  қасиеттері 

– мінез-құлықтың бір сипаты. Психолог маман ретінде студенттер арасында 

«қызғаныш сезімнің түрлері» туралы семинар дәріс өткізгенмін. Сонда мына 

жайттарды тілге тиек еттім. 

«Ақ» қызғаныш, «қара» қызғаныш деп жатады, бірақ тереңіне үңілсек, 

бұл екеуінде де бір қызғаныш. Қызғаныштары мен іштарлықтары бойларын 

http://www.tobet.kz/
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кернеген  адамдар  тек  қана  аяныш  сезімдерді  тудырады.  Өйткені  ондай 

адамдар – өте әлсіз, ерік-жігерлері төмен, сәтсіздікті көтере алмайтын аянышты 

жандар. Өне бойын қызғаныш пен көреалмаушылық жаулаған адам баласы өзі 

толыққанды өмір сүре алмайды және басқаға өмір сүруге кедергі тудырады. 

Жалпы, адам бойындағы жағымсыз қасиеттер аз сыналмаған. Мұхтар 

Әуезов «Қызғаныш – құрт ауру. Ол мыс қазандай қайнайтын азап оты» дейді. 

Қызғаныш пен көре алмаушылық деген қасиеттер жанды жаулап алатын 

құрттар, надан және жауыз, қатыгез адамдардың жүректеріне ұя салады. 

Қызғаныш – бұл ауру. Медицинада айтылатындай, қызғаныш отына 

өртенгендердің ішкі секрециясы қалыпсызданып, жүрек-қан тамыр жүйесі 

бұзылып, жүйке жүйесі зақымданады. 

Қызғаншақтық – сыртқа шықпай қоймайтын ішкі былық. Қызғаншақтық 

пен іштарлықтың үш белгісі бар: Егер адам қасында болмаса, ол туралы ызалы 

сөздер айтып, жағымсыз ойларын білдіреді; Ол сол адамды көргенде 

жағымпазданып, екіжүзділеніп, көлгірсиді; Ол адамның бақытсыздығына 

қуанады. 

Мұндай қасиеттер – саяз  ақылдың белгілері. Өзін әрқашан басқамен 

салыстыра беретін, басқа біреудің сәттілігін өзінің құлдырауы деп есептейтін 

адам – жағымсыз қасиет иесі. Біреудің жетістіктері мен жолы болғыштығы 

оның бойында қорқыныш тудырады, адам санасының ең төменгі пернелеріне 

әсер етіп, соған орай рефлексті қорғаныш күштері пайда болады, соны жеңу 

үшін әртүрлі әдістер мен тәсілдер қолданады. Басқаларға жоғары талап қоюдың 

артында адамгершілік пен психологиялық зиян шегушілігі, ішкі жан дүниесінің 

бостығы жатады. Адамның жанын жегідей жеген қызғаныш адамға азап 

шектіреді, әртүрлі аурулардың тууына ықпал етеді. 

«Осы жағымсыз қасиеттер неден пайда болады?» деген сұрақ туады. Бұл 

балалық шақтан ата-анасының немесе басқа ересектердің баланы бағалауы мен 

салыстыру нәтижесінде шығады. Мысалы, «Сен Марат, Айгүл, Жанарлар 

сияқты болсаң...», т.б. салыстырулар мен сын-ескертпелерді естіп өскен балада 

қызғаныш сезімі пайда болады, яғни қай жерде бағалау, салыстыру, талаптар 

болса, сол жерде қызғаныш туады. 

Қызғаншақ адамдар – жағымсыз энергияның иелері. Жан-жақтарына 

агрессияның ұшқындарын атып, жамандық ойлап, қызғаныш тудырған 

объектілердің жағымды жақтарынан гөрі жағымсыз жақтарын тезірек байқап, 

оларды «тізе бүктіру» мақсатында әртүрлі агрессияның түрлерін қолданады. 

Осындай адамның жеке басына, қоршаған ортасына кері әсерін тигізетін 

жағымсыз қасиеттерден құтылудың жолдары: сарыуайымға салынбай, өзіңнің 

сүйікті ісіңмен айналысу (шахмат ойнау, суда жүзу, табиғатқа шығу, спортпен 

шұғылдану, т.б.); қоршаған ортаға, табиғатқа сүйіспеншілікпен қарау; жан-

жүйеңді, ойыңды рухани байытатын көркем шығармалар оқу; адамдардың 

позитивті тұстарын байқауға тырысу; әрбір күнге шүкіршілік етіп, бәріне көңілі 

толып, алғыс айта білгені жөн. 

(Гүлбану Құрманалиева «Ана тілі» газетінен) 
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15-тапсырма. Сөйлемдерге «иә» және «жоқ» деп жауап беріңіз. 

1. Мақала авторының психологияға қатысы бар ма?  

2. Қызғаныштары мен іштарлықтары бойларын кернеген адамдар күшті 

адамдар ма?  

3. Өне бойын қызғаныш пен көреалмаушылық жаулаған адам бақытты 

өмір сүреді. 

4. Қызғаныш пен көреалмаушылық деген қасиеттер жауыз, қатыгез 

адамдардың жүректеріне ұя салады. 

5. Қызғаншақтық тәрбиенің жемісі ме? 

6. Бұл жағымсыз қасиеттен арылуға бола ма? 

7. Одан құтылудың жолдары: сарыуайымға салынбай, өзіңнің сүйікті 

ісіңмен айналысу, қоршаған ортаға, табиғатқа сүйіспеншілікпен қарау; жан-

жүйеңді, ойыңды рухани байытатын көркем шығармалар оқу т.б. 

 

16-тапсырма. Сөз тіркестерінен бірнеше сөйлем құрастырыңыз. 

1. Елге қызмет ету.  

2. Адам мінезін анықтау.  

3. Мінез-құлық мәдениеті.  

4. Мінезі жақсы адам.  

5. Салмақты болу. 

 
17-тапсырма. Қосымша ақпараттарды пайдалана отырып, «Мінез – адам 

бойындағы қасиет» тақырыбы бойынша ой толғаңыз. 

 

18-тапсырма. Екі топқа бөлініп, пікірсайыс өткізіңіз. 

І топ ІІ топ 
  

Адамның мінезі жұмыста 

әріптестермен қарым-қатынасқа әсер 

етеді... 

 

 

Адамның мінезі жұмыста 

әріптестермен қарым-қатынасқа әсер 

етпейді... 

 

 

19-тапсырма. Жобалық жұмыс. «Ұлт ұстаздары» тақырыбына баяндама 

дайындаңыз. 

 

12-тақырып. Сән мен талғам 

 

Сабақтың тақырыбы: Сән әлемі: киім дизайнерлері. 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер.  

1. «Талғамы жақсының таңдауы жақсы», «Адам көркі – шүберек, ағаш 

көркі – жапырақ», «Ақылды кісі азбайды, асыл бұйым тозбайды»  дегендерді 

қалай түсінесіз? Ойыңызды дәлелдеңіз. 
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2. Сізді сән әлемі қызықтыра ма? Күнделікті сән әлемінің жаңалықтарын 

бақылап отырасыз ба? 

3. Сән әлеміндегі бренд, тренд ұғымдарын қалай түсінесіз?  

4. Қазақтың ұлттық әшекей бұйымдары (алқа, білезік, шашбау) туралы не 

білесіз?  

5. Сән үрдістері мен тенденциялары туралы не айта аласыз? 

 

2-тапсырма. Мәтінге тақырып қойып, оның қойылу себебін түсіндіріңіз 

және мәтіннің мазмұнын ашатын сұрақтар құрастырыңыз. 

 Киімде бірнеше стильдер болады: классикалық, спорттық, романтикалық 

және фольклорлық. Классикалық стильге салыстырмалы түрде тұрақты, сән 

әлеміндегі өзгерістерге онша беріле бермейтін барлық киім түрлері кіреді. 

Ерлердің классикалық киімдеріне костюм-шалбар немесе тек шалбардың өзі, 

жакет – костюм, ағылшын пальтосы, әйелдердің классикалық киіміне жеңді 

көйлек жакетімен, белдемше кіреді. Спорттық стиль – демалыста, спортпен 

айналысқанда, саяхатқа шыққанда киюге ыңғайлы киімдер. Спорттық киімдер: 

күртеше, жейде, әртүрлі ұзындықтағы және әр түрлі әрленген белдемшелер, 

комбинезондар, джинсы киімдері.  Романтикалық стильдің ерекшелігі 

қатпарлар, желбіреуіштер, шілтерлер, банттар, желбіршектер жиынтығынан 

тұрады. Фольклорлық стиль (этникалық) ұлттық сипаттағы осы заманғы 

киімдер. Бұл стильде ұлттық ою-өрнектер, кестелер, қол жұмысының көптеген 

элементтері, жоғары технологиялық әдістер кеңінен пайдаланылады. 

Фольклорлық стильді көбіне кантри стиль деп атайды.  

Талғамы жақсының таңдауы жақсы екені рас. Десе де, талғам туралы 

дауласуға болмайды.  

Ал, Сіз қандай стильді, қандай түсті ұнатасыз? 

 

3-тапсырма. Мәтінді тиісті сөздермен толықтырыңыз.  

талғамын  

үйлесім  

ерекшеленеді  

классикалық  

адамның 

 

Адам көркі – шүберек, ағаш көркі – жапырақ. Әр ... өзіндік киіну 

ерекшелігі бар. Киіну адамның ... ғана көрсетпейді, сонымен бірге оның мінезі, 

көңіл-күйі, ұстанымынан да хабардар етеді дейді стилист мамандар.  

 Кейде қызығып киім сатып аламыз, ол киім басқа киімдермен ... таппай, 

гардеробтан орын алып тұрады. Сондықтан әр адамның өзінің базалық 

гардеробы болуы керек. Базалық гардеробқа жататын киімдер бейтарап реңді, 

бір түсті және ... пішінді болғаны дұрыс. Сол кезде барлық киімдер бір-бірімен 

жақсы үйлесім табады. Негізгі гардероб адамның күнделікті өмір салтына, дене 

бітіміне қарап қалыптасады.  
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 Көйлектің, шалбардың, жакеттің, белдемшенің тіпті аяқ киімнің де 

базалық гардеробта болуы тиіс түрлері бар.  

 Сонымен бірге киімдердің түсі де басты назарда болсын. Себебі әр 

адамның өзінің түсі бар. Адам көзінің, шашының, терісінің түсімен ... . Бұл – 

біздің табиғи түсіміз.  

 

Шарт мәнді сөйлемдер 

 

Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем құрамындағы 

бағыныңқы компонент басыңқыдағы ойдың шартын білдіреді. 

1. -са / -се + жіктік жалғау: Талмай еңбек етсең, мол табысқа кенелесің. 

2. -ған / -ген / -қан / -кен + -да / -де: Сән әлемі жұмыстарына дер кезінде 

қаржы бөлінгенде, мұндай шығын болмас еді. 

3. -ма+й /  -ме+й /  -па+й / -пе+й; -ма+йынша / -ме+йінше / -па+йынша 

/ -пе+йінше: Жан қиналмай (қиналмайынша), жұмыс бітпес. 

 

4-тапсырма. Мәтін бойынша «Төрт сөйлем» тәсілін пайдаланып, 

пікіріңізбен бөлісіңіз. 

Пікір Өз пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. 

Дәлел Пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. 

Мысал Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз. 

Қорытынды Қандай қорытындыға келгеніңізді айтыңыз. 

 

Қазақстандық «мода» жайлы не білеміз? 

 

Кейбір деректер бойынша, қазақ басылымдары «сән», «мода» және 

«подиум» деген сөздерді 1913 жылдардың өзінде пайдалана бастаған. Қазіргі 

кезде «сән әлемі» ресми түрде 1947 жылы келген дейді. Ал, жалпы, ата-

бабаларымыздың ежелден келістіре киген қазақы өрнегі бар сәнді киімдері мен 

әшекей бұйымдарының өзі нағыз «сәндіктің» өзі емес пе?! Отандық сән 

әлемінің дүниеге келуіне «Сымбат» сән академиясы себепші болған деген 

мәлімет бар. Тұңғыш рет 1972 жылы қазақстандық сән өнерін шетелге 

таныстырған компанияның «Сымбат» деп аталған тұңғыш журналы 1958 

жылы, ал тұңғыш мода театры 1987 жылы ашылған екен. Қазақстан 1972 жылы 

Болгарияда, 1974 жылы Лейпцигте, 1975 жылы Италияда өткен халықаралық 

фестивальдарға да қатысқан. 1988 жылы Чехословакияның Брносында 

ұйымдастырылған жарыста бас жүлдені иемденген.  

Осылайша fаshіоn – индустрия Қазақстанға да жеткен. Қазірде елімізді 

әлемге танытып жүрген атақты дизайнерлеріміз де жетерлік.  

Құралай Заманбекқызы Нұрқаділова – қазақстандық дизайнер, суретші, 

стилист, «Құралай» сән үйінің басшысы. Қазақстан Республикасы Ұлттық Сән 

Палатасының атқарушы директоры. Kаzаkhstаn Fаshіоn Wееk және Мәскеу мен 

Екатеринбург қалаларында өтетін сән апталығының тұрақты қатысушысы.  
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Отандық сән индустриясының жарқын өкілі Салтанат Баймұхамедова сән 

әлеміне сонау 2000 жылдары келген болатын. Басында «F.. yоu» киім желісімен 

жастарға арналған киімдер тігіп жүрген Салтанаттың 2008 жылдың наурыз 

айында Trеnd & Tеndаnсе агенттігінің қолдауымен Парижде алғашқы сән 

көрсетілімі өтеді. Содан бастап ол Sаltа™ деген брендпен шыға бастайды. 

Бүгінгі күні Sаltа сапалы, әрі қолжетімді бағадағы рrеt-а-роrtеr әйелдер киімін 

шығарумен айналысады.  

Сән өнеркәсібінде жүргеніне 10 жылға жуық уақыт болғанымен, Камила 

Курбанидің қазақстандық сән сахнасына келгеніне небәрі 2 жылдай болған. 

Осы уақыттың ішінде ол сән әлеміне өзгелерге ұқсамайтын ерекше стилін 

ұсынған. Екпінді гламурға емес, керісінше unіsеx пен саsuаl стиліндегі 

еркіндікке түсіретін Камиланың тұтынушылары еркін ойлайтын, өзгеден аса 

ерекшеленбейтін, бірақ өзінің ерекше қайталанбас стилімен көзге түсетін 

кәдімгі қала тұрғындары.  

2011 жылдан бері отандық сән әлеміне қадам басқан ZhSаkеn брендінің 

негізін қалаушы Сәкен Жақсыбайды бүгінгі күні танымайтын қазақстандық 

сәнқой жоқ шығар. Шетелге жиі шығып тұратын Сәкен әр елден алған әсерін 

өз топтамаларында жеткізуге тырысады. Ол киімдерін тігуде барқыт, жібек, 

шілтер және шифон маталарын қолданады. Оның барлық киімдері сапалы әрі 

бағасы қолжетімді. 

 

5-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын баяндаңыз. 

 

Қазақстандық дизайнерлер және олардың жетістіктері 

 

Отандық сән әлемінде ерекше көзге түсіп 

жүрген дизайнердің бірі – Ая Бапани. Оның өнерге 

деген таланты әкесінен дарығандығы айтылып 

жүр. Ая Бапани қазақ көркемсурет өнерінің 

классигі Әлібай Бапановтың қызы. 

Ая Бапани киім үлгілерін ұлттық нақышта 

сәндеп жүр. Жас дизайнер тек спортта ғана емес, 

сән үлгісінде де ел мәртебесін арттыруға болатындығын дәлелдеді. «Fаshіоn TV 

Сеntrаl Аsіа 2013» премиясында Орта Азияның үздік сән дизайнері атағын 

иеленді. 

Жас әрі талантты дизайнердің өз ерекшеліктері бар. Ол қазақ халқының 

бай мәдениеті мен ұлттық ою-өрнектерін  әлдеқайда тартымды екенін өз 

туындыларында дәлелдеп жүр. Ол ұлттық нақышта безендірілген киім 

үлгілерін шетелдік сән көрсетілімдеріне шығарды. Нәтижесі де жоқ емес. 

Туындыларына жоғары баға алған атақты дизайнердің киімдері жоғары 

сұранысқа ие. 
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Аида Кауменова – көркем рrеt-а-роrtеr dеlux 

коллекциясын шығарушы жас дизайнер. Оның 

«АіdаKаumеNОVА» брендті жеке маркасы отандық 

жұлдыздар арасында танымал. Бұл бренд тек қана 

Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар басқа да 

шетелдерден өз орнын алып жүр. 

Аида Кауменова Талдықорған қаласында 

дүниеге келген. Ол онда білім беру мектебімен қоса 

өнер мектебінде бітіріп шықты. Кейін Алматы 

технологиялық университетін 1997 жылы «инженер-конструктор-модельер» 

мамандығын бітірген. 

Дизайнер 2002 жылы Италияға барып шеберлігін жетілдіре түсті. Онда ол 

«Саrlо Во» Urbіnо қаласында сән мектебін бітірген. Ол «Dаrаlеquе» 

маркасының арт-директоры және дизайнері болған. Арт-директордың 

мамандығынан кейін Аида «АіdаKаumеNОVА» сән үйін құрды. 

 

6-тапсырма. Мәтіндегі белгіленген сөздерге мәндес сөздерді табыңыз. 

  

Жүзік 

 

Әйел адамдар сәндік үшін көптеген әшекей бұйымдарды тағады. Көбінесе 

алқа, моншақ, жүзік, білезік бұйымдарын сатып алады. 

Әйелдердің саусақтарына тағатын зергерлік бұйымдардың бір түрі – жүзік. 

Оны кейде «сақина» деп те атайды. Зергерлер алтыннан, күмістен құйып, соғып, 

тамаша өрнектер салып, асыл тас қондырып, алуан түрлі жүзіктер жасаған. 

Олар жасалу түрі мен қолдану ретіне қарай «отау жүзік», «құдағи жүзік», 

«тасбақа жүзік» т.б. атаулармен аталған. 

  

7-тапсырма. Жобалық жұмыс. Қазақстандық киім дизайнерлері жайлы 

бұқаралық ақпарат көздерінен материал жинап, әңгімелеуге және өздеріңіз 

құрастырған сән үлгілерін көрсетіп, қорғауға дайындалыңыз. 

 

8-тапсырма. Мәтін бойынша «Төрт сөйлем» тәсілін пайдаланып, 

пікіріңізбен бөлісіңіз. 

Пікір Өз пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. 

Дәлел Пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. 

Мысал Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз. 

Қорытынды Қандай қорытындыға келгеніңізді айтыңыз. 
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Рерих пайымындағы биіктік 

  

Орыстың әйгілі суретшісі Николай Рерих 

шығармалары алматылық көрерменге құшақ ашты. 

Ә.Қастеев атындағы Өнер музейінде «Рух шың-

дары» деген атаумен салтанат құрған көрме қазан 

айының соңына дейін жалғасады.  

Рерих кенебіндегі гималайлық топтамалар 

таудың алып шыңдарына ұмтылу һәм рухани 

ізденістерге шақыру іспетті. Суретші қиялы тау 

шыңы мен адам рухын жалғай түседі. Ол өзінің тау пейзаждарында жергілікті 

пішіндердің шынайылығын бере отырып, табиғатты жоғары абстракциялық 

деңгейге жеткізеді. Суреткердің ең бір іргелі шығармаларына айналған алып 

ландшафтар оның ешкімге ұқсамайтын қолтаңбасын әйгілеп тұр дерсіз. 

Көрмеде символдық мағынаға ие, түрлі сюжеттік композициялар 

ұсынылған. Картиналар көрерменге сиқыр және ескі салт-жоралардың куәгері 

болуға, өзіндік тәжірибенің мүлгіген тыныштығын сезінуге, тарихи оқиғалар 

мен тылсым дүниелерге таңдануға мүмкіндік береді. Биік таулар кенептердегі 

композициялардың айрылмас бөлігі. Тау жиектерінде Иса, Мұхаммед (с.ғ.с) 

пайғамбар және Шыңғысхан бейнеленген. Өнертанушылар Рерих қылқаламына 

аса танылмаған аңыз әңгімелер, нақылдар және ескі болжамдар арқау болған 

деседі. Халық батырларының бейнесі қиын кезеңдерде адамзат рухының 

жаңғыруына себепкер болғанын, олар да тау шыңдары секілді дүние 

дамуындағы дара жол екенін суретші барынша ашып көрсетуге күш салған. 

– Н.Рерихтің Шығысқа, Үндістанға жасаған саяхаты көркемөнер 

туындыларының мәнерін мәйектендіріп, адамзаттың дәстүрлі даналығы 

сақталған мекен суретшінің арманына қанат бітірді. Бұл жерде Николай 

Костантинович өмірінің елеулі кезеңін өткізді. Оңтүстік, Орта және Шығыс 

Азияға жасаған саяхат пен экпедициялар барысында Үндістанда өмір кешіп, 

ежелгі буддистік және үнділік көркемөнер дәстүрлерін зерттеуге мүмкіндік 

алып, белгісіз ескі ескерткіштер және аңыздармен, даналықтармен танысады. 

Шығыс Рерихті жаңа сюжеттер, бояулар, техникалық тәсілдермен байытып 

өнер палитрасын кеңейтуге көмектесті. Көрмеде 1930-1940-жылдарды 

қамтыған 50 жұмыс ұсынылған. Олардың басым бөлігін атақты гималайлық 

этюдтер құрайды, – дейді Ресей Шығыс өнері музейі Рерих мұралары бөлімінің 

аға ғылыми қызметкері Лариса Келим. 

Расында да, Шығыс елдерінде өткерген жылдарында Рерих 

туындыларының сызықтары, түстері, ырғақтары, құрылымы мәнерлі 

мүмкіндіктерін арттырып жоғары үйлесімге жеткен. Бояулардың нәзік 

ауысымы күтпеген реңктің контрастарымен жымдасып сиқырлы сезім 

тудырады. 

Көрмені Николай Константинович Рерихтің ұлы Святослав жазған 

портрет ашты. Картинада буддалық фигуралардың аясындағы даналық пен 

білімнің символы – семсер, қобдиша, шам және кітап ұстаған тибет киіміндегі 
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шығыс данасы бейнеленген. Н.Рерихті «Тау шебері» деп санаған 

көрермендерге Гималайдың жан дүниесі ашылғандай. Суретші көрерменді 

сұлулық пен үйлесімге, жан дүниенің тазалығына ұмтылуға шақырады. 

(httрs://еgеmеn.kz сайтынан алынды)  

 

13-тақырып. Әдебиет әлемі 

 

Сабақтың тақырыбы: Қазақтың атақты ақын-жазушылары 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1. Қандай адамды тұлға деп есептеуге болады деп ойлайсыз? 

2. Қазіргі Қазақстан қоғамында жастарға үлгі боларлық қандай тұлғалар 

жайлы білесіз? 

3. Сіз жақсы танитын адамдардың ішінде нағыз тұлға деп санауға лайық 

жандар бар ма? 

4. Сіз өзіңізді тұлға болуға лайықпын деп есептейсіз бе? 

5. «Жақсыны ұлықтай білу, жайсаңды қызықтай білу – ақылдының ғана 

ісі» дегенді қалай түсінесіз? Ойыңызды дәлелдеңіз. 

 

Ұлылардан қалған сөз 

 

2-тапсырма. Өлеңді жаттап алыңыз. 

 

Артықша туған азамат 

 

Жамбыл Жабаев 

 

Жігіттіктің кезінде 

Жігерлі болса, ер болар 

Тұрмаса жігіт сөзінде, 

Нәсілі оның кем болар 

Қажырлы болса майданда 

Халыққа сөзі ем болар. 

Ел үшін туған ерлердің 

Алды-арты дария кең болар. 

Бірлігі кетсе ағайын 

Әркімдерге жем болар. 

Серт адамды байлайды 

Ер жігіт серттен таймайды. 

Өршеленген кезінде 

Өлімді кім ойлайды. 

Артықша туған азамат 

Халыққа үлкен бел болар. 

https://egemen.kz/
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Ұлы Абайдың философиялық ойлары 
 

Қазақтың ұлы ақыны Абайдың  өмірінің соңғы 

жылдары жазылған  философиялық шығармасы – қара 

сөздері. Барлығы 45 сөзден тұрады. Абайдың қара 

сөздерінің соңғы нұсқасы Абай шығармаларын 

жинақтаушы, көшіріп, насихаттаушы Мүрсейіт Бікеұлының 

1905, 1907 және 1910 жылдардағы қолжазбалары бойынша 

жарияланып келеді. Қара сөздерінің бірнешеуі алғаш 1918 

жылы Семейде шыққан «Абай» журналында жарық көрді. 

Кейіннен Абайдың қара сөздері орыс, қытай, француз т.б. 

көптеген шет ел тілдеріне аударылды. 

Абайдың қара сөздерін сыншылдық, ойшылдық, көбіне өнер-білім, еңбек 

пен кәсіп, ұрпақ тәрбиесі, адамгершілік мәселелеріне арналған өсиет, толғау 

деуге болады. 

Қара сөздердің тақырыбы біреу-ақ, ол – адам болмысы. Қара сөздердегі 

әрбір сөз осы тақырыпты кеңірек ашуға мол мүмкіндік береді. 

Шығарма тек бір халықтың не ұлттың еншісіне қатысты мәселелерді 

айтумен ғана шектелмеген. Онда ғұламаларды жылдар бойы толғандырып 

келген мәселелерге талдау жасалған. Сондықтан да Абайдың қара сөздері – 

әлемдік өркениетте өзіндік орны бар қайталанбас мәдени мұралардың бірі. 
 

3-тапсырма. «Ұлы Абайдың философиялық ойлары» мәтінін пайдалана 

отырып, берілген сөйлемдерді кеңейтіңіз. 

«Қара сөздер» атауының мағынасы өлең сөз дегенді 

білдірмейді. Өлеңді қазақ қара сөз демеген. Қара сөз проза 

ұғымында айтылған. Қара сөзді еркін ой білдірудің түрі деп 

түсінуімізге болады... 

 

4-тапсырма. Өлеңді түсініп оқыңыз. «Сыртын танып іс бітпес, сырын 

көрмей» дегенді қалай түсінесіз? Оқытушы көмегімен мағынасын ашыңыз. 

Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, 

Жоқ-барды, ертегіні термек үшін. 

Көкірегі сезімді, тілі орамды 

Жаздым үлгі жастарға бермек үшін. 

Бұл сөзді тасыр ұқпас, талапты ұғар, 

Көңілінің көзі ашық, сергек үшін. 

Түзу кел, қисық-қыңыр қырын келмей, 

Сыртын танып іс бітпес, сырын көрмей... 
 

5-тапсырма. Өлең жолдары бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Абай өлеңді не үшін, кім үшін жазған деп ойлайсыз? 

2. Абайдың айтуынша жастардың қанша түрі болады және оларды қалай 

бөледі? 

3. Өлеңдегі «Талапты» сөзінің беретін мағынасы қандай? 
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Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз! 

Абайдың барлық өлеңі – қазақтың сол күшті тілінің ішінен туған асыл 

құрыш, қырдағы қалың қазақтың осы күнге шейін сөйлеп жүрген жалпақ тілінің 

жемісі, соның сыры мен сымбатын көрсететін айнасы. Бұл – Абайдың қазақ 

тіліне істеген қызметі. 

М. Әуезов 

 

Абай тек поэзия тілін түзеп берген жоқ, жалпы тіліміздің 

оралымдылығын, бейнелеу шеберлігін, сөйлем құрылысындағы әр сөздің өз 

орнын,  сөйлемдегі   ой  салмағын,  қайда,  қалай  қалауын  да  үйретіп  кетті. 

Абай – бізге ұлы мектеп! 

Ғ. Мүсірепов 

 

Абай мұрасы – біздің ұлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға жол 

ашатын қастерлі құндылық. Жалпы, өмірдің қай саласында да Абайдың ақылын 

алсақ, айтқанын істесек, ел ретінде еңселенеміз, мемлекет ретінде мұратқа  

жетеміз.  Абай  арманы  –  халық  арманы.  Халық  арманы  мен  аманатын  

орындау  жолында  аянбағанымыз  абзал.  Абайдың  өсиет-өнегесі  ХХІ 

ғасырдағы жаңа Қазақстанды осындай биіктерге жетелейді. 

Қасым-Жомарт Тоқаев 

 

6-тапсырма. Мәтінді бірнеше бөліктерге бөліңіз. Әр бөліктің негізгі ойын 

білдіретін сөйлемдерді табыңыз. Әр бөлікке атау беріңіз. 

 

Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан 

 

Жаңа Қазақстанның өзегін жаңа қоғам құрайтыны анық. Бұл ретте, ең 

алдымен, ұлтымыздың қадір-қасиетін арттырып, халқымыздың бәсекеге 

қабілеттілігін жетілдіруге баса мән беруіміз керек. Сондай-ақ, қоғамның 

дамуына кедергі келтіретін, береке-бірлігімізге іріткі салатын жағымсыз 

қасиеттерден арылу қажет. 

Әлеуметтік жауапкершілік қайткенде орнына келеді? Әрине, бұл – оңай 

шаруа емес. Осы күрделі мәселенің шешімін Абайдың «Толық адам» 

формуласынан іздеген жөн. «Толық адам» деген сөз ағылшын тіліндегі «А mаn 

оf іntеgrіty» түсінігіне сай келеді. Бұл – тек өте ілкімді, өзіне сенімді, ізгілік пен 

жақсылыққа ұмтылатын адамдарға ғана тән сипаттама. Қазір тарап жатқан осы 

ұғымды Абай сонау он тоғызыншы ғасырдың өзінде-ақ түсіндіріп айтты. 

Адам өмірі тұтасымен түрлі қарым-қатынастардан құралады. Онсыз адам 

қоғамнан бөлініп қалмақ. Ал қарым-қатынас міндетті түрде өзара 

жауапкершілікті туғызады. Бұл жауапкершілік қара басының қамын биік 

қоятын өзімшілдік араласқан кезде бұзылады. Сондықтан Абай: «Ақыл, қайрат, 

жүректі бірдей ұста, Сонда толық боласың елден бөлек», – деп адамға нұрлы 

ақыл мен ыстық қайраттан бөлек жылы жүрек керек екенін айтады. 
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Осы үш ұғымды ол үнемі бірлікте қарастырады, бірақ алдыңғы екеуі 

жүрекке бағынуы керек деп есептейді. Бұл – қазақ халқының өмірлік 

философиясы. 

Біз Абайдың «толық адам» тұжырымын қайта зерделеуіміз керек. Бұл 

бағытта ғалымдарымыз тың зерттеулерді қолға алуы қажет. «Толық адам» 

концепциясы, шындап келгенде, өміріміздің кез келген саласының, мемлекетті 

басқару мен білім жүйесінің, бизнес пен отбасы институттарының негізгі 

тұғырына айналуы керек деп есептеймін. 

Абай өлеңдеріндегі «Еңбек етсең ерінбей, Тояды қарның тіленбей», 

«Тамағы тоқтық, Жұмысы жоқтық, Аздырар адам баласын», «Өзіңе сен, өзіңді 

алып шығар, Еңбегің мен ақылың екі жақтап» – деген қазыналы ойлар бәрімізге 

жақсы таныс. Әр адам осы түйінді тұжырымдарды санасына берік тоқып, өзінің 

тынымсыз, адал еңбегімен айналасына үлгі болуы керек. 

Абайды өз заманындағы іскерліктің ұйытқысы, еңбекқорлықтың 

мотиваторы деуге болады. Ұлы ойшыл шығармаларында кәсіптен нәсіп 

тапқандарды, шаруақорлыққа үйрену дағдыларын үлгі етеді. Ол тұрмыс 

сапасын жақсарту үшін еңбек етудің жаңа тәсілдерін меңгеруге шақырады. 

Сонымен қатар ақын бастамашылдықты, кәсіптегі адалдықты жоғары қояды. 

Мысалы, өзінің оныншы қара сөзінде «Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, 

орнын тауып істесе, кім бай болмайды?», – деп тұжырым жасайды. 

Абайдың ойынша, табыс табу үшін қолөнер үйрену керек. Себебі «мал 

жұтайды, өнер жұтамайды» (отыз үшінші қара сөз). Ұлы ақынның бұл ойлары 

бүгінгі Қазақстан қоғамы үшін де өзекті деп санаймын. Сондықтан біз бүгінгі 

таңда шикізатқа тәуелділік психологиясынан арылуды, шағын және орта 

бизнесті барынша өркендетуді негізгі басымдықтың бірі ретінде белгілеп 

отырмыз. 

(Қ.Тоқаевтың «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» мақаласынан алынды) 

 

Сөйлеуде қолданылатын тілдің көркемдеуіш құралдары 

 

Адамдар тіл арқылы қарым-қатынас жасағанда ойды көрікті жеткізу үшін 

сөздің әртүрлі қасиеттері мен қырларын пайдалануға тырысады. Сөздің 

мәнерлілігі толып жатқан тәсілдермен жүзеге асырылады (4-кесте). 
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4-кесте – Теңеу мен эпитеттің берілуі 
 

7-тапсырма. Абайдың өлең шумақтарын мәнерлеп оқып, теңеулер мен 

эпитеттерді теріп жазыңыз. 

 

Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, 

Аласы аз қара көзі нұр жайнайды. 

Жіңішке қара қасы сызып қойған, 

Бір жаңа ұқсатамын туған айды. 

Маңдайдан тура түскен қырлы мұрын, 

Ақша жүз, алқызыл бет тіл байлайды. 

Аузын ашса көрінер кірсіз тісі, 

Сықылды қолмен тізген, іш қайнайды. 

Сөйлесе, сөзі әдепті һәм мағыналы, 

Күлкісі бейне бұлбұл құс сайрайды... 

 

8-тапсырма. Мәтінді оқып, түсінгеніңізді айтыңыз. 

 

Шәкәрім өлеңдеріндегі имандылық концепциясы 

Шәкәрім өзі өмір сүрген заманның болмысын, бүкіл 

қазақ елінің мұң-зарын өлеңдерінде өрнектей білді. 

Шәкәрімнің ақындық жолын айқындап берген Абайдың 

ақындық дәстүрі болды. Шәкәрімнің терең мағыналы 

өлеңдерінен Абайдың реалистік сарыны, көркемдік, 

эстетикалық танымының әсері үнемі белгі беріп отырады. 

Шәкәрімнің көптеген өлеңдеріне арқау болған тақырып – сол 

кездегі қазақ қоғамының жай-күйі.  

Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармаларында адалдық, имандылық жолын 

қашан да шамшырақ етіп отырған. Шәкәрімнің «Иманым» атты жинағында 

жаратылыс жұмбағы, Алла мен адам қарым-қатынасы, иман жайлы жазған 

туындылары қамтылған. Ой бастауы Құран Кәрімнен құйылар Шәкәрімнің сыр 

сөздері бүгінгі қоғамның тынысымен үндес екендігі даусыз. Қазақ қауымының 

Теңеу Эпитет 
  

Теңеулер бір затты екінші затқа 

салыстырудың нәтижесінде жасалады. 

Теңеулер   -дай,   -дей,   -тай,  -тей,           

-дайын,   -дейін,   -тайын,  -тейін,         -

ша, -ше жұрнақтарының, секілді, 

сияқты, тәрізді, сынды, тең, ұқсас 

сөздерінің көмегімен жасалады. 

Мысалы: таудай талап, өмір ағыны 

сумен тең т.б. 

Эпитет заттың, құбылыстың 

қасиетін, сапасын немесе белгісін 

айқындап тұрады. Эпитет көркем 

туындыларда эстетикалық қызмет 

атқарады, сөздің тартымдылығын, 

сұлулығын, әсерін арттырып, 

тыңдарман мен оқырмандардың 

жылы қабылдауына мүмкіндік 

жасайды. Мысалы: алтын күн, қара 

жер т.б. 
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ғана емес, жалпы адамзат баласының рухани қазынасы үшін өшпес өсиет 

қалдырған Шәкәрім Құдайбердіұлының асыл мағыналы сыр сөздерінің жылдар 

өткен сайын жаңғыратыны шындыққа айналып отыр. Сондықтан да иманына 

талапты жастарды таныс қылмақ үшін Шәкәрім бұл жинағында:  

«Қырықтан соңғы иманым,  

Отыз жылдай жиғаным,  

Көп ғалымның сөзінің  

Ақылға алдым сыйғанын», - деген екен. 

Шәкәрім өлеңді өнер деп танып, оған биік талап, талғаммен қараған. 

«Арман», «Жастарға», «Қазақ айнасы» т.б. өлеңдерінде, «Қалқаман-Мамыр», 

«Еңлік-Кебек», «Нартайлақ пен Айсұлу» поэмаларында, «Бәйшешек бақшасы», 

«Өзімшілдік» сынды прозалық туындыларында адамның өмірі мен еңбегі, 

тағдыры, талап-тілектері терең танылады. Ақынның әлем, адам, жаратылыс 

жайындағы ой-толғамдары оның «Үш анық» еңбегінде жүйеленген. 

 

Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз! 

Имандылық – адамның қоғамдағы, күнделікті өмірдегі іс-әрекеттерін 

белгілі бір қалыпқа түсіретін ішкі рухани реттеуіш, қадір-қасиет, адам 

бойындағы адамгершілік, ізгілік белгісі.  

Адамның жарық дүниеге келуі, өсуі, ержетуі, тіршілік етуі, қартаюы, ата 

мен баланың қарым-қатынасы, үлкендік пен кішілік, сыйластық, әдептілік пен 

арлылық, инабаттылық тәрізді маңызды мәселелер имандылықтың маңызды 

құрамдас бөлігі ретінде ешқашан да назардан тыс қалмаған.  

Жастардың үлкендерге құрмет көрсетуі, үлкендердің кішілерге ізет 

білдіруі өмір сүру салтына айналған. Қоғамда берік қалыптасқан осындай 

көрегенділікпен өмір кешу дағдылары жинала келіп, барша адамгершілік 

қағидалардың, имандылықтың жазылмаған кодекстерінің қалыптасуына негіз 

болған.  

 

9-тапсырма. Ақын қандай көркемдегіш құралдарды пайдаланған? 

Шәкәрім Құдайбердіұлының «Сен ғылымға», «Ақындарға» т.б. өлеңдерін 

негізге ала отырып, мысалмен дәлелдеңіз. 

Теңеу Эпитет Метафора Синекдоха 
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10-тапсырма.  Мәтіннің мазмұнын баяндаңыз. 

 

Ел үміті – қоғам қайраткері 

 

Қоғам қайраткері – ұлты, жері, Отаны үшін еңбек еткен, халқы үшін тер 

төккен, есімі ел есінде мәңгі сақталған тұлға. Қазақ халқында ел үмітін ақтаған  

қоғам  қайраткерлері  өте  көп.  Мәселен,  «Алаш  арыстары»  деген атпен   

есімдері   танылған   А.Байтұрсынұлы,   Ә.Бөкейханов,   М.Дулатов,   

Ж.Аймауытов,   М.Шоқай, Х.Досмұхамедұлы т.б. тұлғалар қазақ халқы үшін 

қыруар қызмет атқарды.  

Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ ұлтының әлеуметтік өмірі 

мен мәдениеті, ғылымы мен білімі жолында аянбай адал еңбек 

еткен ірі қайраткер, үлкен талант иесі, қайталанбас зор тұлға. 

Қалың бұқараны еңбекке, білімге, ғылымға үндейді. «Қазаққа 

ашық хат», «Қазақтың бас ақыны», «Маса» атты 

шығармаларында  ел,  жер  мәселесін,  ұлт  пен  ұрпақ  қамын  

кеңінен  қозғайды. А.Байтұрсынұлы И.А.Крылов 

туындыларын қазақ тіліне аударып, «Қырық мысал» деген 

атпен бастырған. А.Байтұрсынұлы ұстаз-ғалымдығымен бүкіл елге танылған. 

Қазақ тілі грамматикасын зерттеп, көптеген оқулықтар мен тіл құралдарын 

жасаған. Араб графикасы негізінде қазақ әліпбиін енгізген. 

Әлихан Бөкейханов – көрнекті қоғам және мемлекет 

қайраткері, публицист, ғалым, аудармашы. Әлихан 

Бөкейханов қазақ халқының бостандығы үшін, қазақ 

тарихындағы тұңғыш саяси ұйым «Алаш» партиясын құрған, 

Алашорда автономиялы үкіметінің тұңғыш төрағасы болған. 

Ол – тарихшы, этнограф, әдебиеттанушы, аудармашы, 

публицист ретінде қазақ халқының тарихында өшпестей із 

қалдырған ұлы тұлға. 

Міржақып Дулатов – ағартушы, ақын, публицист, 

елінің тәуелсіздігі жолында күрескен саяси қайраткер. 

Міржақып Дулатов та алдыңғы қатарлы қазақ 

зиялыларының өкілдері Мұстафа Шоқай, Халел 

Досмұхамедұлы т.б. қайраткерлермен бірлесіп, қазақ 

елінің азаттығы жолында қыруар қызмет атқарады. Өзінің 

«Оян, қазақ» атты өлеңі арқылы бүкіл қазақ жұртын 

бостандыққа ұмтылуға үндейді. Міржақып Дулатов – 

қазақ халқының жүрегінде мәңгіге сақталған ұлы тұлға. 
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11-тапсырма. Алаш қайраткерлері туралы біліміңізді жинақтаңыз. 

Алаш 

қайраткерлері 

Не білемін? Не білдім? Не білгім 

келеді? 
    

Ахмет  

Байтұрсынұлы 

 

 

  

Әлихан  

Бөкейханов 

   

Міржақып  

Дулатов 

   

 

12-тапсырма. Қазақ тіліне аударып, сөйлем құраңыз. 

Личность, имя которого хранится в вечной памяти народа; общественные 

деятели, оправдавшие надежду народа; обладатель большого таланта; 

неповторимая важная личность; передовая казахская интеллигенция. 

 

13-тапсырма. Тиісті сөздермен толықтырыңыз. 

Қажетті сөздер: шарасына, мемлекет, қозғалыстарға, тілдерін, 

бастама, белсене, газетін. 

Мұстафа Шоқай – көрнекті қоғам және … қайраткері, 1912 жылы Санкт-

Петербург Императорлық университетінің заң факультетін бітірген. Ағылшын, 

француз, түрік, өзбек, орыс … жақсы білген. Студенттік шағында 

демократиялық … қатысқан. 1917 жылы төңкерістер тұсында Түркістан 

мемлекетін құру идеясын ұстанып, Ташкентте «Бірлік туы» ... шығарған. Алаш 

партиясын құру және Алаш автономиясын жариялау жұмыстарына ... 

араласқан. Бүкілтүркістандық мұсылмандардың құрылтайын Қоқан қаласына 

шақыру туралы ... көтеріп, Қоқанда Түркістан автономиясын жариялау ... 

қатысқан. 

 

14-тапсырма. Алаш арыстарының пікірлерін оқып, мағынасын 

түсіндіріңіз. 

 

Сөйлегенде сөздің жүйесін, қисынын келтіріп сөйлеу қандай керек болса, 

жазғанда да сөздің кестесін келтіріп жазу сондай керек. 

Ахмет Байтұрсынұлы 

Мәдениеттің негізі – білім. Білімге тіл арқылы жетеді. Білімді 

жұрттардың тілі бай болады. 

Халел Досмұхамедұлы 

 

Ана тілі – халық болып жасалғаннан бері жан дүниесінің айнасы, өсіп-

өніп, түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі. 

Жүсіпбек Аймауытов 

 

15-тапсырма. «Кешегісін ұмытпаған ертеңгісін бағалай біледі» 

тақырыбына сұхбат құрастырыңыз. 
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16-тапсырма. Екі топқа бөлініп, «Біз білетін ұлы ақын» тақырыбына 

сайыс өткізіңіздер. 

Сайыс кезеңдері 3 кезеңнен тұрады: 

1-кезең. Ұлы ақынның өмірі туралы мәлімет беру; 

2-кезең. Оның шығармашылығы мен қызметіне тоқталу; 

3-кезең. Даналық ойларын, нақыл сөздерін жатқа айту. 

 

17-тапсырма. Қосымша материалдарды пайдалана отырып, Олжас 

Сүлейменов туралы әңгімелеңіз. 

 

Олжас Сүлейменов 

 

Олжас Сүлейменов – ядролық сынаққа қарсы 

«Семей-Невада» қозғалысының, Халық Конгресі 

партиясының лидері, Қазақ КСР Абай атындағы 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1967 ж.), 

Қазақстанның Халық жазушысы (1992 ж.), Қазақстан 

Меценаттар клубының «Тарлан» сыйлығының лауреаты 

(2000 ж.).  

Туындыларын орыс тілінде жазады. Өлеңдері мен поэмаларының 

алғашқы жинағы – «Арғымақтар» (1961 ж.) шыққаннан кейінгі жылдардан бері 

«Адамға табын, Жер, енді» өлеңдері бүгінгі ТМД елдері халықтарының 

көптеген тілдеріне, шетел тілдеріне аударылып, жеке-жеке кітап болып бірнеше 

рет басылды. Кинодраматургия, әдеби зерттеу саласында да еңбек етіп жүр. 

Оның жазған сценарийі бойынша «Атамекен», «Көгілдір маршрут», «Қыс – 

қолайсыз маусым», «М.Әуезов туралы сөз», «Үндістан сазы», «Жастық шақ 

заставасы»  т.б.  фильмдер  түсірілген.  «Аз и Я»,  «Язык  письма»  атты  тілге 

қатысты зерттеулері жарық көрді. «Жалынның шалқуы» атты өлеңдер жинағы 

француз тілінде шықты.  

Әзірбайжан Республикасының «Шухрат» орденімен, Украинаның 

«Ярослав Мудрый», Шешен Республикасының, Францияның және Ресейдің 

«Достық» ордендерімен марапатталған. 

 

18-тапсырма. «Ұлы ғалым өмірі – ұрпаққа өнеге» тақырыбына 

таныстырылым дайындаңыз. 

 

19-тапсырма. Берілген сөздерге глоссарий құрастырыңыз. 

Ақын – 

Жазушы – 

Қайраткер –  

Ғалым –  
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20-тапсырма. Тірек сөздерді пайдалана отырып, «Ұлылардан жеткен 

ұлағатты сөз» тақырыбына пікір алысыңыз.  

Тірек сөздер: «Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді», білім, 

рухани байлық, дана, өшпес із, ғалым, ақыл, кішіпейілділік, адамгершілік, 

абырой, өсиет, нақыл сөздер, ізденімпаз, парасат, халық, ғылым, сала. 

 

Ұлылардан қалған сөз 

 

21-тапсырма.  Өлеңнің мазмұнын талқылаңыз. 

 

Асан Қайғы 

 

Арғымаққа міндім деп, 

Артқы топтан адаспа. 

Күнінде өзім болдым деп, 

Кең пейілге таласпа. 

Артық үшін айтысып, 

Достарыңмен санаспа. 

Ғылымым жұрттан асты деп, 

Кеңессіз сөз бастама. 

Жеңемін деп біреуді, 

Өтірік сөзбен қостама. 

 

14-тақырып. Ел тарихы – жер тарихы 

 

Сабақтың тақырыбы: Ұлы Абай жерінде 

 

1-тапсырма. Сұрақтарды бір-біріңізге қойып, жұп болып жұмыс істеңіз, 

нәтижесін топқа айтып беріңіз. 

1. Қазақстан тарихын жақсы білемін деп есептейсіз бе? 

2. Тарихи кезеңдерді есте сақтауға қалайсыз? 

3. Қазақстан тарихының қандай кезеңдерін жақсы білесіз? 

4. Қазақстанның қандай тарихи орындарын білесіз?  

5. Қазақстанның қандай тарихи жерлерінде болдыңыз? 

6. Әлемнің қандай тарихи жерлерін араладыңыз? Алған әсеріңіз 

қандай? 

7.  Әрбір азаматтың, ең болмаса, өз елінің тарихын білуі міндет пе? Иә 

десеңіз, не үшін білуі керек деп ойлайсыз? 
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Түркістан 

 

Қазақстан – көне мәдениет өлкесі. Ерте 

замандардан-ақ оны мекен етушілер мал 

бағып, егін салумен шұғылдана жүріп, өзіндік 

өрнегі мол өнерін, мәдениетін 

қалыптастырды. Біздің заманымызға дейінгі 

сақталған обалар мен қала орындары, 

қорғаныстық бекіністер, мавзолейлер мен 

тұтас кенттер кеңінен дамыған көне 

мәдениеттің тамаша ескерткіштері болып табылады. Бұлардың арасында орта 

ғасырлық сәулет өнерінің теңдесі жоқ туындысы   Қожа   Ахмет   Яссауи   

мавзолейі   айрықша   көзге   түседі.   Ол    ХІV ғасырдың аяғында қазіргі 

Түркістан қаласында салынған.  

Түркістан көп ғасырлар бойы түркі халықтары қоныстанған қазіргі Орта 

Азия мен Қазақстан территориясының бөлігін, сондай-ақ Орталық Азияның 

бірқатар аудандарын қамтыған тарихи-географиялық аймақ.  

Түркістанда орналасқан Қожа Ахмет Яссауи мешіт-мавзолейі – көне 

архитектуралық ескерткіш. 1389-99 ж.ж. Әмір Темірдің бұйрығымен Ахмет 

Яссауи қабірінің басына тұрғызылған. Мавзолей күмбезді мемориалдық 

құрылыс үлгісінде салынған. Оның негізіне жергілікті архитектуралық дәстүрді 

жете меңгерген ирандық шеберлердің жобасы алынған. Мавзолей оңтүстік-

шығыстан солтүстік батысқа қарай созылып жатыр, ұзындығы 65 м, ені 46,5 м.  

Кешеннің кіндік ортасы қазандық болып саналады. Қазандық аталатын 

себебі ортасында Тебриздік шебер Абдуләзіз 7 металл қорытпасынан құйған, 

60 шелек су сыятын, диаметрі 2,4 м, салмағы 2 тонна үлкен қазан орнатылған. 

Қазандық бөлме мінәжат етушілердің жиналатын орны. Мавзолейде барлығы 

30-дан астам бөлме бар. 

Түркістан қаласы 16-19 ғасырлар аралығында қазақ хандарының орда 

тіккен мекені.  

 

2-тапсырма. Сұрақтарға жауап бере отырып, Қазақстан тарихы туралы ой 

бөлісіңіз. 

1. Түркістанда болдыңыз ба? Қожа Ахмет Яссауи мавзолейін көрдіңіз бе? 

Түркістан Қазақстан тарихының қандай кезеңі туралы мәлімет береді? 

2. Қожа Ахмет Яссауи қандай тұлға? 

3. Мавзолейді кім салдырған? 

4. Мавзолей құрылысымен кім айналысқан? 

5. Мавзолейге не себептен Қожа Ахмет Яссауи аты берілген? 

6. Мавзолейді көрсеңіз, өз көргеніңіз бойынша, көрмесеңіз мәтіндегі 

ақпарат бойынша сипаттап беріңіз. 

7.  Қазандық бөлмесін сипаттап беріңіз. 
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3-тапсырма. Сөздердің синонимін жазыңыз. 

көне –  

өлке –   

бекініс –  

ғасыр –  

орын –  

қала –  

орнату –  

санау –  

теңдесі жоқ – 

 

4-тапсырма. Мәтіннен А бағанындағы сөздерге Ә бағанынан мағынасы 

жақын сөздерді белгілеңіз. 

А Ә 

ауыл шаруашылығымен айналысу қоныстанған 

қоныстанушылар біздің заманымызға дейін сақталған 

жетілген мінәжат етушілердің 

құдайға табынушылардың оңтүстік-шығыстан солтүстік 

батысқа 

мекендеген мал бағып, егін салумен шұғылдану 

салынған дамыған 

сәулет өнерін шебер игерген мекен етушілер 

дүниенің төрт бұрышына архитектуралық дәстүрді жете 

меңгерген 

қазіргі күнге дейін сақталған тұрғызылған 

 

Тайқазан туралы Уикипедиядан мәлімет: 

Тайқазан  –  Түркістандағы  қасиетті  қазан.  

Оны  Қарнақ  қаласында  1399 ж. Тебриздік 

шебер Абд ул-Әзиз ибн Шараф әд-Дин 7 металл 

қоспасынан құйып жасаған. Оған алпыс шелек су 

сыяды, салмағы – 2 т. Қазан суы қасиетті су деп 

танылған. Қазанның бүйіріне өсімдік кейпіндегі 

өрнектер салынып, араб  әріптерімен  оюлап  

құйылған  жазулары  бар.  Түркістан  тайқазаны  

1935 ж.   Санкт-Петербургтегі   Эрмитаж   басшыларының   өтініші   бойынша   

3-халықаралық конгреске көрсету үшін әкетілген еді. Эрмитаждың төменгі 

қабатында 48-залда 54 жыл тұрып, Қазақстан үкіметінің талап етуі бойынша 

1989 жылдың 18 қыркүйегінде қасиетті Тайқазан  Қожа Ахмет 

Яссауи   кесенесіндегі өз орнына қойылды. Оның қайтарылуына Ө. 

Жәнібеков көп еңбек сіңірді. Тайқазанның ішіне 3000 литр су сыяды. Ол 

Қарнақ қаласынан өткен. Шебер оны көптеген асыл металдардың қоспасынан 

әзірлеген. 
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5-тапсырма. Мәтін бойынша бір-біріңізге сұрақ қойып, әңгімелесіңіздер. 

 

6-тапсырма. «Толған ел тарихын таспен жазады, Тозған ел тарихын 

жаспен жазады» мақалы төңірегінде жұп болып әңгіме құраңыздар.  

 

7-тапсырма. Диалогты кестедегі сөздермен толықтырыңыз, оқыңыз, жұп 

болып екі жолаушының әңгімесіне өз сөздеріңізді қосып, әңгімелесіңіздер. 

 

мақсатпен, керемет адам, тұрамын, таңғалған, әңгімеңізге,            

тұратынымды, арнаған адам, тарихи жерде, көрейін деп, демалысқа,             

жолды,  есіміңіз, Түркістанға,  мекенжайым, салдырған, біліп қалдым 

 

Түркістанға бара жатқан автобуста 

 

А.  Кешірерсіз, _______ қысқарта отырайық! ________ кім? 

Ә.   Есімім – Мұрат, өзіңіздің ше? 

А.   Менің атым – Арман. Сіз де ___________ бара жатырсыз ба? 

Ә.   Иә, сіз қандай ____________ бара жатырсыз? 

А.  Мен __________ шығып едім, Қожа Ахмет Яссауидің мавзолейін 

________ бара жатырмын. Ал сіз ше? 

Ә.   Мен сонда _______. 

А.  Солай ма? Сіз қандай бақыттысыз, сондай керемет ________ тұрасыз! 

Ә.  Иә, Түркістанда __________ мақтан етемін.  

А. Мавзолей керемет дейді ғой, Қожа Ахмет Яссауи қандай адам болған 

екен? 

Ә.  Білемін. Мен Түркістан туралы да, Қожа Ахмет Яссауи туралы да 

жақсы білемін. Қожа Ахмет өз өмірін, бар күшін туыс халықтарды біріктіруге, 

халықты рухани бірлікке шақыруға ________ және ол тек діни адам ғана 

болмаған, ол тамаша ақын және философ болған. 

А.  Шынымен де __________ болған екен. Мавзолейді кім ________ екен? 

Ә.  Мавзолейді Қожа Ахметтің ісіне _________ Әмір Темір салдырыпты. 

А.  Келіп қалыппыз ғой, __________ рақмет, біраз нәрсе __________. 

Ә.  Арзымайды. Міне, менің________, қонаққа келіңіз. 

А. Рақмет.  

 

Ұлықбек Обсерваториясы 

 

Ұлықбек    Обсерваториясы,    Ұлықбек    рәсітханасы,    XV    ғасырдың 

30-жылдары Самарқандта Ұлықбек салдырған. Ұлықбек обсерваториясы өзіне 

дейінгі Батыс және Шығыс елдері обсерваторияларының дәстүрлері негізінде 

салынған. Оның биіктігі төбесіне дейін есептегенде 30-35 м, диаметрі 46 м-ден 

асатын, дөңгелек пішінді үш қабат үй болғандығы археологтардың зерттеулер 

нәтижесінде анықталған. Мұнда телескоп ойлап табылғанға дейінгі негізгі 

аспап-құралдар – радиусы 40,2 м мәрмәрдан жасалған секстант, Күн және 
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астрон сағаттар, әртүрлі бұрыш өлшегіш дәлдігі жоғары құралдар болған. 

Аспаптың градустарға бөлінген төменгі бөлігі ғана сақталған. Аспап ені 2 м, 

тереңдетілген 11 м шамасындағы орға орнатылып, негізгі бөлігі жер бетіне 

шығып тұрған. Бұлардың көмегімен бұрын мүмкін болмаған көптеген 

астрономиялық бақылаулар (экватордың эклиптикаға көлбеулігінің, 

прецессияның, жыл ұзақтығының дәл мәндерін табу, т.б.) жүргізілген. 

Обсерваторияны Ұлықбек ол қаза болғаннан кейін мұсылман діншілдері 

қиратып тастаған (1449 ж.). Алайда Ұлықбек Обсерваториясы кейіннен шығыс 

елдерінде   салынған   көптеген   обсерваторияларға   үлгі   болды.  (Мысалы: 

ХVІІІ ғасырда Үндістанда салынған Савой-Джай Синг обсерваториясы). 

(Қазақстан энциклопедиясы, 9-том, 52-б.) 

 

8-тапсырма. Сіз Тастақ базарының қасындағы аялдамада тұрсыз, 

Республика сарайына қандай көлікпен баратыныңызды сұраңыз. 

 

9-тапсырма. Қосымша ақпарат көздерін пайдалана отырып, мәтінді 

мазмұндаңыз. 

 

Абай туған өлке 

 

Қазақтың бас ақыны, ұлы ойшылы Абай 

Құнанбаевтың Жидебайдағы музей-үйі Семей қаласынан 

180 шақырымдай жердегі Абай ауданында орналасқан 

Абайдың ата қонысындай болған туған жері Шыңғыстау 

етегіндегі Қарауыл өзенінің бойында жатқан шағын ғана 

қырат еді.  

Бүгінде бұл өлке Абай ауданының орталығы  Қарауылдың 

іргесі.  Жидебай жерінде ұлы ақынның қыстауы мен тұрған үйі орналасқан. Бұл 

жерге келген әрбір қонақтар мен туристер ақынның заманынан жеткен құнды 

жәдігерлер мен тарихи деректерге қанық болады.  

«Абайдың бал дәурен балалық шағы өткен әйгілі Жидебай мен көк үйірім 

Көлқайнар көлігі, қорығы – бауырдың тап жүрек тұсында орналасқан. Ол – 

әжесі Зере мен анасы Ұлжанның ауылы. 30 жылдай уақыт қоныс қылып, жасы 

ұлғайған Абай Жидебайды өзіне қоныс қылып, көптеген тамаша 

шығармаларын осы мекенде дүниеге әкелді. Жидебай қазақ поэзиясының 

Меккесі аталды. Шөбі шүйгін, суы мол, малға жайлы Жидебай Шыңғыстауға 

жақын орналасқан, жайлауға қиналмай жетуге қолайлы қоныс», - деп жазады 

Абайтанушы ғалым Асан Омаров өз зерттеулерінде. Расында тарихтан 

білетініміздей Жидебай өлкесін Құнанбайдың шешесі Зере, әйелдері Ұлжан, 

Айғыз қыстап отырған. Абай осы аналарының қамқорлығында өсіп, осы жердің 

тау мен тасында, ауасы мен суын ішіп жетілген.  Өлкетанушылардың 

айтуынша, Абай Жидебайдағы қыстау үйді қайта салып, күрделі жөндеуден 

өткізген.  
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Ұлылар қонысы болған мұражай үйдің кешені 

үлкен аумақты алып жатыр. Орта да дәл қыстаудың 

өзі. Қыстау 5 бөлме мен 2 дәлізден тұрады. Алаңның 

сыртында Абайдың қоладан жасалған ескерткіші 

орналасқан. Музей үйдің кіре беріс дәлізінен 

өткенде қабырға да Абай өмір сүрген дәуір мен баба 

ата-тегінің шежіресі орналасқан. Сондай-ақ 

қыстаудың тарихын таныстыратын стенд те бар. 

Одан кейінгі экспозиция бөлімдерінде Абайдың ақындық дәстүрін 

жалғастырушы балалары Ақылбай, Мағауия, Тұрағұл және мұрасын ұрпаққа 

жеткізген рухани шәкірттері Шәкәрім, Көкбай, Әріп, Әсет, Уәйіс 

шығармашылығын таныстыратын дерек залдары бар.  

 

10-тапсырма. Мәтінге сұрақтар қойып, өзара сұхбаттасыңыз. 

 

Шыңғыстау өңірі 

 

Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы Семей қаласынан оңтүстік 

батысқа қарай Шыңғыстаудың бөктерінде орналасқан. Шыңғыстау аспанмен 

таласқан заңғар шыңдары бар асқар тау болмаса да, тарихи бай, шежіреге толы, 

киелі де қасиетті жер, ұлылар мекені, тарихи өңір. Әр тасы, тауы, өзен-көлі 

шежіре мен сырға толы. Талай ақын жырлап, небір сазгерлер ән арнаған аймақ.  

Қарауыл – Абай ауданының орталығы. Қазақ елінің рухани бесігі. Бүгінде 

бұл аймақ ұлылар мекені деп аталады. Шыңғыс бөктері – қазақтың ойшыл 

ақыны ұлы Абайдың, кемеңгер Шәкірімнің, ғұлама жазушы Мұхтар Әуезовтің 

туған жері. Абай ауданына ат басын бұрған қандай мейман болмасын, ең 

алдымен, М.Әуезовтің әйгілі «Абай жолы» эпопеясын қайыра оқығандай, әр 

бетін қайта парақтағандай Абай ауданына, ұлылар мекеніне аяқ басасыз. 

Алдыңнан әлем әдебиетінің биігі ұлы Мұхтардың ата-қонысы Бөрілі қыстауы 

көрінеді. Мұнда Мұхтардың әкесі Омархан мен шешесі Нұржамал жерленген. 

Қыстаудан 10 шақырымдай жерде Абайдың баласы Ақылбай мен жары 

Әйгерімнің және Ділдәнің зираттары бар. Бөрілідегі ұлы Мұхтардың дүниеге 

келген, ата-анасы тұрған үй – бүгінде мұражай.  

Ақшоқыға қарай созылған жазықтың көз ұшында қазақтың тұңғыш 

театрының шымылдығы ашылған тарихи орын Ойқұдық тұр. 1917 жылы 

жапсарлас тігілген екі киіз үйде М.Әуезовтің басшылығымен өзінің туындысы 

«Еңлік-Кебек» пьесасы қойылған. 1926 жылы тұңғыш ұлттық театрымыздың 

шымылдығы да осы шығармамен ашылған. 

Ұлы Мұхтар суреттеген Ақшоқыда Абайдың әкесі, аға сұлтан Құнанбай 

қажы мен оның ұрпақтары осында жерленген. Аудан орталығы Қарауылға 

қарай созылған жолдың сол жағында қасқайып қарсы тұрған тау – Үлкен Орда, 

оң  жағындағысы Кіші Орда деп аталады. Қойнауына өткен тарихтың талай 

сырын бүгіп жатқан Кіші Орда тауында Еңлік-Кебекке таршылықта пана мен 

сая болған Үңгіртас бар. 
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11-тапсырма. Сызбаны толықтырыңыз. 

 

 
 

 

12-тапсырма. Абайдың он жетінші қара сөзін оқыңыз. Ондағы 

айтылғандар туралы өз ой-пікіріңізді білдіріңіз. 

 

Абайдың он жетінші қара сөзі 

 

Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып 

келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей, ғылым, өзің 

де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке 

жетпейтұғынын. Әуелі, өзіңді білуге ерінбей-жалықпай 

үйрену керек, ол – менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат 

қылып, ерінбей-жалықпай орнына келтірмек те – менің ісім. Дүниеге лайықты 

өнер, мал тауып, абұйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, 

болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын, күнәкәрліктен, 

көрсеқызар жеңілдіктен, нәфсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын, адасқан 

жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі 

маған қалай таласады?» - депті. 

Ақыл айтыпты: «Не дүниеге, не ахиретке не пайдалы болса, не залалды 

болса, білетұғын – мен, сенің сөзіңді ұғатұғын – мен, менсіз пайданы іздей 

алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды 

екен, осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды?» - депті. 

Одан соң жүрек айтыпты: «Мен – адамның денесінің патшасымын, қан 

менен тарайды, жан менде мекен қылады, менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, 

жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген 

киімсіздің, тамақсыз аштың күй-жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, 

жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітетұғын – мен. 

Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратұғын – мен, бірақ мені таза сақтай 

алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын: 

жақсылыққа елжіреп еритұғын – мен, жаманшылықтан жиреніп тулап 

кететұғын – мен, әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын 

Шыңғыстау 
өңірі

... ... ... ... ... ... ... ... ...
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нәрселердің бәрі менен шығады, менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі 

маған қалай таласады?» - депті. 

Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып, айтыпты: 

- Ей, қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да 

көп  өнерлеріңнің  бары  рас,  сенсіз  еш нәрсенің  болмайтұғыны  да  рас,  бірақ 

қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да 

мол, кейде  жақсылықты  берік  ұстап,  кейде  жамандықты  берік  

ұстап   кетесің,  соның  жаман, - депті. 

- Ей, ақыл! Сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш 

нәрсе  табылмайтұғыны   да   рас.   Жаратқан   тәңіріні   де   сен   танытасың, 

жаралған екі дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың, амал 

да, айла да – бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені, 

сенгені – сен; екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің, соның жаман, - депті.  

- Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ – менің ісім, - депті.  Бірақ сонда 

билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп, жүрек сенің ол 

көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны-діні құмар болады. Көнбек 

түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, 

үйден  қуып  шығарады.  

- Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. 

Орынды іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы 

үшеуің басыңды қос, бәрін де жүрекке билет, - деп ұқтырып айтушының аты 

ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, 

табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам – сол. Үшеуің ала болсаң, 

мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта, құдай тағала 

қалпыңа әрдайым қарайды деп кітаптың айтқаны осы, - депті. 
 

13-тапсырма. Берілген сұрақтар бойынша өз ойыңызбен бөлісіңіз. 

1. Ақыл, қайрат, жүректің қайсысы дұрыс айтты деп ойлайсыз? 

2. Абайдың сөзі жақсы маман болуға қай жағынан көмектеседі деп 

ойлайсыз? 

3. Үшеуі соңында не үшін басқаға емес, ғылымға келіп жүгінді деп 

ойлайсыз? Басқа кімнен сұрауға болады? 

4. «Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек» 

деген Абайдың даналық сөзі бойынша ой толғаңыз. 
 

14-тапсырма. Абайдың нақыл сөздерінің мәнін түсіндіріңіз. 
 

Білімдіден шыққан сөз, 

Талаптыға болсын кез. 

 

Болмасаң да ұқсап бақ, 

Бір ғалымды көрсеңіз. 

Ондай болмақ қайда деп, 

Айтпа ғылым сүйсеңіз. 
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Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. 

 

Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен 

озады. 

 

15-тапсырма. Қасиетті Жидебайға визуалды сапар шеге отырып, ондағы 

экспонаттар туралы әңгімелеңіз. 

 

15-тақырып. Бабалардан жеткен ұлы мұра 

 

Сабақтың тақырыбы: Қазақтың дәстүрлі баспанасы 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1. Қазақтың дәстүрлі баспанасы туралы не білесіз? 

2. «Шаңырақ, қара шаңырақ» деген ұғымдарды қалай түсінесіз? 

Ойыңызды дәлелдеңіз. 

3. Киіз үйдің әбзелдерін атаңыз. 

 

2-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын қысқаша баяндаңыз. 

 

Қазақтың дәстүрлі баспанасы 

 

  Киіз үй – халқымыздың ертеден келе жатқан 

баспанасы. Ол көшіп-қонғанда тез жиып, тез тігуге 

ыңғайлы, жазда ауасы таза, салқын. Қыста киіз үйдің 

сыртқы киіздерін қос қабаттап жауып, қыстаған. Киіз 

үй қатты соққан дауылға жығылмайды, нөсерлеп 

жауған жаңбырдың суын өткізбейді. 

       Қазақтың киіз үйі сыртқы жамылғышына қарай 4 қанат, 6 қанат, 8 қанат,   

12 қанат болып бөлінеді. Киіз үйді тігушінің әл-ауқатына қарай «ақ орда», 

«алтын орда», «хан орда», «ақ отау», кедейлер «қараша үй», «қара лашық» т.б. 

деп бөлген. 

       Киіз үйдің сүйегі (ағашы): кереге, уық, шаңырақ, маңдайша, табалдырық, 

босаға, сықырлауық (жарма есік), бақан (шаңырақты көтеретін ағаш). 

       Киіз үйдің сыртқы киіздері: туырлық, үзік, түндік, іргелік, киіз есік, 

дөдеге. 

       Киіз үйдің баулары: құр, басқұр, уық бау, аспа бау, жел бау, түндік бау. 

Бұлар тоқылған, есілген түрлі жіптерден жасалып, киіз үйге сән беріп тұрады. 

       Киіз үйдің дәл ортасында тамақ пісіру, шай қайнатуға арналған темір 

ошақ, мосы (үш аяқты таған) болады. Оң жақта ағаш төсек тұрады, оның үстіне 

көрпе-жастықтар жиналады. Төсектің тұсына тұскиіз, алдына шымылдық 

ілінеді. Сол жаққа жүкаяқ қойылып, оның үстіне абдыра, қонақтарға, балаларға 

арналған көрпе-жастықтар жиналады. Киіз үйдің төменгі жағына азық-түлік 
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салатын кебеже қойылады. Ал ыдыс-аяқ салынған аяққап керегенің басына 

ілінеді. Сол бұрышқа саба қойылады. Бұлардың бәрі тоқылған шимен 

қоршалып қойылады. 

Қазақтың киіз үй баспанасы мәдени-тұрмыстық және шаруашылық 

мақсатқа арналуына қарай төрт түрге бөлінеді: жаздық тұрғын киіз үй, мереке-

жиынға немесе қадірлі қонақты күтуге арналған салтанатты киіз үй, жорыққа 

арналған киіз үй, асхана, қойма, сарай ретінде тігіледі.  

Кереге киіз үйдің негізі қаңқасын құрайды. Керегенің әр ағашын желі, ал 

керегелік желінің ең ұзынын – ерісі, қысқалауын – балашық, ең  қысқасын –

сағанақ деп атайды. Бір керегеде 14 ерісі, 9 балашық, 9 сағанақ болады. 

Керегенің көктеліп біткен әр бөлігін қанат деп атайды. Қанат саны 2, 3, …30-ға 

дейін барады. 

Уық – кереге басы мен шаңырақты ұштастыратын ағаш. Шаңырақ – киіз 

үйдің  еңсесін құрап, тұтастырып тұратын күмбез. Шаңырақтың шеңбері  

3-5 метр шамасында. Сықырлауық (жарма есік) кереге шеңберін тұйықтап, киіз 

үйге кіріп шығатын есік қызметін атқарады. Киіз үйдің сыртқы әбзелдері күн 

сәулесін және тамшы өткізбеу, жылу сақтау қызметтерін атқарады. Оларды 

әбден өңделген ақ киізден пішіп, ою-өрнектермен безендіреді. 

 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, тақырып қойыңыз. Тақырып бойынша 

пікіріңізді білдіруге тырысыңыз. Өзіңіз қандай ой қосар едіңіз? 

Қазақта «шаңырақ», «қара шаңырақ» сөздері – үлкен символикалық мәні 

бар қасиетті ұғым. Ол отбасының тұмары, ұрпақ жалғастығының көрсеткіші 

болып табылады. Қара шаңырақ – үлкен үй, ата-ананың үйі. Дәстүр бойынша 

әкесі қайтыс болғаннан кейін қара шаңырақ иесі – кенже бала. Шаңырақ 

санскриттен аударғанда чакра, чакраватин сөзі «доңғалақты дөңгелетуші» 

деген ұғымды білдіреді. Будда мифологиясында бұл «әлемде әділет орнатқан 

керемет патша» деген сөздің мағынасын береді. Шаңырақ шеңбер мен 

күлдіреуіштен тұрады. Киіз үйдің басқа бөліктерінен айырмашылығы шаңырақ 

жас қайыңнан жасалады. Ерте кезде қазақтар күннің қай мезгіл болғанын 

шаңырақтың жан-жағында орналасқан белгіге қарап білген. Бір сөзбен 

айтқанда, шаңырақ ертедегі қазақ халқы үшін сағаттың рөлін атқарған.  

Ерте кезде киіз үйдің тозығы жеткен бөлігін ауыстырғанда қазақ халқы 

шаңырақты сол қалпында қалдырып отырған. Шаңырақ жыл өткен сайын оттың 

күйесінен қара түске айналған. Ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырған мұндай 

шаңырақ қара шаңырақ деп аталған. Шаңырақ қазақ отбасында символикалық 

мәнге ие. Ол неғұрлым көне болса, соғұрлым отбасының ұрпақ жалғастығының 

үзілмегенін көрсеткен.  

Қазақ отбасының ежелгі заңы бойынша ата-ана үйленген ересек ұлдарына 

енші беріп, бөлек шығарып отырған. Оны халықтың дәстүрі бойынша отау деп 

атаған. Әкенің шаңырағына отау болып, бөлек шыққан балалары үлкен үй, қара 

шаңырақ деп құрмет көрсеткен. Дәстүр бойынша ата-ананың қасында кенже 

ұлы өз отбасымен қалады. Ата-ана қайтыс болғаннан кейін ол сол қара 

шаңырақтың және әкеден қалған мұраның иесі болып есептеледі.  
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Ата-ана шаңырағы олардың көзі тірісінде де, олардан кейін де зор 

құрметке ие болады. Бұл жағдай басқа балаларға қарағанда кенже ұлға үлкен 

мәртебе береді. Қазақ халқында шаңырақ ұғымымен байланысты көптеген 

фразеологизмдер бар. Мысалы, «Шаңырағың биік болсын!», «Шаңырағы 

шайқалды», «Шаңырағына ат ойнату» т.б. 

 

4-тапсырма. Мәтін бойынша «Төрт сөйлем» тәсілін пайдаланып, 

пікіріңізбен бөлісіңіз. 

 

Пікір Өз пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. 

Дәлел Пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. 

Мысал Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз. 

Қорытынды Қандай қорытындыға келгеніңізді айтыңыз. 

 

5-тапсырма. Мәтінді кеңейтіңіз. 

Шаңырақ  – қасиетті ұғым. Шаңырақты қазақ 

халқы барлық уақытта қастерлеп, биік ұстаған. Қанша 

қиын-қыстау заман туса да шаңырақты көшке 

қалдырып, отқа жақпаған. 
Шаңырақ  – күннің символы. Шаңырақ көтеріліп жатқанда ешкім 

сөйлемейді. Өйткені ұлы іс атқарылып жатқанда үнсіздік орнауы тиіс. «Жеті 

уық шаншылғанша жетесіз ғана сөйлейді» деген сөз осының дәлелі болса керек. 
 

6-тапсырма. Мәтінді бөліктерге бөліп, мәтіннің негізгі мазмұнын айтуға 

көмектесетін жоспар құрыңыз. 

 

Киелі киіз үйіміз 

 

Киіз үй тек қазақ халқының ғана емес, бүкіл түркі, тіпті оған көршілес 

елдердің де тұрақ-мекені болған. Солай бола тұрса да, оны қастерлеп ұстап, 

ғасырдан ғасырға оның мән-маңызын өзгертпей жеткізген қазақ халқы. 

Киіз үйді біздің халық қасиетті, киелі қара шаңырағымыз деп дәріптейді. 

Біздің киіз үйіміз тек баспана ғана емес, ол – сәулет, құрылыс, сурет, қолөнер 

сияқты бірнеше өнердің басын құрайтын ғажайып туынды. Киіз үй ағаш, киіз, 

ши, ішінара күмістен құрастырылады, әрі көшпелі (жылжымалы) құрылыс 

түріне жатады. Дала тұрғындарының тапқырлық мәдениеті мен өнеріне 

дүниежүзілік, халықаралық этнографиялық көрмелерде сарапшылар әрқашан 

жоғары баға беріп отырған. Мысалы, 1861 жылы Париждегі дүниежүзілік 

этнографиялық көрмеге қазақстандық Алмас деген азамат киіз үй апарып, 

еуропалықтарды таң қалдырған, әрі бас бәйге алған. 1876 жылы Мирамқажы 

Жанайдарұлы Петербургке, 1890 жылы Ибраим Әділов Қазандағы көрмеге киіз 

үй апарып, қазақ мәдениетін паш еткен. Жазушы Шыңғыс Айтматов  Батыс 

Еуропадағы белгілі мұражайдың бірінен қазақ киіз үйін көргендігін жазды. 

Сондай-ақ Германияның Гамбург, Майндағы Франкфурт қалаларындағы 
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мұражайларда да қазақ киіз үйлері сақталған. Киіз үй ішін жабдықтауға қазақ 

азаматтары байлығын аямаған және сол арқылы қазақ дәулеті мен мәдениетін 

таныта білген. 

 

7-тапсырма. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Киіз үй кімдердің мекені болған? 

2. Киіз үйдің мән-маңызын танытқан қай халық? 

3. Қазақтың киіз үйі қандай өнерлердің басын құрайды? 

4. Киіз үй қандай материалдардан құралады? 

5. Қазақ киіз үйі қандай көрмелерде жоғары бағаланған? 

6. Қазақ үшін киіз үй ненің көрсеткіші? 

 

8-тапсырма. Сөздердің мағынасын мәтін мазмұны арқылы айқындаңыз. 

мекені болған –  

жеткізген –  

жоғары баға беріп отырған – 

таң қалдырған –  

бәйге алған –  

паш еткен –  

көрген –  

сақталған –  

байлығын аямаған –  

таныта білген –  

қастерлеп ұстаған –  

дәріптеген –  

 

9-тапсырма. Негізгі ұғымдарға байланысты сөз тіркестерінің, бата-тілек, 

нақыл сөздердің мәнін түсіндіріңіз. Сөйлемде қолданыңыз. 

Шаңырақ көтеру –  

Шаңырағы шайқалды –  

Шаңырағы құлады –  

Шаңыраққа қара! –  

Босаға аттау –  

Босағада жүрді –  

Босаға майлау –  

Отау көтеру –  

Керегең кең болсын! –  
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10-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын баяндаңыз. 

 

Киіз үйдің киесі 

 

Киіз үй – ғаламның моделі. Бүкіл ғалам мен адам арасын 

байланыстырушы. Рухани мәдениет ретінде қарастырсақ, киіз үй баспана ғана 

емес, арғы әлеммен байланыстырып, қаскөй рухтардан қорғайтын киелі орын. 

Қазақ үйдің киесі шаңырақтан бастау алады. 

Шаңырақ – қасиетті. Шаңырақ – күннің символы. Шаңырақ көтеріліп 

жатқанда ешкім сөйлемейді. Өйткені ұлы іс атқарылып жатқанда үнсіздік 

орнауы тиіс. «Жеті уық шаншылғанша жетесіз ғана сөйлейді» деген сөз – 

осының дәлелі. Шаңырақтың төрт күлдіреуіші төрт тарапты білдіреді. 

Уықтарды күннің шашырандысы деп ұғыңыз. Киіз үйдің есігі әдетте шығысқа 

қаратылады. Бұл – күннің сәулесі үйге бірінші түссін дегенді білдіреді. Есікке 

қарама-қарсы бетте – төр. Төрдегі адам төрелік айтады. Төрге ақ пен қара түсті 

сырмақ төселеді. Мәнісі, төр – ақ пен қараның ара жігін ажырата алатын 

адамның орны. Төрде отырып билік айтқандар мемлекет билігіне дейін 

көтерілген. Мұны Орхон-Енисей жазбасындағы «төр» сөзінің мемлекет 

мағынасында қолданылғанынан байқауға болады. Қазақта: «Еділ үйдің  – есігі, 

Жайық үйдің  – жапсары, Түркістан – ұлы төріміз» деген сөз бар. Сосын төрге 

қыз бала отырған. Өйткені, қыз – қонақ. Шыңғыс дәуіріндегі Ақ орда, Көк орда, 

Алтын орда дегендердің өзі – кеңейтілген киіз үйдің көшірмесі іспетті. Ал 

бүгінгі Нұр-Сұлтандағы Ақорда осы түсініктің заңды жалғасы, халықтық 

мәдениеттің бүгінгі күнге ауысуы.  

Босаға – екеу. Оң жақ босаға және сол жақ босаға. Сол жақ босағаға 

кебеже, саба, мес,  күбі т.б. қойылады. Сол жақ босағаға келген дүниені 

ғалымдар «құт» категориясымен белгілейді. Өйткені жоғарыдағы аталған 

ыдыстарға айран, іркіт, қымыз, шұбат т.б. құйылады. Демек сол жақ босаға – 

әйелдің символы. Сол босағадан кірген дүние сыртқа шықпайды, қапқа түседі. 

Қазақ мұны «қапқа түскен – қатындікі» деп бір-ақ қайырады.  Ал оң босаға – 

еркектің символы. Оң жаққа ер-тұрман, ат әбзелдері т.б. қойылады.  

Киіз үйдің дәл ортасына ошақ орналасады. Ошақ орналасқан соң, қазан 

асылады. Ал қазан асылған соң міндетті түрде оған бірдеме құйылуы керек. 

Қазанның бос тұруы жаман ырымға саналады. Қазанды береке-бірліктің 

символы ретінде де тануға тиіспіз. Оның бізге жеткен керемет үлгісі – 

Түркістандағы Тайқазан.  
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11-тапсырма. Мәтін бойынша берілген ақпараттардың дұрыс не бұрыс 

екендігін анықтаңыз.  

 

№ Мәліметтер Дұрыс Бұрыс 

1 Киіз үй – ғаламның моделі   

2 Киіз үйдегі кеңістік – қазақ дүниетанымының 

тоғысқан жері 

  

3 Қазақ үйдің киесі шаңырақтан бастау алады   

4 Шаңырақ – айдың символы   

5 Киіз үйдің есігі әлбетте солтүстікке 

қаратылады 

  

6 Киіз үйдің дәл ортасында төр орналасады   

7 Қазанның бос тұруы жаман ырымға саналады   

 

12-тапсырма. Мәндес сөздерді сәйкестендіріңіз. 

1 киелі 1 кету 

2 тоғысқан 2 ұғым 

3 аттану 3 жалғау 

4 түсінік 4 қасиетті 

5 ғалам 5 заман 

6 байланыстыру 6 әлем 

7 қорғау 7 біріккен 

8 орын 8 өмір 

9 дәуір 9 мекен 

10 тіршілік 10 сақтау 

 

13-тапсырма. Мәтінге сұрақтар қойып, өзара сұхбаттасыңыз. 

 

Қонақ күту 

 

Әлемнің барлық елдерінде үйге қыдыра келген бейтаныс немесе туыс 

кісілерге ерекше назар аударылып, аса зор құрмет көрсетіледі. Ал енді «қадірлі 

қонақты кім, қалай күтеді?» деген ашық әңгімеге келсек, бұл жағынан қазақтан 

асып түсетін ұлт жоқ. Әсіресе, Жыл басы саналатын әз-Наурызда танымайтын 

үйге де бас сұқпай, дәм татпай кетпеуге болмайды. Бұған басты себеп – қазақта 

ежелден қалыптасқан қонақжайлылық қасиеті. Ата-бабамызда қонақ келсе «құт 

келді», «Қырықтың бірі – Қызыр, мыңның бірі – Уәли» деп қонағын тегін 

тамақтандырып, жайлы тынықтырып, көңілді шығарып салған. Ел ішінде қонақ 

болу мен қонақ күтудің қалыптасқан дәстүрі бар.  

«Түскі асқа түстік жерден, кешкі асқа күндік жерден қонақ келеді» 

демекші, «елге сүйкімді қонақ екіндіде келеді». Кештетіп келген жолаушы 

«Кеш жарық!» деп үйге кіргенде, үйдегілер «Қойымыз арық, ешкіміз сарық» 

деп әзілмен жауап берген. Ал түнделетіп жүрген жолаушы болса, «Құдайы 
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қонақпыз, есікті аш!» деп сырттан дауыс береді. Жолаушы табалдырықтан 

аттасымен «Ассалаумағалейкүм!» деп бірінші сәлем беретін болған. Егер үйде 

отағасы жоқ болса, жүргінші астан дәм татып, түнемеге басқа орын іздейді. 

Ауылға түсте келген қонақ болса, осы маңда жүргенін отағасына білдіріп, ол 

үйдің төріне қамшысын тастап кетеді. 

«Құтты қонақ» қонғанда жоғалған малы табылып, келіні аман-есен 

босанып, қой егіз туып, жақсылық болып жататыны да бар. «Құтсыз қонақ» 

келгенде, керісінше, жылқысы ұрланып, малына қасқыр шауып, түрлі қырсық, 

сәтсіздіктерге ұшырайды-мыс. Сондықтан да «Құтты қонақ келсе, қой егіз 

туады». Құтсыз қонақ келсе, қойға қасқыр шабады» дейді халқымыз. Қонақ 

құрметіне міндетті түрде ет асылады. Тіпті Қазақстанға ат басын бұрған 

шетелдік құтты қонақтар да қазақша ет жеп, дәстүрдің ерекше құрметін көреді. 

Жалпы, мейман атаулы «құдайы қонақ», «арнайы қонақ», «қыдырма 

қонақ», «қылғыма қонақ» деп бөлген. Құдайы қонақ – жолаушылап келе жатып 

түстеніп кететін немесе бір күн түнеп шығатын қонақ. Арнайы қонақ – үй иесі 

өзі әдейі алыстағы туған-туыстарын іздеп келіп, бірнеше күн оларды аралап, 

сый-құрметін көріп қайтатын қонақ. Қылғыма қонақ – қай үйден түтін шықса, 

қай үйге қонақ келсе, соны аңдып жүріп келе қалатын сүйкімсіз қонақ.  

 

14-тапсырма. Мәтін бойынша сөз тіркестерінің сыңарларын табыңыз. 

1 құрмет 1 төрі 

2 әз 2 қонақ 

3 дәм 3 алу 

4 қонақжайлылық 4 көрсету 

5 қалыптасқан 5 ниет 

6 үйдің 6 жарақ 

7 құдайы 7 Наурыз 

8 қару 8 дәстүр 

9 ақ 9 қасиет 

10 қарсы 10 тату 

 

15-тапсырма. «Бабалардан жеткен ұлы мұра – әлемге мақтаныш» 

тақырыбына эссе жазыңыз. 

 

16-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша диалог құрастырыңыз. 

Шетелдік досыңызбен қазақтың дәстүрлі баспанасы туралы сөйлесіп 

отырсыз. Ол қазақ халқының дәстүрлі баспанасы туралы сұрады. Оған киіз 

үйдің атаулары мен оның жабдықтары т.б. туралы айтып беріңіз. 
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ІІ БӨЛІМ 

 

1-тақырып. Ғылым және техника 

 

Сабақтың тақырыбы: Ғылым мен техника 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1. Мектепте ғылыми жобалармен айналыстыңыз ба?  

2. Тақырыбыңыз қандай болды? 

3. Болашақта ғылымға бару жоспарыңызда бар ма? 

4. Сізді ғылымның қай саласы қызықтырады? 

5. Атақты ғалым болу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? 

6. Бүгінгі Қазақстандағы ғылымның жайы туралы не білесіз?  

7. Қазақстандық ғалымдардың ашқан жаңалықтары туралы не айта 

аласыз? 

8. Қазақстанда қай ғылым саласы ерекше дамуда?  

9. Ғылымның қай саласын дамыту керек деп ойлайсыз? 

10. Өз мамандығыңыз бойынша ғалымдардан кімдерді атар едіңіз?  

 

2-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын ашатын сұрақтар құрастырыңыз.  

 

Ғылым – инновациялық экономиканың негізі 

 

Ғылым саласындағы мемлекеттік саясаттың 

негізгі принциптері ішінде:  «Ғылыми, ғылыми-

техникалық және инновациялық қызметті, кәсіпкерлік 

пен ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет 

саласындағы нарықтық инфрақұрылымның басқа да 

нысандарын дамыту үшін қажетті экономикалық 

жағдайлар жасау», - деп Қазақстан Республикасының 

«Ғылым туралы» Заңында айтылған. Бұл Заң ғылым 

және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы қоғамдық қатынастарды 

реттейді, ғылыми және ғылыми-техникалық сала субъектілерінің құқықтары 

мен міндеттерін айқындайды. Осы Заңға сәйкес Қазақстан Республикасының 

Ұлттық ғылым академиясы, ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми 

орталықтар, дербес зертханалар, технопарктер, технополистер және 

мемлекеттік меншікке негізделген өзге де ұйымдар мемлекеттік ғылыми 

ұйымдар болып табылады.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы қызметінің 

негізгі бағыттары ғылыми-зерттеу қызметі, ғылымның жай-күйін талдау және 

оның дамуын болжау, ғылымды дамытудың және ғылыми кадрлар даярлаудың 

басым бағыттарын белгілеу, ғылыми-сараптамалық қамтамасыз ету, ғылыми 

зерттеулер бағдарламаларын қалыптастыру және олардың орындалуын 

үйлестіру, өз құзыреті шегінде халықаралық ғылыми ынтымақтастықты, 
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инновациялық және инвестициялық қызметті дамытуға жәрдемдесу болып 

табылады. 

 

3-тапсырма. Мәтінді пайдалана отырып, сұрақтар төңірегінде пікір 

алмасыңыз. 

1. Ғылым мен техниканың байланысы неде деп ойлайсыз?  

2. Бүгінгі күнгі ғылымның жетістігіне қандай мысал келтіре аласыз? 

3. Соңғы естіген (оқыған, көрген) ғылыми жаңалықтар туралы ой 

бөлісіңіз.  

4. «Өркениетке жетудің бір жолы – ғылым мен өндірісті ұштастыру» 

дегенді қалай түсінесіз? 

5. Сіз болашақта ғылыммен айналысқыңыз келе ме? 

 

4-тапсырма. Абай Құнанбаевтың «Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл 

бөлсеңіз» деген сөзінің мағынасын кеңейтіңіз. 

 

5-тапсырма. Абайдың отыз екінші, он сегізінші сөздерін оқыңыз. Осы 

айтылғандар туралы өз ой-пікіріңізді білдіріңіз. 

 

Абайдың отыз екінші сөзі 

 

Білім-ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек 

керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. 

Оларды білмей, іздегенмен табылмас. 

Әуелі – білім-ғылым табылса, дүниенің бір қызықты 

нәрсесіне де керек болар еді деп іздемеске керек. Оның үшін 

білім-ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана 

білмектіктің өзін дәулет білсең һәм әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір 

рақат хұзур хасил (тыныштық) болады. Сол рақат білгеніңді берік ұстап, 

білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар, махаббат пайда 

болады. Сонда әрбір естігеніңді, көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз 

суретімен ішке жайғастырып алады. 

Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім-ғылымды бірақ соған себеп 

қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі асырап алған 

шешеңнің мейірімі секілді болады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім-

ғылымның өзі де мейірленеді, тезірек қолға түседі. Шала мейір шала байқайды. 

Екінші – ғылымды үйренгенде, ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек 

керек. Бахасқа бола үйренбе, азырақ бахас көңіліңді пысықтандырмақ үшін 

залал да емес, көбірек бахас адамды түземек түгіл, бұзады. Оның себебі әрбір 

бахасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бахас қылмайды, жеңбек үшін бахас 

қылады. Ондай бахас хасудшілікті (күндеушілікті) зорайтады, адамшылықты 

зорайтпайды. Бәлкім, азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды, 

адамды шатастырып, жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де 

бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі бір қисық 
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жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін! Бахас – өзі де ғылымның бір 

жолы, бірақ оған хирслану (сараң болу) жарамайды. Егер хирсланса, өз 

сөзімшіл ғурурлық (менмендік), мақтаншақтық, хүсідшілік бойын жеңсе, ондай 

кісі адам бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып-

төбелесуден де қашық болмайды. 

Үшінші – әрбір хақиқатқа тырысып иждиһатыңмен көзің жетсе, соны тұт, 

өлсең айрылма! Егер де ондай білгендігің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? 

Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтіп құрмет күтесің? 

Төртінші  –  білім-ғылымды  көбейтуге  екі  қару  бар  адамның  ішінде:  

бірі – мұлахаза қылу (пікір алысу), екіншісі – мұхафаза қылу (қорғау). Бұл екі 

қуатты зорайту жаһатінде болу (тырысу) керек. Бұлар зораймай, ғылым 

зораймайды. 

Бесінші – осы сөздің он тоғызыншы бабында жазылған ақыл кеселі деген 

төрт нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық 

деген бір нәрсе бар, зинһар (әйтеуір), жаным, соған бек сақ бол, әсіресе! Әуелі 

– құданың, екінші – халықтың, үшінші – дәулеттің, төртінші – ғибраттың, 

бесінші – ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны ол. Ар бар жерде бұлар болмайды. 

Алтыншы – ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты бар. Сол 

мінез бұзылмасын! Көрсеқызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, 

я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. 

Одан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды 

қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенінде тұрарлық, мінезде 

азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын! Бұл бір 

ақыл, ар үшін болсын! 

 

Он сегізінші қара сөз 

 

Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, 

былжыратып кимей, таза кимек – дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, 

не киімі артық болмаса да көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ – кербездің 

ісі.  

Кербездің екі түрлі қылығы болады: бірі – бет-пішінін, сақал-мұртын, 

жүріс-тұрысын, қас-қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап 

әуре болмақ. Біреуі – атын, киімін «айран ішерім» деп, солардың арқасында 

сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі 

қатардың ішін күйдіріп, өзінен кейінгіге «әттең дүние-ай, осылардың атындай 

ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен?!» дейтұғын болмаққа 

ойланбақ. 

Мұның бәрі – масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын, егер 

де бір ойласа, қайта адам болғаны қиын іс.  

Кербез дегенді осындай кер, кердең немеден безіңдер деген сөзге 

ұқсатамын. Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген 

нәрселермен озбақ.  

Одан басқа нәрселерменен оздым ғой демектің бәрі де – ақымақтық. 
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Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз! 

Білімді болу деген сөздің мағынасы – белгісіз нәрсені ашуға қабілетті 

болу деген ұғым. 

Әл-Фараби 

 

Білмегенді сұрап үйренген – ғалым, арланып сұрамаған – өзіне залым. 

Ә. Науаи 

 

Ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек... 

Дүниенің   ғылымын   білмей   қалмақтық   –   бір   үлкен   зарарлы   надандық.  

А. Құнанбайұлы 

 

Ғылым ешқашан да және еш уақытта да жазылып біткен кітап емес, олай 

бола да алмайды. Ғылымдағы әрбір маңызды табыстан жаңа мәселелер 

туындайды. 

А. Эйнштейн 

 

Әлемдегі терең сыр  

Ғылыммен ғана ашылмақ...  

С. Торайғыров 

 

6-тапсырма. Мәтінге тақырып қойып, оның қойылу себебін түсіндіріңіз. 

Радионы ойлап тапқан автор ретінде әу баста Гильермо Маркони 

саналды.  Көпшілік  адамдар  солай  ойлап  келді.  Тіпті  АҚШ-тың  Жоғарғы  

соты  1943  жылы  радионы  Тесла  ойлап  тапқанын  дәлелдейтін  айғақтарға 

көз жеткізгенде Г.Марконидің патентіне шектеу салды. Н.Тесла 

радиобайланысты қабылдау және байланыстыру тетігі бар толқынның бір 

бөлшегі ретінде таныстырды. Ол осы технологияны таныстыру салтанатын 

Ұлттық электр қуаты қауымдастығының алдында өткізді. Н.Тесла екі 

өнертабысының патентін 1897 жылы (US 645576 және US 649621) алды. 1904 

жылы АҚШ-тың Патент беру бюросы шешімін өзгертіп, радионы ойлап тапқан 

автор ретінде патентті Г.Маркониге берді. Көпшілік қауым бұл шешім 

Марконидің қаржы жөніндегі серіктестері Томас Эдисон мен Эндрю 

Карнегидің есімдерімен байланысты болуы мүмкін деген болжам айтты. Бұл 

беделді адамдар патент беретін комиссияның шешіміне барынша ықпалын 

тигізуі мүмкін деп болжанды. Екінші жағынан, АҚШ үкіметі үшін патентке 

төленетін төлемақыдан қашуға оңтайлы шешім болды. 

 

7-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Жауабыңызды 

дәлелдеп айтыңыз. 

1. Мәтіндегі басты кейіпкер Сізге таныс па? 

2. Мәтіндегі басқа адамдар туралы не білесіз? 

3. Н.Тесланың радионы таныстыруы туралы ақпарат қай сөйлемде 

берілген? 
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4. Патент не үшін беріледі? 

5. Қай сөйлемде Г.Марконидің патенті тоқтататылғаны туралы айтылған? 

6. Н. Тесла патентін Г.Маркониден неше жыл бұрын алған? 

7. Патенттің Г.Маркониге берілу себептері  туралы болжамдар мәтіннің 

қай бөлігінде айтылған? 

8. Радионы әлемді өзгерткен ғылыми өнертабыстың бірі деп тануға бола 

ма? 

8-тапсырма. Сөйлемде артық қолданылған сөзді табыңыз. 

Исаак Ньютон 1665-1666 жылдары тартылыс және қозғалыс тұрақтау 

туралы идеяны әзірледі. Жазбалар бойынша ол ағаштан алма жапырағы 

құлағанын көргеннен кейін өз теориясын әзірлей бастады және оны жерге 

қандай күш тартқанын ойлады. 

Томас Эдисон – электрлік революцияның шебері данышпаны, алғаш 

электр шамын және алғашқы электр стансасын ойлап тапқан.  

(Сұрақ және жауап. Энциклопедия) 

 
9-тапсырма. «Қазақстан ғалымдары» энциклопедиялық анықтамалық                                  

httр://kzu.kz/kаzаkstаn-gаlyіmdаryі-еntsіklореdіyаsyі-і-tоm-2014-zhyіl/ сілтемесін 

пайдалана отырып, «Мен білетін Қазақстан ғалымдары» кестесін толтырыңыз. 

Үлгі: 

Ғалымның аты-жөні Ғылым саласы Жаңалығы, еңбектері 

 

Дәукеев  

Ғұмарбек  

Жүсіпбекұлы 

Энергетика Энергетикалық қазандықтарда 

және өнеркәсіптік пештерде газ 

отынының жануы және жылу 

алмасу теориясы мен практикасы;  

құрама өндірісте электр және 

жылу энергиясына тарифтерді 

қалыптастыру әдістемесі 

   

   

 

 

 

 

http://kzu.kz/kazakstan-galyimdaryi-entsiklopediyasyi-i-tom-2014-zhyil/
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 10-тапсырма. Ақпарат көздерін пайдалана отырып, бүгінгі күнгі ғылыми 

жаңалықтар туралы хабарлама жасаңыз.  

 

Ғылыми стильдің ерекшелігі 

 

Жазуда, сөйлеуде адам ойына керекті сөз таңдағанда, олардың стильдік 

ерекшеліктерін ескеру керек. Мысалы, публицистикалық стиль мен ғылыми 

стильдің сөздік құрамы бірдей емес: публицистикалық стильде жазылған газет-

журнал тілі жалпы халыққа арналатындықтан, оның сөздері де жалпыға бірдей 

түсінікті болуға тиіс, ал ғылыми стиль жалпыға бірдей түсінікті ортақ 

сөздермен қатар, жеке мамандыққа тиісті сөздер де қолданылады, солардың 

ішінде әсіресе жеке ұғымды білдіретін атаулар, термин сөздер көп болады. 

Ғылыми стиль жазу арқылы танылады. Ғылыми стиль айтылатын ойдың 

анықтылығын, дәлдігін, дұрыстығын және кез келген ғалым түсінерліктей 

дәйектілігін қалыптастыруы тиіс. Ғылыми стильдегі сөздер негізінен өзінің 

бастапқы мағынасында жұмсалады. Келтірінді, ауыспалы мағынадағы сөздер 

мұнда болмайды. 

Ғылыми стильдің негізгі ерекшеліктері: 

- ой нақты, дәл, түсінікті, тұжырымды түрде беріледі; 

- терминдер, тұрақты үлгідегі сөйлемдер, сөз тіркестері қолданылады; 

- баяндауыш формалары көбінесе ауыспалы осы шақ формалы етістіктен 

немесе ырықсыз етістен жасалады. Мысалы: Тұйықталған электр тізбегінде 

үздіксіз зарядтар қозғалысы пайда болады; Жылу мөлшері Ленц-Джоуль 

формуласымен анықталады. 

 

11-тапсырма. Берілген сөз тіркестерін пайдалана отырып, ғылыми 

стильде қолданылатын етістік формаларымен мамандығыңызға сәйкес бірнеше 

сөйлем құраңыз. 

Ғылыми жаңалық, өзара бәсекелестік, ғылыми-зерттеу жұмыстары, 

ғылымның жетістіктері, ғылымның жаңа бағыттары, ғылым мен техника, 

ғылыми-зерттеу нәтижелері. 

 

12-тапсырма. Мәтінді тиісті сөздермен толықтырыңыз. 

басқару 

түрлерін 

саласында 

мәселелерді 

ұғымдар 

өндірістің 

түрлі 

 

Қазіргі заманда ғылым ... көптеген өзгерістер болып жатыр. Ғылым 

саласында ғылыми-техникалық қызмет және инновациялық қызмет деген ... 

пайда болды. Ғылыми-техникалық қызмет – технологиялық, инженерлік, 
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экономикалық, әлеуметтік, гуманитарлық және өзге ... шешу үшін жаңа білім 

алуға және оны қолдануға, ғылымның, техниканың және ... біртұтас жүйе 

ретінде жұмыс істеуін қамтамасыз етуге бағытталған қызмет, ал инновациялық 

қызмет – нәтижесі экономикалық өсу мен бәсекелестік қабілеттілігі үшін 

пайдаланылатын жаңа идеяларды, ғылыми білімді, технологияларды және өнім 

... өндірістің ... салаларына және қоғамды ... салаларына енгізуге бағытталған 

қызмет. 

 

13-тапсырма. Екі топқа бөлініп, «Ғылымды қаржыландыру қажет пе?» 

тақырыбына пікірсайыс өткізіңіз. 

І топ ІІ топ 
  

Ғылым үшін салынған қаражат 

әлемге орасан зор пайда әкеледі. 

 

 

 

 

 

 

Ғылым үшін салынған қаражат көп 

жағдайда суға сіңген құмдай болады. 

 

 

Келіңіз, сөйлесейік! 

 

Студенттердің ғылыми конференциясында 

 

- Жаннұр, сәлем! 

- Перизат, сәлем! 

- Жаннұр, ертең университетте өтетін V республикалық студенттік 

ғылыми-практикалық конференцияның секция отырысы  басталады. Сен оған 

қатысасың ба? 

- Иә, қатысамын. Мен қазақ тілінен баяндама жасаймын.  

- Баяндамаңды тыңдауға бола ма? Тақырыбы қандай? 

- Әрине, кел. Баяндамамның тақырыбы: «Энергетика терминдерінің 

жасалу жолдары». 

- Жақсы, жарайсың.  

- Секция отырысы қай жерде өтеді? 

- А ғимаратының үшінші қабатында, 318-дәрісханада өтеді. 

- Ал, бүгін пленарлық отырысқа қатыстың ба? 

- Иә, пленарлық отырыс өте қызықты болды. Баяндамашылар бүгінгі 

күннің өзекті мәселелерін талқылады.  

- ... ... ? 

- ... ... . 

- ... ... ? 

- ... ... . 
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Өз ойларыңызды білдіру үшін көмектесетін конструкциялар:  

Менің ғылыми жобамның тақырыбы ...; менің ғылыммен айналысуыма 

септігін тигізген адам менің ...; мен жақсы мамандық алсам болды, ғылым мені 

еш қызықтырмайды; ...(кімнің) ... туралы ашқан жаңалығын ХІХ ғасырдың ең 

үздік ғылыми жаңалығы деп есептеймін; ғылымда барлық маңызды 

жаңалықтар ашылып болған; қазір айтарлықтай жаңалықтар бар деп айта 

алмаймын; әрине, ғылым күннен-күнге дамуда; адамның қиял-арманы, мақсаты 

таңғажайып жаңалықтардың ашылуына себеп болуда; мені таңғалдырған 

жаңалық ...; ақпараттық технологияның ең маңызды жаңалығы ... деп 

есептеймін (ойлаймын). 

 

14-тапсырма. Мәтінді түсініп оқыңыз. 

Жаһандану ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігіне аса жоғары 

талаптар қойып отыр. Сондықтан бүгінде еліміздің бәсекеге қабілеттілігі 

ғаламдық экономика мен саясаттағы ықпалды тұжырымдардың бірі болып 

саналады. Жаһандану заманында бәсекеге қабілетті болу үшін, ғылым мен 

білімді, жаңа технологияларды дамыту қажет.  

Әлемдік ғылыми-технологиялық кеңістікті құру жаһанданудың маңызды 

элементі болып табылады. Қазіргі таңда стандарттар, сертификаттау жүйесі, 

зияткерлік меншік құқығын қорғау тетіктері сынды халықаралық ғылыми-

инновациялық инфрақұрылымдарды біріздендіру бойынша маңызды қадамдар 

жасалды.  

Ғалымдар мен мамандар арасында халықаралық алмасулар тез өсіп отыр. 

Био және нанотехнологиялар, жасанды зияткерлік жүйесі, ғаламдық 

ақпараттық жүйе, жоғары жылдамдықтағы көлік жүйелері, энергия 

жинақтаушы технологиялар жаңа технологиялық дамудың негізгі бағыттары, 

сонымен қатар өндірісті автоматтандыру, ғарыштық технологиялар, ядролық 

энергетика дамуда.  

 

15-тапсырма. Мәтінді түсініп оқып, мазмұндаңыз. 

 

Нанотехнология 

 

Нанотехнология – белгілі атомдар мен молекулаларға манипуляция 

жасай отырып, белгіленген атомдық құрылымдық өнімдерді шығару 

әдістерінің жиынтығы. 

Қазіргі кездегі нанотехнологияны микротехнологиялармен салыстырса, 

оны нанометр өлшемдерімен есептелетін технология деп ұғынуға болады. Яғни 

бұл жарық толқынының ұзындығынан жүздеген есе қысқа болып келетін өте 

ұсақ өлшем, бірақ оны тек атомның көлемімен ғана салыстыруға болады. 

Сондықтан микроөлшемнен наноөлшемге көшкенде бұл сандық емес, сапалық 

көрсеткішке айналады да, заттан жекелеген атомдарға ауысуды білдіреді.  

Нанотехнологияны дамыту үш бағытта жүргізілуде:  
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1. Молекулалар мен атомдардың мөлшерімен ғана салыстыруға болатын 

белсенді элементтері бар электронды сұлбалар жасау.  

2. Наномашиналар, яғни мөлшері молекуладай ғана тетіктер мен роботтар 

жасау.  

3. Тікелей атомдармен және молекулалармен жұмыс істей отырып, қажет 

нәрселерді  солардың  өзінен жасау.  

Мамандардың болжамы бойынша, наноэлектронды чиптердің 

сыйымдылығы өте сапалы, себебі оған ондаған жоғары гигабайтқа дейін 

жететін есте сақтау микросұлбалары қондырылған. 

Нанотехнологияның негізгі қолдану аясы: ақпараттық технология, 

энергетика, телекоммуникация, материалтану, әскери техника, робот жасау 

техникасы, микроскопия, қоршаған ортаны қорғау, машина жасау және т.б. 

Қазірдің өзінде өнеркәсіптің кейбір салаларында материалдар мен 

өнімдердің сапасына атомдық деңгейде нанотехнологиялық бақылау жасау 

қалыпты жайт болып отыр. Нанотехнологияның арқасында бүгінгі құралдар 

физика-химиялық қасиетке ие болып, сапалық тұрғыдан мүлдем жаңа 

материалдар шығару жағынан шексіз мүмкіндіктерге қол жеткізуде. 

 

Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз! 

«Нанотехнология» сөзі «кішкентай өлшемді технология» дегенді 

білдіреді. Бұл жерде «нано» сөзі «миллиардтың бір бөлшегі» деген мағынаны 

береді. Бір сөзбен айтқанда, заттың бөлшегінен тұтас бір жаңа дүние ойлар 

шығару дегенді білдіреді. 

 

16-тапсырма. Өз ойыңызды қосып, сөйлемді кеңейтіңіз. 

Нанотехнология – ХХІ ғасырдағы ғылыми-техникалық революцияның 

жетістігі... 

 

17-тапсырма. Мәтінді және қосымша мәліметтерді пайдалана отырып, 

Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ, оның халықаралық ынтымақтастығы 

туралы әңгімелесіңіз. 

Соңғы жылдары Қазақстанның 

техника саласының дамуына ерекше көңіл 

бөліне бастады. Сондықтан техникалық 

жоғары оқу орындарына қабылданатын 

студенттер саны да жылдан-жылға көбейе 

түсуде. Жастар әсіресе, энергетика, 

ақпараттық технологиялар, радиотехника, 

электроника және телекоммуникациялар 

мамандықтарын таңдауда. Мемлекеттік гранттар да техникалық 

мамандықтарға көбірек бөлінуде. Мұның өзі еліміздің экономикасының 

қарқынды дамып келе жатқанын көрсетеді. 

Энергетика, ақпараттық технологиялар, радиоэлектроника және 

телекоммуникация саласында тек Қазақстанда ғана емес барлық Орта Азия 
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елдерінде мамандар даярлау бойынша жетекші техникалық жоғары оқу 

орындарының бірі – Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университеті. Университет сапа менеджмент жүйесі жоғары кәсіптік 

білім кадрларын даярлау бойынша білім беруге қатысты ІSО 9001:2008 

стандартына сәйкес деп танылды. «ІQ Nеt» Халықаралық қауымдастығының 

әріптесі «Русский регистр» сертификаты бойынша Қауымдастық сәйкестік 

сертификатын иеленді. Мұндай сертификат әлемнің 33 еліне жарамды болып 

табылады. 

Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ техникалық саладағы үздік маман 

иелерін дайындайды. Студенттер әртүрлі ғылыми үйірмелерге қатысып, 

білімдерін шыңдап отырады. Конференцияларға, байқауларға қатысып, 

жаңалықтар ашуға ат салысады. Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ түлектері 

еліміздің алдыңғы қатарлы өндірістік орындарында беделді қызмет етуде.  

2020 жылы Қазақстанның үздік техникалық ЖОО ұлттық рейтингісінде 

6-орынды иеленді. 

 

18-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша екеуара тілдесіңіз. 

Кез келген елдің болашағы, даму мүмкіндігі халқының ғылыми 

жетістіктері мен білім деңгейіне тікелей байланысты екені белгілі. Сіз үкімет 

басшысы болсаңыз, мамандардың біліктілігін арттыру мен отандық 

ғалымдарды қолдау мақсатында не істер едіңіз? Өз ойыңызбен бөлісіңіз. 

 

19-тапсырма. Төмендегі тақырыптардың біріне эссе жазыңыз. 

1. Келешекке – кемел біліммен. 

2. Озық білім, озат ғылым – келешек кепілі. 

3. Ғылым таппай мақтанба. 

4. Білімді жастар – мәңгілік елдің болашағы. 

5. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. 

 

20-тапсырма. Терминологиялық түсіндірме сөздіктерді пайдалана 

отырып, мамандығыңызға байланысты 15 техникалық терминге анықтама 

беріңіз.  

 

21-тапсырма. Берілген сөздерге глоссарий құрастырыңыз. 

Нанотехнология – 

Ғылыми технологиялар – 

Ғарыштық технология – 

Ядролық энергетика – 

 

22-тапсырма.«Қазақстандықтардың ғылыми жаңалықтары», «Ғылым – 

табыс көзі», «Ғылымды коммерцияландыру» тақырыптары бойынша 

бұқаралық ақпарат құралдары мәліметтеріне шолу жасаңыз. 
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Қазақстан ғылымы мен технологиясының жаңалықтары 

 

Қазақша сөйлейтін қалам 

 

Ақтөбе қаласының екі тұрғыны қазақша «сөйлейтін» қалам жасап 

шығарды. Өнертапқыштардың айтуынша, «Зерек» атты бұл қалам 2-7 жас 

аралығындағы балаларға әріп пен сан үйретуге арналған. Өнертапқыш 

азаматтардың бірі Абзал Қадырбаев «Зеректі» «ішіне шағын компьютер 

жасырылған ақылды қалам» деп таныстырды. Қаламмен бірге қазақ алфавиті 

жазылған қатырма  қағаз,  МР3  форматты  плеер  және  үш  кітапша  сатылуда.  

- Кітапшаларды 2-7 жас аралығындағы балалардың даму ерекшеліктерін 

ескере отырып жасадық. Педагог, психологтармен кеңестік. Білім 

министрлігінің де рұқсаты бар, - деді Абзал Қадырбаев.  

Өнертапқыштың сөзіне қарағанда, «Зеректің» қуаты екі-үш сағатқа 

жетеді. Қалам кәдімгі қалта телефоны мен тұрмыстық техника сияқты электр 

желісінен қуат алады. Қалам АҚШ пен Еуропа Одағы стандарттарына сай 

халықаралық сертификациядан өткен. «Авторлық құқымыз да заңмен 

қорғалған» дейді өнертапқыш жігіт. Қаламның ұшындағы лазер 

кітапшалардағы ақпаратты «Зеректің» орталық процессорына жеткізеді. Ол 

жады картасына сұраныс жасайды. Барлық мәлімет сонда. «Зеректі» сөйлетіп 

тұрған – жады картасындағы аудиофайл. Картаның сыйымдылығы – 2 гигабайт. 

Егер қаламның жадына үйіңіздегі компьютерден ертегі немесе ән-күй 

көшіретін болсаңыз, сырт көзге әншейін қатырма қағаз сияқты боп көрінетін 

МР3 форматты плеердің көмегімен тыңдауға да болады, - дейді Абзал 

Қадырбаев. Абзал Қадырбаевтың мамандығы – хирург. Ал екінші өнертапқыш 

Бауыржан Сейтенов – мұғалім. Абзалдың сөзіне қарағанда, Бауыржан екеуі 

идеяларын жүзеге асыру үшін бір жыл уақыттарын жұмсапты.  

Қаламды жасаушылар оны Қытайдан шығартып отыр. «Өйткені Қытайға 

тапсырыс берген арзанға түседі», - дейді олар.  

(httр://www.аzаttyq.оrg/ сайтының материалынан қысқартылып алынды) 

 

Қарағандылық бойжеткен жаңа жел 

қозғалтқышын ойлап тапты 
 

Қарағандыдағы мектеп-интернаттың түлегі Әсия Құсайынованың 

Қазақстан климатына икемделген жел қозғалтқышы жобасы халықаралық 

ғылыми-инженерлік конкурста жеңіп шықты.  Жас өнертапқыш Әсия 

Құсайынова Қарағанды қаласында тұрады. Ата-әжесінің бауырында өскен қыз 

биыл Қарағанды облысының дарынды балаларға арналған физика-математика 

пәндерін тереңдетіп оқытатын «Дарын» мектеп-интернатын бітірді. 

- Әлемде жел қозғалтқыштарының түрі көп, бірақ өз басым біздің жердің 

климат жағдайларына икемделген қозғалтқыш түрін құрастырмақпын. Бізде 

екпіні мықты желдер соқпайды, жеріміздің климаты – күрт континенталды. 

Сондықтан менің қондырғым секундына бес метр жылдамдықпен соғатын 
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желдің екпінін электр қуатына айналдыруға арналған. Бұл жобаны қолға 

алуымның бірінші себебі – осы. Екіншіден, климаттың тазалығы үшін пайдалы. 

Өйткені электр қуатын алу үшін көмір, мұнай, газ керек. Енді қуат өндірудің 

таза тәсілін пайдаланатын кез келді. Менің жобамның қолданылатын жері көп. 

Бұл – ауаны көмір, мұнай сияқты қазба қуат көздерімен ластамайтын, балама 

қуат көзі. Оның үстіне, табиғи ресурстар қоры да түгесіліп барады. Сондықтан 

бұл жоба табиғи ресурстарды сақтауға бағытталған.  

(httр://www.аzаttyq.оrg/ сайтының материалынан қысқартылып алынды) 

 

Қарағандылық өнертапқыш өндіріс қалдықтарын 

іске жарататын қондырғы жасады 
 

Қарағанды тұрғыны Александр Борисенко өндіріс мұржаларынан 

шығатын түтін қалдықтарын ауаға тазартып шығаратын және түтіндегі 

қалдықтарды одан әрі пайдалануға арналған қондырғы ойлап тапты. Ол 

зауыттарда тәжірибе ретінде сынақтан өткізілген. 

Александр Борисенко өзі ойлап тапқан қондырғы шығып жатқан газды, 

ауаны ластайтын қалдықтарды тоқтататынын, одан пайдалы өнімдер алуға 

болатынын айтады. Мәселен, С-2 газынан техникалық көмір сутегін алуға 

болады. Сондай-ақ мол биылғы жылға өндірістік модуль дайындап 

жатқандарын айтты.  

(httр://www.аzаttyq.оrg/ сайтының материалынан қысқартылып алынды) 

 

Қарағандыдағы «Дарын» мектебінің екі оқушысы ашқан 

екі жаңалық ел құлағын елең еткізді 
 

Бірі қазақ әліпбиінің негізінде ақпаратты жасырын жеткізетін шифрлау 

әдісін ойлап тапса, екіншісі ғарыш операцияларының шығынын 2 есе 

үнемдейтін спутниктік байланыс торының жобасын жасап шығарды.  

Қарағандының орталығындағы «Дарын» мектебінің 11 сынып оқушысы 

Забира Омарова құпия ақпаратты қалай жеткізудің сырын әбден 

зерттеп, терең меңгерген. Ол қазақ кирилл әліпбиінің негізінде шифрлау әдісін 

ойлап тапқан. - Әдістің сыры қарапайым, оны зейін қойып, зерделеген кез 

келген адам бірден игеріп алуына болады, сөйтіп қажет кезінде құпия тілмен 

хат жазысу қиын емес, - дейді Зәбира. Полибия квадраты мен Виженер кестесі 

арқылы әріптер өзара қиылысатын 6 және 7 баған бойына орналастырылып, 

қиылысқан нүктесіндегі 2 сан алынады. Яғни бір әріп 2 санмен шифрланады. 

Осылайша кез келген ақпаратты жасыруға болады. Ақпарат алмасушылар бұл 

тәсілді меңгерсе жеткілікті.  

Тарихқа жүгінсек, мұндай тәсілді ежелгі жауынгерлер кеңінен қолданған. 

Мәселен, гректер Александр Македонский жорығының кезінде тұтқиылдан 

шабуыл жасайтын орындарын бір-біріне дәл осы жолмен білдіріп отырған. 

Бірақ қазақ әліпбиіндегі 42 әріпті  шифрлау әдісін әлемде бірінші болып 

қарағандылық оқушының ашуы әрине, үлкен жаңалық.  

http://www.azattyq.org/
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Қарағандылық тағы бір жас дарын «Дарын» мектебінің оқушысы Дарын 

Тельман спутниктік байланыстың корпоративті торын құру жобасын жасап 

шығуға екі жыл уақыт жұмсаған. Корпоративті тор «ҚазСат» ұлттық спутнигі 

арқылы жұмыс істейді. Әрі ғарыш саласындағы ұйымдардың интернет 

қызметіне кететін шығынын 2 есеге дейін үнемдейді. Мұның сыртында 

ақпаратты өте жедел жеткізе алады. Ал ең бастысы, тордағы қорғаныс коды өте 

мықты ойластырылған, ол өзгелердің ішкі жүйеге еніп кетуіне жол бермейді. 

Жоба құны 10 млн теңге. - Бірақ іске қосылса, жоба 3 жылдан кейін нақты 

жемісін береді, - дейді өнертапқыш оқушы. Дарынның жобасын Қазақстандағы 

ғарыштық саланың  ұйымдары мен өкілдері жоғары бағалап үлгеріпті.  

(httр://www.аzаttyq.оrg/ сайтының материалынан қысқартылып алынды) 

 

23-тапсырма. Мәтіндердегі жаңалықтар ғылымның қай саласына жатады? 

1-мәтіндегі ақпарат ғылымның ... саласының жаңалығы туралы хабар 

береді. 

2-мәтіндегі ... ... ... . 

3-мәтіндегі ... ... ... . 

4-мәтіндегі ... ... ... . 

 

24-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз. 

1. «Зерек» қаламын сипаттаңыз. 

2. «Зеректің» өнертапқышы өз жаңалығын қалай атайды? 

3. Қаламды жасаушылар қандай мамандық иелері? 

4. Қалам балаларға сан мен әріп үйретуден басқа қандай қызмет 

атқарады? 

5. Қаламы неге Қытайда шығарылады? 

6. Әсияның жобасының негізгі мақсаты және ерекшелігі қандай? 

7. Әсияның жобасының экологияға қатысы бар ма? 

8. Қандай жобалар бір-біріне ұқсас? Несімен ұқсас? 

9. Қай жоба қазақ тілінің мәселесіне қатысты? 

10. Қай жобада үнемдеу саясаты қарастырылады? Не үнемделеді? 

11. Қазақ тілі әріптерін шифрлау бұрын жүзеге асырылған ба? 

12. Қандай мәтінде оқушылардың ашқан жаңалықтары туралы сөз 

қозғалады? 

 

2-тақырып. Білімді ел озар 

 

Сабақтың тақырыбы: Үш тілді білу – заман талабы. 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1. «Тіл білсең, жерде қалмайсың» деген пікірмен келісесіз бе? 

2. Қазақтың салт-дәстүрін, өнерін, мәдениетін білу қазақ тілін үйренуге 

септігін тигізе ме?  
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3. «Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл», «Өзге тілдің бәрін біл, 

өз тіліңді құрметте» дегендерді қалай түсінесіз? Ойыңызды дәлелдеңіз. 

4. Бірнеше тіл білу жақсы ақша табудың жолы деп ойлайсыз ба? 

5. «Шет тілін меңгеру үшін міндетті түрде сол елде тұру керек» деген 

пікірге қосыласыз ба? 

6. Көп тіл білетін адамға қарағанда бір тіл білетін адамның мүмкіндіктері 

қандай? 

 

2-тапсырма. Мәтінді оқыңыз, мазмұңдаңыз. 

Тіл – халықтың жаны, сәні, тұтастай кескін-келбеті, болмысы. Адамды мұратқа 

жеткізетін – ана тілі мен ата дәстүрі. 

Ана тілі сол тілде сөйлейтін халықпен бірге өмір сүреді және сол халықтың 

өкілдері үшін қарым-қатынас құралы ретінде қызмет етеді. Қазақ тілі – қазақ халқының 

ана тілі. Қазақ тіл білімінде «ана тілі» терминін алғаш ұсынып, ғылыми айналымға 

енгізген Ахмет Байтұрсынұлы. 

Халықтың дәстүрлі дүниетанымында ана тілі жөргекте жатқанда, бесіктен бойы 

озғанша, ананың аялы алақанынан, әлдилеген бесік жырынан басталады. Осы отбасы, 

ошақ қасындағы ата-ана қарым-қатынасынан қалыптасқан тіл қоғамдық ортада ел-

жұртының салт-дәстүрін тану, ана тілінің сырын ұғу арқылы жалғаса береді. 

Әрбір азаматтың өз ана тілін құрметтеуі тек анасының ақ сүтін өтеу ғана емес, 

қоғам алдындағы азаматтық парызы болып табылады.  

 

3-тапсырма.  Мәтінді оқып, ойды жалғастырыңыз. 
 

Тіл – ұлттың жаны 

    

Тіл – адам баласының ғана емес, ұлттың, халықтың, қоғамның болмысын 

көрсететін құбылыс.  

Адамзаттық құндылықтар қатарында тіл ғылымнан да, мәдениет пен 

өнерден де бұрын аталады. Ғылым да, мәдениет те, өнер де, материалдық 

игіліктер де, саясат та тілдің қатысуымен жасалады...   

4-тапсырма. Төменде берілген қазақ тілінің байлығы туралы атақты 

ғалымдардың пікірлеріне өз көзқарасыңызды білдіріңіз. 

Түркітанушы П.М.Мелиоранскийдің 1894 жылы шыққан «Краткая 

грамматика казахско-киргизского языка» еңбегінде: «Қазақ тілі – түркі 

тілдерінің ішіндегі ең таза әрі бай тілдер қатарына жатады. Қазақтар – шешен  

әрі әдемі сөйлеудің үлкен шебері», – деп бағалайды. 

Атақты түркітанушы В.В.Радловтың 1893 жылы Санкт-Петербургте 

шыққан «Опыт словаря тюркских наречий» еңбегінде: «Қазақтар қашан да 

мүдірмей, кідірмей ерекше екпінмен сөйлейді. Өз ойын дәл және айқын 

ұғындыра сөйлейді. Тіпті, ауызекі сөйлеп отырғанның өзінде оның сөйлемінің 

ой-кестесі өлең жолдары мен шумақтар секілді ұйқасып келетіндігі сонша, 

нағыз өлең екен деп таңғаласың», – деп қазақ тілінің байлығын жоғары 

бағалаған.  
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Поляк саяхатшысы А.Янушкевич өз күнделігінде: «Қазақтардың 

шешендік өнерін иен далада көшіп жүрген халықтың ортасында өз құлағыммен 

тыңдадым… Олардың жыры жаныма жылы тиіп, жүрегімнің қылын қозғады», 

– деп жазады. 

 

Сіз білесіз бе? 

Қазақ тілі – әлемдегі алты мыңға жуық тілдің ішіндегі қолдану өрісі 

жағынан жетпісінші орын алады, ал тіл байлығы мен көркемдігі, оралымдығы 

жағынан алғашқы ондықтар қатарындағы тіл. Сондай-ақ дүние жүзіндегі 

ауызша және жазбаша тіл мәдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің және 

мемлекеттік мәртебеге ие екі жүз тілдің қатарында тұр. 

 

5-тапсырма. Мақалдарды пайдалана отырып, тіл өнері туралы өз 

ойыңызды баяндаңыз. 

Өнер алды – қызыл тіл. Сөз тапқанға қолқа жоқ. 

Қаһарлы сөз қамал бұзар. Тіл – көңілдің кілті. 

Жақсының өзі өлсе де, сөзі өлмейді. Жүйелі сөз – киелі. 

Көре-көре көсем боласың, 

Сөйлей-сөйлей шешен боласың. 

Тіл тас жарады,  

Тас жармаса, бас жарады. 

 

Мақсат мәнді сөйлемдер 

 

Мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем құрамындағы 

бағыныңқы компонент басыңқыдағы ойдың мақсатын білдіреді.  

1. -мақ / -мек / -бақ / -бек / -пақ / -пек + болып: Қазақ тілін үйренбек 

болып, ауылға жол тартты. 

2. -у + үшін: Жұмысты аяқсыз қалдырмау үшін, тағы да мамандарға 

тексертіп алуымыз керек. 

3. Бұйрық рай + деп: Үйге қажетті нәрселерді сатып алайын деп, сауда 

орталығына кірді. 
 

6-тапсырма.Мына сөздерді дұрыс орналастырып, сөйлем құраңыз. 

1. Көмегімен, ғылымды, тілдің, игереміз, өнер-білімді.  

2. Атадан, мирас, балаға, болып қалған, тіл, мұра, баға жетпес.  

3. Өз, сөйлеу, парызымыз, басты, тілімізде.  

4. Бай, көркем, шексіз, өте, тілім, ана, менің. 

 

7-тапсырма. Сөйлемдерді толықтырыңыз. 

 

 

 

Тіл болмаса, 

... ...  ...  

 

болмайды 
... ...  ... 

... ...  ... 

... ... .... 

... ...  ... 
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Оқыңыз, қызық! 

Әлемде 5652 тіл болса, солардың жоғарғы деңгейде дамығандарының 

қатарына қазақ тілі де жатады екен. Мәселен, екі мың жылдық тарихтың ең 

танымал тұлғасы атанған Уильям Шекспир шығармаларында 15 мың сөз 

қолданса, ал көптеген көркем шығармалар, мақалалар мен ғылыми 

зерттеулердің авторы, заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтің тек қана «Абай жолы» 

роман-эпопеясында 16983 сөз бар екен. Осының өзі-ақ – қазақ тілі байлығының 

айқын дәлелі. 

 

8-тапсырма.Сұхбатты оқыңыз, жалғастырыңыз, өз ойыңызды қосыңыз. 

- Сен неге ана тіліңде газет-журнал оқымайсың? 

- Себебі көп сөздерді түсінбеймін. 

- Қалайша, сен біраз сөздердің мағынасын жақсы білесің ғой, әрі қарай 

дамыту керек емес пе? 

- Әрине, солай ғой, дегенмен ... ... ... . 

- Қандай себеп ... ... ...? 

- ... ... ... . 

- ... ... ...? 

- ... ... ... . 

 

9-тапсырма. Мәтінді оқып, тіл туралы өз ойыңызды пікірталасқа түсіріңіз. 

Адам үш түрлі, сөз төрт түрлі болады. Адамдардың бірінші түрі – біледі 

және білген сайын білгісі келеді, бұлар ғалымдар тобына жатады. Бұлардың 

айтқанына риза болу керек. Екінші түрі – біледі, біле тұра «білмеймін» дейді. 

Олардан сақ болған жөн. Үшіншісі – білмейді және білгеннің тілін алмайды. 

Бұл сияқтылардан аулақ жүру керек. 

Сөз төрт топқа бөлінеді. Біріншісі – білуге де, айтуға да қажеті жоқ 

сөздер. Екіншісі – білуге де, айтуға да қажетті сөздер. Үшіншісі – білуге қажеті 

жоқ, бірақ айтуға болатын сөздер. Төртіншісі – білу керек, бірақ айтуға қажетсіз 

сөздер. Төрт түрлі сөздің ең абзалы – білуге де, айтуға да қажетті сөздер. Бұл 

сөздердің екі жағы бар. Біріншісі – сұлулығы мен мәнділігі, екіншісі – өңсіздігі 

мен мағынасыздығы. Халық алдында сөйлеген сөзің сұлу болып, оны жұрт 

ықыласымен тыңдасын... Халық адамның қандай дәрежеде екенін сөйлеген сөзі 

арқылы біледі. 

 

10-тапсырма. Кім жылдам? Көп нүктенің орнына қажетті сөздер мен сөз 

тіркестерін қойып, айтылған ойдың мағынасын түсіндіріңіз. 

ана тілін  

алғыр сөз 

күрделісі  

сөзіне  

жан дүниесі  

қадір тұтпай  

тілдің көркі  
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өз тілін 

от төгіп  

ана тілі 

 

1. ... ... қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма (Абай). 

2. Ақыл көркі – тіл, ... ... – сөз  (Ж. Баласағұни). 

3. Әр халықтың ... ... – білімнің кілті (А. Жұбанов). 

4. Кей сөздердің асылды шақпақ тасқа шаққандай боп, әсем сөйлем ішінде 

ұшқындап, ... ... тұратын шағы бар (М. Әуезов). 

5. Бұл дәуірде ... ..., әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді 

интеллигент емес деуге болады (М. Әуезов). 

6. ...  ...  тек  өгей  ұлдары  ғана  менсінбейді,  өгей  ұлдары  ғана  аяққа  

басады  (Ғ. Мүсірепов). 

7. Тіл қаруы – сөз, сөз қаруы –  ой. Ақылды ой, ... ... – адамның ең жоғарғы 

қасиеті (Ғ. Мұстафин). 

8. Тіл – ұлттың  ...  ... . Тіл – идеяның, сезімнің, ойдың  жанды  көрінісі 

(Л.Н. Толстой). 

9. Өз   ана   тіліңді   ...   ...   тұрып,   ел-жұртыңды   сүйе   алмайсың    (К.Г. 

Паустовский). 

10. Сөз өнері – өнер атаулының ең қиыны да ... ... (О. Бальзак). 

 

Қазақ тілі – мемлекеттік тіл 

 

Қазақ тілі – қазақ халқының ана тілі. Ол түркі тілдерінің тобынан шыққан. 

Қазақ тілі сияқты түркі тілдерінің тобынан тараған қазіргі ноғай, татар, 

башқұрт, қырғыз, өзбек, қарақалпақ, түрікмен, әзірбайжан, ұйғыр, шуваш, тува, 

саха (якут) т.б. тілдерде сөйлейтін халықтар бір-бірімен еркін түсінісе алады. 

Сол себепті бұл тілдер өзара туыстас тілдер болып саналады.   

Ал қазақ, қарақалпақ, ноғай, татар, башқұрт, қарашай-балқар, құмық, 

қарайым тілдері бір-біріне өте жақын. Өйткені бұлар түркі тілдерінің бір 

тармағы қыпшақ тобына жатады. Қазақ тілі өзінің көп ғасырлық дамуы 

барысында рулық тіл дәуірін де, тайпалық тіл дәуірін де, халықтық тіл дәуірін 

де басынан кешірді. Қазақ тілі ұзақ замандар бойы қазақ халқының қарым-

қатынас тілі болумен қатар, оның рухани байлығы – ауыз әдебиетін атадан 

балаға мұра етіп ауызша жеткізді.  

Қазақ тілі – қазақ халқының ұлттық тілі. Қазақ тілі – Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік тілі.  

Қазақ тілі – Қазақстан Республикасынан тыс елдерде тұрып жатқан 

қазақтардың  да тілі. Олар Ресейде, Қытайда, Монғолияда, Өзбекстанда, 

Қырғызстанда, Түрікменстанда, Түркияда, Алманияда т.б. елдерде 

шоғырланған. Қазіргі таңда жер бетінде 12 миллионға жуық қазақ өмір сүреді. 

Оның 8 миллионнан астамы Қазақстанда, ал қалғандары шет елдерде тұрып 

жатыр.  

(Ш. Бектұров., А. Бектұрова) 
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11-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде сөйлесіңіз. 

1. Мемлекетті тілді білу деңгейіңіз қандай? (ауызекі сөйлей білемін, еркін 

сөйлеймін, жетік білемін) 

2. Ана тіліңіз қандай тіл? Оны қандай деңгейде білесіз? 

3. Неше тілді меңгергенсіз? 

4. Тілдерді не үшін үйренесіз? 

5. Көп тіл білетін адамды қалай атайды? 

6. Қай халықтың тілін білсең, сол халықты тереңірек түсінесің. Осыған 

қосыласыз ба? 

 

12-тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті нұсқаны қойып, сөйлемді 

толықтырыңыз. 

 

Бүгінде ағылшын тілі ... сыныптардан бастап оқытыла 

бастады. 

1) бастапқы  

2) бастауыш  

3) бастама 

Мемлекеттік тіл  – ... қазақстандықтарды біріктірудің 

басты факторларының бірі. 

1) бәрі  

2) бүтін  

3) барша 

Мемлекеттік тіл ... ие болған қазақ тілі – ұлттық 

руханиятымыздың өзегі. 

1) мәртебесіне  

2) марапатына  

3) мадақтауына 

Тіл – қазақтың жан дүниесі, рухани негізі, ел еркіндігі мен 

ұлтты танытатын басты ... . 

1) белді  

2) белдеу  

3) белгі 

Біз мемлекеттік тілді дамытып, орыс тілі мен ағылшын 

тілін ... қарай үйренуіміз керек. 

1) қажетіне 

2) қажеттісі  

3) қажетімен 

 

13-тапсырма. Кім жылдам? Мағынасына қарай сөйлемдерді 

сәйкестендіріңіз. 

 

1 Мемлекеттік тілді жетік білетін 

әр азаматтың қоғамдық өмірге 

1 мемлекеттік қызметкерлердің ең 

басты біліктілік талабына айнала 

бастады 

2 Бүгінгі таңда мемлекеттік тілді 

білу 

2 лауазымдар саны күн өткен 

сайын артып келеді 

3 Бір ғана тіл арқылы қоғамдық 

өмірдің 

3 оңай араласа алатындығын 

өмірлік тәжірибе дәлелдеп отыр 

4 Мемлекеттік тілді білу талабы 

қойылатын 

4 бұлағына сусындататын рухани 

әлеміміздің сарқылмас қазынасы 

5 Тіл – тарих тереңіне бойлатып, 

өнер мен мәдениеттің кәусар 

5 тынысын толыққанды сезіну 

мүмкін емес 
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14-тапсырма. Мәтін бойынша «Төрт сөйлем» тәсілін пайдаланып, 

пікіріңізбен бөлісіңіз. 

Пікір Өз пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. 

Дәлел Пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. 

Мысал Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз. 

Қорытынды Қандай қорытындыға келгеніңізді айтыңыз. 

 

Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы» Заңында: 

«Тіл – ұлттың аса ұлы игілігі әрі оның өзіне тән ажырағысыз белгісі, 

ұлттық мәдениеттің гүлденуі, ұлттың өзінің болашағы – тілдің дамуына, оның 

қоғамдық қызметінің кеңеюіне тығыз байланысты», - делінген. 

Тілдің көмегімен өнер-білімді, ғылымды игереміз. Тіл арқылы рухани 

байлығымызды меңгереміз. Өзіміз танып қана қоймай, сол асыл 

қазыналарымызды әлемге танытамыз. Әлемді танимыз. Сондықтан адам 

баласының байлығының бірі – сөз өнері. «Өнер алды – қызық тіл» деген сөздің 

астарында қаншама сыр бар?! 

Халықтың сақталуы тіліне байланысты. 

Қазақ тілі – дүние жүзіндегі ең бай, оралымды да бейнелі тілдердің бірі. 

Ол – өнеркәсіп пен техниканың, ғылым мен мәдениеттің және қоғамдық-саяси 

өмірдің барлық саласын қамтып көрсететін лексикалық байлығымен, 

қалыптасқан жазу жүйесімен және сараланған стильдік нормаларымен 

танылған көркем тіл.  

 

15-тапсырма. Даналық сөздерді жаттап алыңыз. 

1. «Тілді  жеке  адам  жасай  алмайды,  оның  түпкі  иесі  –  халық»   (В.Г. 

Белинский). 

2. «Тіл жүректің айтқанына көнсе жалған шықпайды» (А. Құнанбаев). 

3. «Тіл – ұлттың жаны. Тіл – идеяның, сезімнің, ойдың жанды көрінісі» 

(Л.Н. Толстой). 
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Қазақ тілін өз ана тіліндей меңгерген өзге ұлт өкілдері 

 

Ұлты кәріс болса да, қазақ тілін жетік меңгерген 

Ирина Тенді халық Қазақстан Ұлттық арнасындағы 

«Таңшолпан» бағдарламасы арқылы таниды.  

«Әкемнің есімі – Тен Сергей Владимирович, 

анамның есімі – Тё Валентина Сергеевна. Аталарым 

репрессия жылдарында Арал маңына көшіп келген 

екен. Әкем сол жерде туылған. Ал анам Ташкенттен, 

екеуі Алматы қаласында танысқан. Менен төрт жас 

үлкен туған ағам бар, үйленген. Жеңгем – қазақ, есімі 

– Шолпан. Екеуі қазір бір тәп-тәтті балапанның ата-

анасы. Отбасымызда бәріміз қазақша сөйлейміз. Тіл 

жағынан бізде еш қиындық жоқ», – деді тележүргізуші. 

«Мен үшін қазақ тілі тек жұмыс құралы ғана емес. Қазақ тілін білгенімнің 

арқасында Алаштың ақын-жазушыларының шығармаларымен ешқандай 

аудармасыз таныстым. Ал қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде айтар болсақ, 

мемлекеттік тілді білу – әр азаматтың міндеті», – дейді ол.  

Әкесінің кеңесімен қазақ мектебін бітірген 

тележүргізуші Майя Веронская: «Әкем – филолог. 

Содан болар, кішкентайымнан «Қызым, қазақ тілін 

жетік білуің керек» деп айтып отыратын-ды. Менің 

бастауыш сыныпты орысша оқығаныма қарамастан 

5-сыныпқа көшкенде Ш.Уәлиханов атындағы №12 

қазақ орта мектебіне ауыстырып, қазақ тілін 

меңгеруіме әсер етті. Мектеп бітіргеннен кейін Абай 

атындағы ҚазҰПУ қазақ филологиясы факультетінің 

аударма және құжаттану бөліміне оқуға түстім. Мектеп пен жоғары оқу 

орнында қазақ тілінде білім алғандықтан, хабар жүргізуде тіл жағынан 

қиындық көрген емеспін», - дейді. 

Алматыда дүниеге келіп, Жамбыл облысы 

Мойынқұм ауданында нағашы жұртының қолында 

тәрбиеленген Юлия Кушнарева қазақ тілінде еркін 

сөйлейді. Үш жасынан бастап қазақ балабақшасына 

барған.  

Әр жанрдағы кинотуындыларды жібермейді. 

Отандық   сүйікті   фильмі   –   «Тақиялы   періште».  

М.Әуезовтің   «Абай   жолы»   роман-эпопеясын,        

Ә.Нұрпейісовтің «Қан мен тер», І. Есенберлиннің 

«Көшпенділер» трилогияларын жалықпай оқи береді.   

«Мен үшін ана тілім – қазақ тілі. Қазіргі таңда орыс тілі – екінші тілім. 

Көбінесе қазақша ойлаймын. Тіпті, ойымның 90 пайызы қазақша. Сөйтіп, 

күнделікті өмірде қазақ тілін ғана қолданамын. Соңғы кездері менің 

байқағаным, өзге ұлт өкілдерінің қазақ тіліне қызығушылығы артып келеді. 
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Мысалы, ең кішкентай жиенім мен сияқты қазақша таза сөйлегісі келеді, қазір 

қазақ балабақшасына барып жүр. Сол сияқты баласына мемлекеттік тілді 

үйреткісі келетін ата-аналар да көбейіп келеді», – деді журналист.  

(httрs://jаsqаzаq.kz/) 
 

16-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Жауабыңызды 

дәлелдеп айтыңыз. 

1. Мәтіндердегі басты кейіпкерлер Сізге таныс па?  

2. Олар жүргізетін телебағдарламаларды көрдіңіз бе?  

3. Мәтін кейіпкерлерінің қазақ тілін меңгеруіне нелер әсер еткен?  

4. Мәтін кейіпкерлерін өмірден өз орындарын тапқан тұлғалар деп 

есептейсіз бе? 

5. Телебағдарламалар да көп, олардың жүргізушілері де көп. Ал осы мәтін 

кейіпкерлерінің танымал болуларының басты себебі не деп есептейсіз?  

6. Жақын адамыңыз осы кейіпкерлердей танымал тұлға болғанын қалар 

ма едіңіз?  

 

17-тапсырма. Берілген сөз тіркестерін пайдалана отырып, бірнеше сөйлем 

құраңыз. 

Білім саласындағы жаңашылдық, үш тілді меңгеру, бәсекеге қабілеттілік, 

білімді ел озар. 

 

18-тапсырма. Өз ойыңызды білдіріңіз. Себебін түсіндіріңіз. 

Жастардың басы қосылса, тек қазақша сөйлейді. 

Қазақ тілін үйренгісі келетіндерге барлық жағдай жасалған. 

Қазақ тілінде жақсы сөйлеу үшін тілдік орта болуы керек. 

Мемлекеттік тілді үйренгендердің арасында өзге ұлт өкілдерінің саны 

артуда. 

19-тапсырма. Сіз өзге тілді қалай үйрендіңіз? Өзге тіл үйренушілерге 

қандай кеңестер берер едіңіз? Берілген кеңестерді жалғастырыңыз. 

 

Тіл үйренудің жалпы ережелері 

 

1. Тіл үйренумен күн сайын айналысып, аптасына 6-7 сағат уақытыңызды 

бөлсеңіз сәттілікке жетуге болады. 

2. Өзіңіз үйреніп жүрген тілде сөйлей алатын адамдармен сөйлесудің кез 

келген мүмкіндігін пайдаланыңыз (бірақ ондай ортаға тілді жеткілікті 

білгеннен кейін ғана бару керек). 

3. ... ... ... . 
4. ... ... ... . 
5. ... ... ... . 
6. ... ... ... . 
7. ... ... ... . 
 

https://jasqazaq.kz/
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20-тапсырма. Өз ойыңызды қосып, мәтінді кеңейтіңіз. 

Үш тілді білу – заман талабы 

 

Қай кезеңде болмасын, көп тілді меңгерген халық алдыңғы қатарлы елдің 

қатарына кіріп, өзінің қарым-қатынастық және интеграциялық қабілетін 

кеңейтіп отырғаны тарихтан белгілі. Мәселен, ежелгі Мысырдың өзінде 

бірнеше тілді білетін мамандар иерархиялық сатымен жоғарылап, көбіне салық 

төлеуден босатылған көрінеді. 

Қазіргі таңда әлемнің алпауыт мемлекеттері көп тілді, әсіресе 

халықаралық тілдерді меңгеруді маңызды міндет деп санайды. Сондықтан да 

көп тілді білу – заман талабынан туындап отырған қажеттілік... 

 

21-тапсырма. Екі топқа бөлініп, пікірсайыс өткізіңіз. 

І топ ІІ топ 
  

Шет тілін білу – заман талабы 

 

 

 

 

 

Шет тілін білу маңызды емес 

 

22-тапсырма. Берілген пікірге қатысты өз пікіріңізді жазыңыз. 

Ұлттық код дегеніміз – ұлттық тіл, діл, мәдениет, салт-дәстүр, әдет-

ғұрып, тәрбие, тарих және Отан.  

Осының бәрі бірігіп ұлттық болмысты қалыптастырады. Қандайда бір 

ұлтты өзге ұлттардан айыру үшін біз ең алдымен оның тіліне мән береміз. 

Ұлттық мәдениеті мен болмысына қараймыз.  

Тілі арқылы оны танимыз.  

Міне, сондықтан да Ұлттық кодтың басты кілті тіл болмақ.  

(М. Өмірбек  httр://bаq.kz/ сайтынан алынды) 

 

Келісемін 

Өйткені ... ... ... . 

 

 

 

Себебі ... ... ... . 

 

 

 

 

 

 

http://baq.kz/
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23-тапсырма. Бұқаралық ақпарат құралдары мәліметтеріне шолу 

жасаңыз. 

3-тақырып. Табыс  бастаулары 

 

Сабақтың тақырыбы: Әлемдегі ең табысты елдер: тәжірибе мен нәтиже 

 

1-тапсырма.  Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1.  Қандай адам табысты бола алады? 

2. Өмірде жеткен бір табысыңыз (жетістігіңіз) туралы айтып беріңіз. Сіз 

не істедіңіз? Қашан және қайда болды? Жаныңызда кімдер болды? Қандай 

сезімде болдыңыз? 

3. ХХІ ғасырдың ең табысты адамы деп кімді айта аласыз? Ойыңызды 

дәлелдеңіз. 

4.  Табысты елдер деп қай мемлекеттерді атауға болады? 

 

2-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын қысқаша баяндаңыз. 

 

Әлемдегі ең дамыған 10 мемлекет 

 

1. Норвегия. Халық саны – 5 млн. Астанасы – Осло. Норвегия Корольдігі 

Солтүстік Еуропаның Скандинавия түбегінің батыс жағалауында орналасқан. 

Басқару билігі – конституциялық  монархия. Бұл ел – Батыс Еуропаға мұнай 

мен газды көп тасымалдайтын ірі өндіруші ел. Жалпы ішкі өнімі бойынша 

әлемде 26-шы орында. Норвегия Еуропа Одағына кірмейді, алайда Еуропа 

мемлекеттерімен жақсы қарым-қатынаста. Жалпы денсаулық сақтау, оқыту мен 

қоғамдық сақтандыру жүйесі мықты дамыған. 

2. Австралия. Халық саны – 23,3 млн. Астанасы – Канберра. Ресми атауы 

– Австралия Одағы. Дүниежүзінде жер көлемі жағынан 6-шы орында тұр. 

Жалпы ішкі өнімі – 918 млрд доллар. Даму индексінің жоғары болуы себебі 

өмір сүру сапасының жоғары болуымен түсіндіріледі. Сонымен қатар, 

денсаулық сақтау, білім, экономикалық еркіндік, азамат қауіпсіздігі мен 

өнеркәсіп орындарының көптігі даму индексін жоғарылатты. Австарлия ЕО, 

G20, НАТО секілді ұйымдарға мүше.  

3. Нидерланды. Халық саны – 16,8 млн. Астанасы – Амстердам. Екінші 

атауы – Голландия. Басқару жүйесі – конституциялық  монархия мен өкілетті 

демократия. Жұмыссыздық пен кедейлік мөлшері төмен. Голландия НАТО 

(Солтүстік атлантикалық келісім ұйымы), ЕО (Еуропа одағы), ЕЭЫДҰ (Еуропа 

экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы), ДСҰ (Дүниежүзілік сауда 

ұйымы) секілді ұйымдарды құруға ат салысқан.  

4. АҚШ. Халық саны – 320 млн. Астанасы – Вашингтон. Америка жалпы 

ішкі өнімнің көрсеткіші бойынша 15,1 триллион долларға жетіп әлемдік рекорд 

орнатқан. АҚШ-тың қарулы күштері, соның ішінде әскери теңіз флоты өте 

қуатты. БҰҰ-дағы беделді мемлекет.  
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5. Жаңа Зеландия. Халық саны – 4,5 млн. Астанасы – Веллингтон. Жаңа 

Зеландия – бірнеше аралдың қосындысынан құралған кішкентай мемлекет. 

Жалпы ішкі өнімі әр адамға 34 121 доллардан келеді. Жердің табиғи байлығы 

өте жақсы сақталған. Елде тек туризм саласында 18 000-ға жуық кәсіпорын 

жұмыс істейді. Жыл сайын Жаңа Зеландияға кемінде 2 млн турист келіп, 

мемлекетке жалпы ішкі өнімінің 10%-ын құрайтын табыс әкеледі. Туризмдегі 

жұмыс орындары жалпы жұмыс орындарының 10%-ын құрайды. Мемлекеттік 

құрылымы – парламенттік демократия мен конституциялық  монархия.  

6. Канада. Халық саны – 34,7 млн. Астанасы – Оттава. Жер көлемі 

бойынша Ресейден кейінгі екінші орында. Әлемдегі ең ұзын жағалау шекарасы 

Канадаға тиесілі. Басқару билігі – демократиялық парламент және 

конституциялық  монархия. Канаданың мемлекеттік тілдері – ағылшын тілі мен 

француз тілі. Экономикасы өте жақсы дамыған. Жалпы ішкі өнімі әрбір 

азаматқа 51147 доллардан келеді. Мемлекетте медицина қызметі тегін. 

Арктикалық және Субарктикалық белдеуде орналасқан. 

7. Ирландия.  Халық  саны – 4.5 млн.  Астанасы – Дублин.  Басқару билігі 

– парламенттік республика. Ирландияда білім, сауаттандыру стандарты, 

орташа өмір сүру көрсеткіштері жоғары. Жалпы ішкі өнімі 203.89 млрд доллар, 

жан басына шаққанда 45 497 доллар болады. Әлемде ел экономикасы бойынша 

7-орында тұр.  

8. Лихтенштейн. Халық саны – 36 925. Астанасы – Вадуц. Лихтенштейн 

князьдігі – әлемдегі ең халқы аз, кішкентай елдердің бірі. Оған қарамастан 

жалпы ішкі өнімі әр адамға шаққанда 141 000 доллар. Елдің ешқандай 

мемлекетте қарызы жоқ. Мемлекетте жұмыссыздық пен кедейліктің нышаны 

мүлдем байқалмайды. Елде жиналатын салық аз болғандықтан, инвестиция 

құйып, жаңа өндіріс ашам деушілерге барлық жағдай жасалған. Астанасында 

небәрі 5100 адам өмір сүреді.  

9. Германия. Халық саны – 82,2 млн. Астанасы – Берлин. Германия – 

Еуропа Одағындағы ең дамыған мемлекет. Мемлекет басшысы – Ангела 

Меркель. Немістер сыртқы нарыққа электр техникалары мен транспорт 

түрлерін көп шығарады. Үкімет мануфактурасы мен өндіріс орындары жылдан  

жылға  өркендеуде.  Жалпы  ішкі  өнімі  –  3.5  млрд  доллар.  Ол  дегеніңіз  – әр 

адамға 40 631 доллардан келеді деген сөз. Германияда кедейлік деңгейі төмен 

болғанымен, жұмыссыздық индексі – 7%.  

10. Швеция. Халық саны – 9,3 млн. Астанасы – Стокгольм. Жүргізілген 

зерттеулерге сенетін болсақ, Швецияның өмір сүру деңгейі өте жоғары. Табыс 

көзі мен халық санының өмір сүру ұзақтығы да жоғары деңгейде. Елдегі 

жұмыссыздық пен кедейлік индексі төмен. Кез келген азамат тегін емделе 

алады. Туристердің сүйікті мекені.  

 

3-тапсырма. Мәтінді түсініп оқып, тақырып қойыңыз. 

Бүкіл дүниеге белгілі американың алпауыт байлары қалай өскен? 

Қысқаша шолып көрейікші. Айталық – Джон Рокфеллер. Қыруар дерек-

дәйектер легіне үңіліп, бір байқағанымыз, есейген уақыттан бастап отбасында 
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өз күніңді өзің көр деген қағидат ұстанған. Баланың математикаға қабілеті зор 

болыпты. Содан жасы он алтыға келгенде Джон алты күн, алты апта бойы 

бухгалтерлік жұмыс іздейді. Ыстықта қара қалың костюмі мен қара галстукті 

бозбала бір кеңседен екінші кеңсеге тоқтамай барып, табанынан таусылады. 

Ақыры күндердің күні «Хьюитт энд Таттл» фирмасына бухгалтердің көмекшісі 

болып қабылданады. Рокфеллер бұл күнді өмір бақи өзінің екінші туған күні 

ретінде атап өтіпті. Әлемдегі капиталдың олигарх атасы атанған миллиардердің 

қалай байығанынан гөрі, қандай қасиеттері болғаны қызықтырақ. 

Рокфеллер тумысынан өте сабырлы екен: ешқашан дауысын көтермеген, 

күйіп-піспеген, оны ешкім ызаландыра алмаған. Бірде оған ашулы мердігер 

баса көктеп кіріп, жарты сағат бойы айқайлайды. Ал Рокфеллер болса, «әу» 

демейді. Ол сабырлы қалпын сақтайды. Мердігер қатты ызаланады. Ол қып-

қызыл болады. Сонда Джон басын көтеріп, ақырын ғана былай деп сұрапты: 

«Кешіріңіз, мен сіздің не айтқаныңызды түсінбедім. Қайталай алмайсыз ба?..» 

Рокфеллер қайырымды да мейірімді қожайын болған екен. 

Жұмысшыларына жақсы жалақы, науқастарға ақы төлеп тұрды, 

қызметкерлеріне тәуір зейнетақы тағайындады. Бірақ өзіне қарсы келгендерге 

аса қатал еді. Өзінің бағыныштыларға жүрек жылытар жылы сөзі әрқашан 

дайын еді. Сонда да олар Джоннан қорқатын.  

Джон Рокфеллер өзінің қызы Лаураны «бас директор» етіп тағайындады. 

Балаларына егжей-тегжейлі бухгалтерлік кітапты жүргізуге баулыды. Әр бала 

бір өлген шыбын үшін – екі цент, бір қарындаш ұштағаны үшін – он цент және 

әнмен айналысқан бір сағат үшін – бес цент алды. Кәмпит жемеген бір күн екі 

цент тұрса, әрбір келесі күн он центке бағаланды. Балалардың әрқайсысында 

өзінің бақшасы болды. Ондағы он жұлынған арамшөп бір пенни тұратын. 

Рокфеллер – кішісі ағаш жарған бір сағат үшін он бес цент табатын, ал 

қыздарының бірі түнде үй ішін аралап, шамды сөндіргені үшін ақша табатын 

еді. Таңғы асқа кешіккен кішкентай Рокфеллерлерге бір цент айыппұл 

салынатын, олар күніне бір түйір ірімшік алатын, ал жексенбі күні оларға 

Інжілді ғана оқуға рұқсат берілген.  

Миллиардер өз дарыны мен қарымына сеніп, империясын жалғыз 

басқаруға ұмтылған жоқ. Рокфеллер Stаndаrt Оіl Соmраny-ді комитеттер 

көмегімен басқарды: Джон Рокфеллер орасан зор капиталдарды адамға қызмет 

еткізді.  

Оның өмірі туралы аңыздар көп тарады. Тіпті, жасөспірім кезінде ол 

ақшасын баптист шіркеуіне қайырымдылыққа беретін. Орасан байлыққа ие 

Джон ақшаны қалай жылдамдықпен тапса, сондай ұшқырлықпен сол ақшаны 

таратып та беретін. Рокфеллер қайырымдылық мақсаттарына 530 миллион 

доллар қаражат жұмсаған. Рокфеллердің санитарлық комиссиясы ондаған мың 

жұп аяқ киімді жай ғана тарату арқылы АҚШ-тың оңтүстігінде бір тарихшымен 

«жалқаулық микробы» деп аталған анкилостомидозды жойды. Қартайған 

Рокфеллер қайда болмасын жүрген жерінде қалтасынан бес және он центтік 

монеталарды алып айналасындағыларға уыстап үлестіреді екен. Ол үнемі 
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өзімен бірге қорын алып жүреді екен. Джон Рокфеллер үшін алу да, беру де 

медальдің екі бетіндей еді.  

(httр://www.kоstаnаytаny.kz сайтынан алынды) 

 

4-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Жауабыңызды дәлелдеп айтыңыз. 

1. Джон Рокфеллер неше жасында жұмыс іздеді? 

2. Жұмыс оңай табылды ма? Ол жұмысты қанша уақыт іздеді? 

3. Джон қай күнді екінші туған күнім деп есептеді? 

4. Рокфеллер өзіне бағынышты қызметкерлерді қалай басқарды? 

5. Джонның отбасында кім бас бухгалтер болды? 

6. Джон балаларына ақша табуды қалай үйретті? 

7. Джон компанияны қалай басқарды? 

8. Джон қайырымдылық жасады ма? 

9. Оның қайырымдылығын автор қандай сөздермен сипаттайды? 

 

5-тапсырма. Пікірлесейік! 

1. Джон Рокфеллердің қандай қасиеті оның табысқа жетуіне көмектесті? 

2. Джон Рокфеллер балалардың тәрбиесіне неге ерекше көңіл бөлді? 

 

6-тапсырма. «Джон Рокфеллер идеал бола ма?» тақырыбына эссе 

жазыңыз. 

 

7-тапсырма. Мәтінді оқыңыз, сызықшаның орнына төмендегі ойларды 

мәтін бөліктеріне сәйкестендіріп жазыңыз. 

 

 

Табысты болам десеңіз... 

 

1. Жаман әдеттерден арылыңыз. Жұмыста сағыз шайнамаңыз, күбірлеп 

сөйлеп, өзгенің мазасын жөнсіз алмаңыз, өз бойыңыздағы барлық жағымсыз 

қылықтардан арылыңыз. Бірде жұмысқа кешігіп, бірде келмей қоюдан аулақ 

болыңыз. ________ 

2. Біліктілігіңізді арттырыңыз. Басқа міндет жүктеліп жатса, өз 

міндетіңізді өзгеге тапсырып, оны орындауға ұмтылыңыз. Жаңа іске кірісуге 

жүрексінбеңіз. Жаңа тапсырмаларды орындау арқылы сіз өзіңіздің кәсіби 

біліктілігіңізді арттырасыз. ________ 

3. Жылы-жылы сөйлесең, жылан інінен шығады. Айналаңыздағылармен 

жылы қарым-қатынаста болыңыз. Өзіңіздің жеке басыңыздағы жағдайлармен 

бөлісіп, сырыңызды айту қажет емес. Бәрімен әрдайым сыпайы болып, қуаныш 

пен қайғысына ортақтасып жүріңіз. Еш уақытта өзгені жамандап, қаңқу сөздер 

айтпаңыз. Өз ортаңыздағы мәселелерді сыртқа шығармаңыз. ________ 

4. Өзгені де құрметтеңіз. Әріптесіңіз өз ойын білдіріп жатса, мұқият 

тыңдаңыз. Әріптестеріңіздің жеке бас мәселелеріне, қызығушылықтары мен 

http://www.kostanaytany.kz/
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өмірлік ұстанымдарына қол сұқпаңыз. Оны «телефоның қанша тұрады?» 

сияқты сұрақтармен мазасын алмаңыз. ________ 

5. Қол ұшын созыңыз. Өзіңізді ғана ойламай, жұмысыңыздан қолыңыз 

босаған кезде жаныңыздағы әріптесіңіздің бәріне көмектесіңіз немесе оған 

ақыл-кеңес айтып, бағыт-бағдар беріңіз. «Адамның күні адаммен» дегенді 

естен шығармаңыз. ________ 

6. Уақытты бағалаңыз. Тапсырманы уақытында орындаңыз. Егер де 

жұмысым нәтижелі болсын десеңіз, оған барлық күшіңізді салып, 

жауапкершілікпен қараңыз. Уақытты қадағалай отырып, өз ісіңізді 

тыңғылықты әрі сәтті орындап шығасыз. ______ 

7. Салғырттыққа жол жоқ. Әр мекеменің өз заңдылықтары бар. Сол 

заңдылықтарды ұстаныңыз. Кездесу, жиналыстарда өзгелермен бірге өзекті 

мәселелерді талқылап, өз ойыңызды білдіріңіз. Белсенділік танытпай, 

қызығушылық білдірмей, жан-жағыңызға қарап, біресе телефонмен хабарлама 

жазып, біресе ойын ойнасаңыз, өзгелер сіздің жұмысқа деген 

салғырттығыңызды аңғарады. _____ 

8. Ықылас білдіріңіз. Әрдайым қызметке қатысты ойларыңызбен бөлісіп, 

ісіңізді жақсы атқаруға ұмтылыңыз. Жұмысқа деген ынтаңызды көрген 

басшылық Сізді байқап, мәртебеңізді көтереді. Ықыласыңыз болмаса, 

тасыңыздың өрге қарай домалуы екіталай. ________ 

9. Жан-жақты болыңыз. Жан-жақты болуға ұмтылыңыз. Кәсібіңізге 

байланысты соңғы жаңалықтарды, қосымша мәліметтерді оқып, оны 

өзгелермен бөлісіңіз. ______ 

 

1. Үлкенге – құрмет, кішіге – ізет. 

2. Жан-жақты болу. 

3. Уақыт – қымбат. 

4. Бойдағы жаман әдеттерден арылу. 

5. Өзімшіл болмау. 

6. Жұмысты бар ниетпен жасау. 

7. Немқұрайлылық танытпау. 

8. Жылы қарым-қатынас орнату. 

9. Жаңа жұмыстардан қорықпау. 

 

8-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Мәтінде берілген ойлардың қайсысын үнемі есте сақтау қиын? 

Ойыңызды дәлелдеңіз. 

2. Мәтінде берілген ойлардың қайсысымен келіспейсіз? Ойыңызды 

дәлелдеңіз. 
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9-тапсырма. Кестені толтырыңыз. 

Табысты болудың жолдары Табысты болуға кедергілер 
  

1 Үнемі ізденісте болу 1 Кеңсе тәртібіне бағынбау 

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

 

10-тапсырма. Табысқа жетудің жолдары туралы өз ойыңызды айтыңыз. 

 

11-тапсырма. Мәтінге сұрақтар қойып, өзара сұхбаттасыңыз. 

 

Табыс қайдан келеді? 

 

«Еңбекте табысты бол» дегенді жиі естиміз. Бірақ біз осы «табыс» 

дегеннің қандай ұғым екенін, не екенін, ойланып көрдік пе? Еңбектің де түрі 

көп, табыс табуды әркім әрқалай түсінеді. Сіз уақытыңызды, жұмыс күнін 

жоспарладыңыз. Жоспарлы жұмыс табыс әкелуі керек пе? Бірақ әрқашан солай 

ма?  

Табысқа қабілеттілер, еңбекқорлар ғана жетеді. Табыс табу, пайда табу – 

ол да үлкен өнер, үлкен еңбек. Табыс халықтың тұрмыс-дәрежесін көтереді.  

Әрбір өнеркәсіптің қарапайым жұмысшысынан бастап, директорына 

дейін өздерінің еңбектерінің табыс әкелуін ойлау керек. Табыс көбейген сайын 

өнеркәсіптің жағдайы жақсарады, жалақы көбейеді, тұрмыс көтеріледі.  

Ал енді табыс қандай тәсілмен, қандай жолмен келеді? Табыс оңайлықпен 

келмейді. Кез келген өндіруші еңбектенгенде, біріншіден, пайдалы өнім 

шығаруды ойлайды, екіншіден, табыс әкелуді ойлайды.  

Адамзат қоғамында ең алғаш рет өнім шығара бастағанда, адам үшін ең 

қажетті – тамақ, киім, халық тұтынатын тауарларды шығарады. Біртіндеп ол 

кәсіпорындарды ұстап тұру үшін, артық өнімдер, керекті өнімдер шығара 

отырып, пайдасын, табысын ұмытпауы қажет.  

Әр өнім бағасы неден тұрады, оны ескерсек, ол бағада өнім үшін кеткен 

шығыңдар, жалақы, қосымша табыс бар. Егер өндірісте табыс болмаса, 

мемлекет қалай көтеріледі. Өнімді шығаруға кеткен шығындар табыс 

әкелмейді, табысты еңбек әкеледі. Табыс тек өндірісте болады.  

Ал өндіріс берген өнімді сату үшін сатушылар шығады. Сатушыға да 

пайда керек. Өндіруші сатушы үшін де табысының кішкене бөлшегін бөледі. 

Өндіруші өзінің тауарын өткендігін ойлайды. Ал сатушы нарықты зерттей 

отырып, қай өнім өтімді соны алады.  

Кейбір өнеркәсіптерде үзіліс болмайды. Өндірісті көтеруге, тоқтатпауға 

үнемі қаржы керек. Өндіруші банкке келеді. Банк те, сатушы да өндірушілер 
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үшін қызмет етеді. Тағы да қайталап айтсақ, табыс тек өндірісте болады. 

Сондықтан мемлекеттің жағдайы жақсы болу үшін, мемлекет өндірісті ойлауы 

керек, оған көмектесіп, көтерілуін қамтамасыз етуі қажет.  

Әр адам жұмысында табысын, жалақысын, жеке банк болса, жеке 

өнеркәсіп болса, ол да табысын ойлайды. Ал әр кәсіпкердің, өндірушінің 

мақсаты мемлекет мақсатымен бірге, тұтастыққа болуы керек.  

Сонымен, әр өндіруші мемлекетті ойлауы керек. Өндіруші мемлекетке 

сүйенеді, әр мемлекет өз азаматын қорғай білуі керек. Мемлекет дамыған болса, 

ол елде әрқашан тыныштық болады. Тыныштық болған жерде, жоғары 

деңгейдегі мемлекеттік реттеуші болған жерде өндіруші ештеңе жоғалтпайды.  

Өндіруші өндірісті ашқанда, шығынын санайды, екіншіден, салықты 

санайды, үшіншіден, өндірісті адам үшін, қоғам үшін ашады. Өндірісті көтеру 

үшін – мемлекеттік салық жоғары болмаса, өндірісті ашуға, дамытуға берілген 

қаржының проценті төмен болуы және ұзақ мерзімді болуы – бәрі де өндірісті 

дамытуға мүмкіндік береді.  

Ақылды кәсіпкер, өндіруші өзінің жеке табысы үшін бағаны 

белгілегенде, сұранысқа қарайды, сұраныс жоғары болса ғана жеке табыс 

көтеріледі. Ал таза табыс молырақ болуы үшін өнім шығарушы қай тауарға 

сұраныс жоғары соны зерттеуі қажет, сонымен бірге ол тауардың сапасы 

жоғары болуы тиіс. Мұндай өте сапалы тауар басқа жерде жоқ болса, сіз 

саудаласпай-ақ соны аласыз. Сонда ғана өндіруші табысты болады.  

Табыс – келешек үшін керек. Табысты тапқанда сіз бөлесіз: бір бөлшегін 

өндірісті дамытуға, екінші бөлшегін қайырымдылыққа, бір бөлшегін 

келешекке, бір бөлшегін өзіңіздің қажетіңізге. Қайырымдылыққа бергеніңіз – 

ол да мақсатыңыз үшін бергенім деп есептеңіз. Себебі мемлекетте нашар 

тұрмыстар азайған сайын, мемлекет экономикасы жоғарылаған сайын, ол 

мемлекетте қылмыс, жамандық, ұрлық азаяды. Өндіруші тыныштықпен өнімін 

өндіре береді. 

 

4-тақырып. Елін сүйген ерлер 

 

Сабақтың тақырыбы: Бүгінгі күннің батырлары 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1. «Елін сүйген ерлер», «Бүгінгі бейбіт күннің батырлары», «Халық 

қаһарманы» дегендерді қалай түсінесіз? 

2. Бүгінгі күннің батырларына кімдерді жатқызасыз? 

3. Батыр, ер, батырлық, ерлік туралы мақал-мәтелдер жатқа айтыңыз. 

Мағынасын түсіндіріңіз. 
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2-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын баяндаңыз. 

 

Қазақ елінің қаһармандары 

 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанның 

тәуелсіздігі мен бостандығы үшін, азаматтардың қауіпсіздігі үшін ерлік 

жасаған, игілікті іс атқарған өнер, мәдениет, құқық қорғау, қорғаныс саласында 

жүрген азаматтар Халық қаһарманы атағын алды. Халық қаһарманы атағы 1993 

жылы ресми түрде бекітілген. Бұл екінің біріне беріле бермейтін аса құрметті, 

мәртебелі атақ. Қазақстан Республикасының жоғары дәрежелі Халық 

Қаһарманы, Қазақстанның Еңбек Ері атақтары бірдей деңгейде бағаланады. 

Халық Қаһарманы мен Қазақстанның Еңбек Ері атақтарын алған адамдарға 

«Алтын жұлдыз» және «Отан» ордендері бірге тапсырылады. Тәуелсіз 

Қазақстанның Халық Қаһармандары мен Еңбек Ерлері әр салада қайталанбас 

ерлік көрсеткен еліміздің мақтанышы, халқымыздың өнеге тұтатын құрметті 

азаматтары.  

Ең алғашқы Халық Қаһарманы атағы армия 

генералы, Қазақстан Республикасының тұңғыш Қорғаныс 

министрі Сағадат Нұрмағамбетовке Тәуелсіз 

Қазақстанның қарулы күштерін қалыптастыру жолындағы 

ерен еңбегі үшін 1994 жылдың 23 мамырында берілді. Ұлы 

Отан соғысының ардагері Сағадат Нұрмағамбетов 1942 

жылы әскер қатарына шақырылып Солтүстік Кавказ, 

Украина, Молдавия, Польша, Германия майданында 

соғысқан. Гитлер канцеляриясын шабуылдауға қатысты. 1946 жылы Әскери 

академияны, 1981 жылы бас штаб академиясын бітірген білікті қолбасшы 

тәуелсіз Қазақстанның қарулы күшінің негізін қалады. 1991-1992 жылдары 

Қазақ КСР Мемлекеттік қорғаныс комитетінің төрағасы, 1992-1995 жылдары 

ҚР Қорғаныс министрі, армия генералы. 1996 жылы ҚР Президентінің 

кеңесшісі. КСРО, Ресей, Украина, басқа да мемлекеттердің ордендерімен 

марапатталған. 

 

Екінші дүниежүзілік соғыста алғашқы 

болып Рейхстагқа ту тіккен қазақ Рақымжан 

Қошқарбаевқа 1999 жылы 7 мамырда Халық 

Қаһарманы атағы берілді. Соғыс ардагері бұл 

атақты қан майданда көрсеткен ерлігі үшін 

алды. Рақымжан Қошқарбаев – Ұлы Отан 

соғыс ардагері, лейтенант, Берлин шабуылына қатысып, Жеңіс туын тіккен 

батыр қазақ туралы мерзімді баспасөзде және көркем әдебиетте көп жазылған. 

Қызыл Армия Берлинді алған кезде ол өзінің взводымен алдыңғы шепте жүрді. 

Король алаңына, «Гитлердің үйіне» бірінші болып жеткен барлау взводының 

командирі, лейтенант Қошқарбаев арақашықтығы 360 метр болатын Рейхстагқа 

Жеңіс туын тігу туралы бұйрық алды. Ол өзінің жігіттерімен жауынгерлік 
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бұйрықты бұлжытпай орындап, жауып тұрған оқтың астымен Рейхстагқа жетіп, 

Қызыл туды тікті. Рақымжан Қошқарбаев соғыстағы ерліктері үшін 

жауынгерлік Қызыл ту, І дәрежелі Отан соғысы ордендерімен, Берлинді алғаны 

үшін, Варшаваны азат еткені үшін медальдарымен марапатталған.  

Қазақтың әйгілі күйші композиторы, 

дирижері, қазақтың музыкалық мәде-

ниетіне өшпес із қалдырған Нұрғиса 

Тілендиевке 1998 жылы Халық Қаһарманы 

атағы берілді. Қазақ КСР халық әртісі, 

КСРО халық әртісі Нұрғиса Тілендиев 

Мәскеудің П.Чайковский атындағы 

консерваториясының дирижерлік 

факультетін бітіргеннен кейін 1953-1961 

жылдар аралығында қазақтың Абай атындағы опера және балет театрында 

қызмет етті. Одан кейінгі жылдарда қазақтың Құрманғазы атындағы 

Мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінде бас дирижер, көркемдік 

жетекші болды. 1964-1968 жылдары Абай атындағы Опера және балет 

театрының директоры, 1968-1981 жылдары Қазақфильм киностудиясы музыка 

редакциясының бас редакторы болып қызмет істеді. 1981-1998 жылдары 

«Отырар сазы» халық аспаптар оркестрін құрып, бас дирижер қызметін 

атқарды. 500-ден астам музыкалық төл туындылардың авторы Нұрғиса 

Тілендиев қазақтың музыкалық мәдениетіне композитор, дирижер, орындаушы 

ретінде өшпес із қалдырған суреткер.  

 

3-тапсырма.Халық қаһармандары туралы біліміңізді жинақтаңыз. 

Халық 

қаһармандары 

Не білемін? Не білдім? Не білгім келеді? 

Сағадат 

Нұрмағамбетов 

 

 

  

Рақымжан 

Қошқарбаев 

   

Нұрғиса  

Тілендиев 

   

 

Функционалдық стильдер 

 

Қазіргі қазақ әдеби тілінің мынадай стильдік тармақтары бар: 

1) ауызекі сөйлеу стилі сөйлеудің ауызша формасымен тығыз 

байланысты. Ауызша сөйлеуде еркіндік басым, тақырып аясы өте кең, адам 

өмірінің барлық жағын да қамтуы мүмкін. Сөйлеу стилінің лексикасында 

тұрмыстық қарапайым лексика да, варваризмдер де, әдеби сөйлеу лексикасына 

тән сөздер де болады. Ауызша сөйлегенде сөздердің орын тәртібі жазба 

тілдегідей қатаң сақтала бермейді; 
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2)  ресми ісқағаздары стиліне әртүрлі мекемелерде жүргізілетін 

құжаттардың тілі жатады. Олар: өтініш, қолхат, сенімхат, анықтама, бұйрық, 

хаттама т.б. Ресми ісқағаздары қалыптасқан белгілі бір тілдік үлгі, форма 

бойынша жазылады. Оның бұрыннан жаттанды болған, тұрақты қолданылатын 

сөздері мен сөз тіркестері, сөйлем үлгілері болады; 

3)  публицистикалық стильге газет-журналдардың тілі, әртүрлі 

мақалалар, очерктер жатады. Публицистикалық шығармада еліміздің ішкі-

сыртқы саясатына, қоғамдық құрылысына, экономикалық жағдайы мен 

дамуына, ғылыми техникалық прогрестің артуына, мәдениеттің өркендеуіне 

т.б. байланысты жалпы халық үшін мәні зор мәселелер көтеріліп талданады. Ол 

ықпалды, әсерлі, сенімді түрде жеткізіледі; 

4)  көркем әдебиет стилі – проза, поэзия, драматургия салаларында 

жазылған көркем шығармалардың стилі. Онда тіл ерекше экспрессивтік-

эстетикалық қызмет атқарады. Оқушының сезіміне әсер ету үшін, ойды 

образды түрде жеткізу үшін көркем шығармада көбінесе сөздер тура мағынада 

емес, ауыспалы мағынада, астарлы түрде қолданылады. Сондықтан көркем 

әдебиет тілі – бейнелі, мәнерлі тіл, түрлі бояулы, сезімге әсер ететін тіл; 

5)  ғылыми стиль – ғылыми негізде жасалатын өзіндік қалыптасу 

принциптері бар, стильдік өңі ерекше әдеби тілдің бір түрі. Ғылыми мақалалар, 

реферат, курстық, дипломдық жұмыстар т.б. ғылыми стильде жазылады.  

Осы стильдердің жалпы атауы функционалдық стиль деп аталады. 

«Функционалдық» сөзі стильдердің қай салада қандай мақсатпен 

жұмсалатындығын  білдіреді  (5-кесте).  Функционалдық  стильдердің  негізгі 

белгілерінің бірі – олардың әрқайсысына тән, қалыптасқан, дайын стандарт 

тілдік бірліктердің болуы.  

 

5-кесте – Стиль түрлері мен ерекшеліктері 

Стиль 

түрлері 

Қолданылу 

аясы 

Стильдік 

ерекшеліктері 

Ауызша түрі Жазбаша 

түрі 
     

Ауызекі  

сөйлеу 

стилі 

Тұрмыста, 

отбасында, 

достық 

қарым-

қатынаста 

Еркіндік, 

эмоциялық, 

экспрессивтік-

бағалауыштық 

Диалог, 

әңгімелесу 

Пьеса, хат, 

көркем 

шығармадағы 

төл сөз, кино 

сценарийі 

Ресми іс  

қағаздар 

стилі 

Басқару, 

әкімшілік, 

құқықтық 

сала 

Ресмилік, 

нақтылық, дәлдік 

Ресми қарым-

қатынастың 

ауызша түрінде, 

келіссөздер 

жүргізілгенде, 

сот процесінде, 

жиналыстарда, 

түрлі кеңестер 

мен 

Барлық 

ісқағаздары 

мен құжаттар 



159 
 

 

 4-тапсырма. Берілген мәтіндерді стиль түрлеріне ажыратыңыз. 

1.  «Алтай өңіріне алпыс жылдан бері дәл осындай қалың қар жауғанын 

көрген жоқпыз», - деседі қариялар. Расында да, бас көтертпей жауғаны соншама 

– есіктің алды, қораның маңындағы қарды тазалап үлгере алмайсың. Ауыл-

үйдің арасына күреп жалғыз аяқ жол салудың өзі – азабы мол жұмыс... Күннің 

көзі жылт етіп ашыла қалса, аппақ қардың астында бүк түсіп, қаздың 

жұмыртқасындай томпайып-томпайып тілсіз жатқан үйлерді, сол үйлердің қар 

кептелген мұржасынан жұлындай көтеріліп, жуастау будақтаған түтінді көріп, 

бұл ауылдың адамдары қарға тұншығып өліп қалмағанына тәуба жасайсыз.    

2. Желі деп дербес компьютерлердің және де принтер, модем, 

факсимильдік аппарат тәрізді есептеу құрылғыларының бір-бірімен 

байланысқан жиынын айтады. Желілер әрбір қызметкерге басқалармен мәлімет 

алмасып құрылғыларды ортақ пайдалануға, қашықта орналасқан қуатты 

компьютерлердегі мәліметтер базасымен қатынас құруға және 

тұтынушылармен тұрақты байланыс жасауға мүмкіндік береді. 

3. Үстіміздегі жылдың 27 қараша күні дәстүр бойынша АЭжБУ тіл 

білімдері кафедрасының ұйымдастыруымен І курс студенттері арасында қазақ 

тілінен университетішілік олимпиада болып өтті. Студенттердің 

отырыстарда 

т.б. сөйленетін 

сөздер 

Публи-

цисти-

калық 

стиль 

Бұқаралық-

ақпарат 

құралдарында 

Сендіру, бағалау Теле-радио 

бағдарламалары

нда, 

жиналыстарда 

сөйленетін 

сөздер 

Баспасөз 

беттеріндегі 

материалдар 

(мақала, 

репортаж т.б.) 

Көркем  

әдебиет 

стилі 

Әдебиет  

пен өнер 

саласында  

Образдылық, 

еркіндік, 

бағалағыштық, 

эмоционалдылық

-экспрессивтілік 

Өлең оқу, 

цитаталар 

келтіру, әзіл-

қалжың айту т.б. 

Көркем 

шығармалар 

Ғылыми 

стиль 

Ғылым мен 

техникада, 

оқу 

процесінде 

Нақтылық, 

дәлдік, 

логикалық 

жүйелілік 

Лекция, 

баяндама, 

диалог т.б. 

Оқулықтар, 

ғылыми 

кітаптар, 

ғылыми 

мақалалар, 

диссертация, 

реферат, 

конспект, 

курстық, 

дипломдық 

жобалар т.б. 
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шығармашылық қабілетін дамыту, әр мамандықта оқитын дарынды және 

талантты   студенттерді   анықтау   мақсатында   өткізілген    білім сайысына 38 

студент қатысты. Олимпиадада студенттер екі кезең бойынша бақ сынасты. 

4. Электр стансасы дегеніміз – электр энергиясын өндіретін өнеркәсіп 

кәсіпорны.   Қазақстанда   және   басқа   да   экономикасы   дамыған   ірі   елдерде  

энергияның  негізгі  көлемі  (80-84 %-ы)  ЖЭС-те  өндіріледі.  ЖЭС 

тұтынушыларды электр энергиясымен, бу және ыстық сумен қамтамасыз етеді. 

 

5-тапсырма. А. Күленовтің өмір жолын хронологиялық тәртіппен 

баяндап, мәтінді мазмұндаңыз. 

 

Ахат Күленов – халық қаһарманы 

 

Ахат Күленов 1932 жылы 15 сәуірде Павлодар 

қаласында дүниеге келді. 1951 жылы Ахат Күленов Қазақ 

тау-кен металлургия институтына оқуға түсіп, оны 1956 

жылы бітіреді. Еңбек жолын А. Күленов Өскемендегі 

қорғасын-мырыш комбинатында қарапайым жұмысшы, 

кейіннен металлург болудан бастайды. Адал еңбегінің 

жемісі  А. Күленовті комбинаттың директоры, кейіннен 

президенті қызметіне дейін көтереді.  

А.С. Күленов Қазақстан Республикасы Парламент 

сенатының депутаты, Инженерлер академиясының корреспондент мүшесі, 

Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері болған. Еліміздің 

экономикасы мен шаруашылығын көтеруде, металлургия ісін байыту жолында 

сіңірген ерлікті еңбегі үшін 1994 жылы Шығыс Қазақстанда және 

қазақстандықтар арасында бірінші рет А.С. Күленов «Халық қаһарманы» 

орденімен  марапатталды. Ол 2007 жылы 29 желтоқсанда дүниеден өтті. 

 

6-тапсырма.Сұрақтар бойынша өз ойыңызды дәлелдеңіз. 

 

Сұрақтар Сіздің ойыңызша 

Халық қаһарманы болу үшін не істеу 

керек? 

 

 

 

 

Қазіргі қоғамға Халық қаһармандары 

қажет деп ойлайсыз ба? 
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7-тапсырма. «Кешегісін ұмытпаған ертеңгісін бағалай біледі» 

тақырыбына сұхбат құрастырыңыз. 

 

8-тапсырма. Шапық Шөкин туралы мәтінді оқып, мазмұндаудың 

жоспарын құрастырыңыз. 

 

Шапық Шөкин 

 

Шапық Шөкіұлы Шөкин (1912-2003 ж.ж.) – 

энергетик,  Қазақстан Республикасы Ғылым 

академиясының  академигі, техника  ғылымдарының 

докторы. 

1937  жылы   Омбының   С.М.Киров  атындағы 

ауылшаруашылық институтын бітіріп, Қазақ КСР 

ауылшаруашылығын электрлендіру тресінде техник, 

инженер, аға инженер, бөлім меңгерушісі (1937-1943 

ж.ж.), Ғылым академиясының Қазақ филиалында 

ұйымдастырылған энергетика секторының меңгерушісі (1943-1944 ж.ж.), Қазақ 

ғылыми-зерттеу энергетика институтының директоры (1944-1988 ж.ж.) 

қызметтерін атқарды. 

Ол 1944-1950 жылдары Іле өзенінің суы мен энергетика қорын кешенді 

түрде пайдалану мәселесін зерттеді, Қапшағай бөгені мен Қапшағай су электр 

стансасын  салу ісіне үлкен үлес қосты. 1949-1958 жылдары Орталық 

Қазақстанды сумен қамтамасыз ету мәселесімен Ертіс өзенін бұру негізінде 

шешуге болатындығын дәлелдеді. Мұның өзі  Ертіс-Қарағанды каналының 

салынуына себеп болды. Ш. Шөкин –  Сібір  өзендерін  Қазақстан  мен Орта 

Азияға  бұру мәселесін ғылыми тұрғыда қарастырған алғашқы ғалымдардың 

бірі. Оның басшылығымен осы мәселені шешудің тиімді жолдары мен 

жобалары айқындалды.  

Ш. Шөкин  Қазақстан  отын-энергетикалық  кешендерінің  қалыптасу 

жолдарын анықтады, республика және оның әрбір энергоэкономикалық 

аймақтарының энергетикасының өсуі туралы ғылыми-техникалық болжаудың 

кешендік жүйелерін жасады. Ол халық шаруашылығында энергияны пайдалану 

және онымен қамтамасыз етудің тиімді жолдарын, энергияны өндіретін 

қуаттың орнатылатын жерін, құрамын және мөлшерін бағалайтын тәсілді 

жасады. Сонымен қатар, ол ауылшаруашылығын энергиямен тиімді 

қамтамасыз ету туралы көптеген зерттеулер жүргізді. 

Шапық   Шөкин   –   400-дей   ғылыми   жұмыстардың,   оның   ішінде       

22 монографияның авторы. Негізгі еңбектері энергетика және су 

шаруашылығының  болашақ дамуы мен отындық энергетиканың баланс 

мәселелеріне т.б. арналған.   

1961  жылы  оған  «Еңбек  сіңірген  ғылым  қайраткері»  атағы  

берілді.1982 жылы   «Құрметті   энергетик»   атағы,   1991 жылы «Су 

құбылмалылығын реттеу   тәсілі»   атты   кітабы   үшін   Ғылым   академиясы   
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Президиумының   Қ. Сәтбаев  атындағы  сыйлығы,  1996 жылы Қазақстан 

Ғылым академиясының 50 жылдығына байланысты оған «Халық қаһарманы» 

атағы, 2000 жылы ғылымға қосқан үлесі үшін «Тарлан» сыйлығы берілді. 

Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз! 

Халық қаһарманы – еліміздің бостандығы мен тәуелсіздігі жолында 

азаматтық және жауынгерлік ерлік көрсеткендерге берілетін атақ. 

 

Сіз білесіз бе? 

Академик Шапық Шөкиннің есімімен нелер аталады? Олар: 

- Қазақ ғылыми-зерттеу энергетика институты; 

- Павлодар қаласындағы көше; 

- Қазақстан Республикасы Ғылым академиясы Президиумының 

энергетика саласындағы сыйлығы; 

- Тәуелсіз Қазақстанның өндірісіне көрнекті инженерлік өңдеулер мен 

прогрессивті технологияларды енгізіп, өнеркәсібінің дамуына үлкен үлес 

қосқаны үшін Қазақстан Республикасының ұлттық инженерлік академиясының 

сыйлығы; 

- С. Торайғыров атындағы ПМУ-да Ш. Шөкиннің атаулы шәкіртақысы; 

- Баянауылда Даңқ алеясындағы бюст; 

- Қазақ ғылыми-зерттеу энергетика институтында  ашылған Шапық 

Шөкиннің атындағы мемориалдық мұражай. 

 

9-тапсырма. Мәтінді аударыңыз. 

1992 жылы Ш. Шөкиннің есімі Қазақ ғылыми-зерттеу энергетика 

институтына (ҚазҒЗЭИ) берілді. Ш. Шөкин атындағы ҚазҒЗЭИ қазір 

энергетиканың көптеген салаларын қамтитын еліміздегі ірі ғылыми мекемелер 

қатарына жатады. Онда энергетиканың фундаментальды негіздері және барлық 

техникалық (жалпы энергетика, жылу энергетикасы, су энергетикасы) салалары 

бар.  

ҚазҒЗЭИ қарамағында қуаты 750 кВт тәжірибелі су электр стансасы, 

Ермактың мемлекеттік аймақтық электр стансасы қазанының мөлшері 5 есе 

кішірейтілген отты моделі, өндіріске жақындатылған энерготехнологиялық 

циклон камерасы, кернеуі 110-220-500 кВ электр энергияны өткізетін желінің 

тәжірибелі полигоны, 2 үлкен гидравликалық зертхана, Ермактың мемлекеттік 

аймақтық электр стансасында газды тазартатын тәжірибелі стенд, механикалық 

шеберханасы бар. 

Институттағы зерттеу жұмыстарын іске асыруда онда дайындалған 

экспериментальдық құралдар мен қондырғылардың маңызы өте жоғары 

бағаланды. 

Ш. Шөкин институтта басшылық еткен жылдары 20 ғылым докторы мен 

200-ден аса ғылым кандидаты дайындалды. Олар республикамыздың көптеген 

ғылыми мекемелерінде, жоғары оқу орындарында еңбек етуде. 
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10-тапсырма. Берілген сөздерге глоссарий құрастырыңыз. 

Халық қаһарманы –  

Қайраткер –  

Энергетик – 

Ғалым – 

Академик – 

Профессор – 

 

11-тапсырма. «Ерлік істерін батырлық деп санаған Қасым Қайсенов» 

тақырыбына таныстырылым дайындаңыз. 

 

12-тапсырма. Қосымша мәліметтерді пайдалана отырып, бейбіт күннің 

батырлары, олардың жасаған ерліктері, алған марапаттары туралы ауызша 

хабарлама дайындаңыз. 

 

13-тапсырма. Мағынасын түсіндіріңіз.  

Адам болу – қасиет, азамат болу – міндет, патриот болу – парыз. 

Б.Момышұлы 

 

Батыр мың қол бастайды, 

Шешен тар жерде жол бастайды. 

 

Жомарт жоқты білмейді,  

Батыр көпті білмейді. 

 

Батырға оқ дарымайды, 

Батылға жау жоламайды. 

 

14-тапсырма. Халық қаһармандары, танымал өнер қайраткерлері 

жайында сюжет дайындаңыз. 

 

5-тақырып. Ақпараттар ағыны 

 

Сабақтың тақырыбы: Әлеуметтік желідегі ақпарат: дәлел мен дәйек 

 

1-тапсырма. Төмендегі сұрақтарды пайдалана отырып, ақпарат ұғымы 

қолданылатын барлық салалар жайында өзара әңгімелесіңіздер.  

1. Ақпарат дегеніміз не?  

2. Ақпаратты қайдан аламыз?  

3. Ақпарат ұғымы қандай салаларда кездеседі? 

4. Қандай әлеуметтік желілерді қолданасыз? 

5. Интернет желісінен қандай ақпарат аласыз? 

6. Бүгінгі қоғам адамы қандай ақпаратты жылдам қабылдайды? 
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2-тапсырма. Мына сұрақтарды бір-біріңізге қойып, әңгіме 

құрастырыңыздар. 

1. Компьютерді өз жұмысыңызда (оқуда, білім алуда) пайдаланасыз ба? 

2. Компьютерді пайдалану деңгейіңіз қандай? (жетік пайдаланушымын, 

тек әлеуметтік желілерде отырамын, тек ойындар ойнаймын, қатардағы 

пайдаланушымын) 

3. Сіздің жұмысыңызға (оқуыңызға) компьютерлік технологиялар қалай 

әсер етеді? 

4. Мәліметтерді сақтау және таратуда компьютерлік жүйелердің 

сенімділігі қандай? 

5. Компьютерді қандай мақсаттар үшін пайдаланасыз? 

6. Ақпараттық технологиялардың жетілдірілуінің қаншалықты маңызы 

бар? 

7. Ақпараттық технологиялардың қазіргі әлемге әсері қандай? 

8. Сіздің ойыңызша, «компьютер» деген не? 

 

3-тапсырма. Белгіленген сөздерге мағынасы жағынан жақын сөздерді 

тауып жазыңыз. 

Әдетте кітаптардан, газет мақалаларынан немесе берілген 

жаңалықтардан алынған мәліметтерді ақпарат деп атаймыз. Күрделі 

биологиялық молекулалардың құрылымында да ақпарат бар, радиосигналдар 

мен кілт рельефінде сақталатын мәліметтер де ақпарат болып саналады. Бұл 

ұғымды тек материалдық ақпарат тасушы, ақпарат көзі деп те, ақпарат 

жеткізуші, оны қабылдаушы арасындағы байланыс арнасы деп те пайымдауға 

болады. Ақпарат ұғымы барлық салаларда: философияда, жаратылыстану мен 

гуманитарлық ғылымдарда, биологияда, медицина мен физиологияда 

қолданылады, әлеуметтануда, өнерде, техникада, экономикада және күнделікті 

өмірде де пайдаланылады. Бір сөзден айтқанда, ақпарат – бұл бізді қоршаған 

әлемді таңбалар мен сигналдардың көмегімен бейнелеу. 

 

4-тапсырма. Мәтінді оқып, түсінгеніңізді айтыңыз. 

 

Ақпарат 

 

Ақпарат – айналадағы дүние туралы анықталмағанды (белгісіздікті) 

анықтайтын мәліметтер. Олар: сақтау, түрлендіру, ұсыну және пайдалану 

объектісі болып табылады. 

Ақпарат көздері мен пайдаланушыларының әртүрлілігі оның әр алуан: 

символдық, мәтіндік және графикалық тәсілдермен берілуін тудырды. 

Символдық тәсіл – ең қарапайым, бірақ ол іс жүзінде тек әртүрлі 

оқиғалар туралы күрделі емес сигналдарды беру үшін қолданылады. Бұған 

жаяу жүргіншілерге немесе автокөлік жүргізушілеріне жүріс басталуы туралы 

белгі беретін көшедегі бағдаршамның жасыл жарығы, жүргізушіге оның не 
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істейтіні жөнінде ақпарат беретін автоинспектордың ысқырығы, жүру 

бағытын көрсететін таяқшасы мысал бола алады. 

Ақпарат ұсынудың мәтіндік тәсілі күрделірек. Мұнда да, алдыңғы 

тәсілдегі сияқты, нышандар: әріптер, сандар, математикалық белгілер 

пайдаланылады. Бірақ ақпарат тек бұл символдармен ғана емес, олардың 

үйлесуімен, орналасу ретімен де беріледі. Символдардың өзара байланысы мен 

адам тілін бейнелеуінің арқасында мәтіндік ақпарат өте қолайлы болады, 

сондықтан ол адам әрекетінде кеңінен қолданылады.  

Ақпарат ұсынудың графикалық тәсілі көлемді және күрделі. Бұл түріне 

адам әрекетінде мәні зор фотосурет, сызбанұсқа, суреттер жатады. Ақпарат 

қасиеттерін мынандай аспектіде қарастыруға болады: 

- техникалық тұрғыдан алғанда, бұл – дәлдік, сенімділік, сигнал беру 

жылдамдығы және т.б.; 

- семантикалық тұрғыдан алғанда, бұл – мәтіннің мағынасын кодтардың 

көмегімен беру; 

Ақпарат қоғам өмірінің барлық салаларын қамтиды, әрбір адамның 

өмірінде нық орын алып, оның ойы мен мінез-құлқына әсерін тигізеді. 

 

5-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп, өз ойыңызбен 

толықтырыңыз. 

1.  Ақпараттың берілу тәсілдерін атаңыз. 

2.  Ақпаратты ұсынудың қай тәсілі күрделі?  

3.  Ақпарат қасиеттерінің аспектілерін сипаттаңыз.  

4.  Ақпарат қоғам өмірінің қандай салаларын қамтиды? Атап шығыңыз. 

 

6-тапсырма. «Әлеуметтік желідегі ақпарат» тақырыбына ой бөлісіңіз. 

 

7-тапсырма. Берілген сөз тіркестерінен бірнеше құрмалас сөйлем 

құрастырыңыз.  

1. Маңызды  ақпарат.   

2. Ақпарат  ұғымы.   

3. Ақпарат  қабылдаушы.       

4. Ақпарат тасушы.  

5. Ақпаратты өңдеу.  

6. Ақпаратты сақтау.  

7. Ақпарат көзі. 

 

8-тапсырма.Мәтінді түсініп оқыңыз. 

 

Бұқаралық ақпарат құралдары 

 

 Бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ) – арнайы техникалық құралдардың 

көмегімен әртүрлі мәліметтерді ашық жариялауға арналған әлеуметтік 

мекемелер.  
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 БАҚ-тың атқаратын қызметі әртүрлі, сарапшылардың пікірінше, олардың 

аса маңыздыларына мыналар жатады: ақпараттық, білімдік, мүдделерді 

тоғыстырушы, жұмылдыру және т.б. 

 БАҚ-тың ақпараттық қызметі азаматтарға, билік органдарына, қоғамдық 

институттарға аса маңызды жалпы оқиғалар, құбылыстар, үдерістер жайлы 

мағлұматтарды таратудан тұрады. 

 БАҚ-тың білімдік қызметі азаматтарға әртүрлі ғылым саласынан 

қоғамдық-гуманитарлықтан жаратылыстану ғылымдарына дейінгі танымдық 

хабарларды дайындап, таратуынан көрінеді. Әрине, ол толыққанды, жүйелі, 

арнайы оқу орындарында берілетін ғылымды қамтамасыз ете алмайды. 

Дегенмен де қазіргі қоғамда адам өз өмірінің әр кезеңінде білімнің басым 

көпшілігін осы БАҚ арқылы алады. 

 БАҚ-тың мүдделерді тоғыстырушы қызметі – БАҚ қызметінің міндетті 

тұсы. Саяси мүдделер тек БАҚ арқылы ғана емес, сонымен қатар азаматтық 

қоғамның басқа да институттары (мысалы, партиялар, қоғамдық бірлестіктер) 

арқылы жүзеге асырылады. Бірақ кейбір жағдайларда тек бұқаралық баспасөз 

бен теледидар ғана алғашқылардың бірі болып қоғамдағы өзекті мәселелерге 

назар аударады, ықтимал әлеуметтік және саяси қақтығыстар жайлы дабыл 

қағып, билік құрылымдарына жағдайды саралап, арнайы шешім қабылдауына 

итермелейді. 

 БАҚ-тың жұмылдырушы қызметі адамдарды нақтылы бір іс-әрекеттерге 

немесе саналы әрекетсіздікке шақырады. БАҚ-тың осы қызметі саяси 

қатынастар саласында аса маңызды болып табылады. Азаматтардың 

белсенділігін ынталандыра отырып, БАҚ сайлау компаниялары мен дауыс беру 

қорытындыларына айтулы ықпал етеді. Олар қоғам мен билікте дағдарыс 

туғызатын жаппай наразылық немесе саяси жанжалға апарып арандатулары 

әбден мүмкін. Сондай-ақ олар қоғамға өмірлік маңызы бар міндеттерді шешуге 

азаматтарды жұмылдыруда биліктің тиімді одақтасына айнала алады. 

 

9-тапсырма. Абайдың отыз бірінші қара сөзін тиісті сөздермен  

толықтырып, мағынасын түсіндіріңіз. 

көргенде 

бекіту 

себеп 

ғылымды 

қашық 

ынтамен 

 

Естіген  нәрсені  ұмытпастыққа  төрт  түрлі … … … бар: әуелі – көкірегі 

байлаулы берік болмақ керек; екінші – сол нәрсені естігенде я … … … 

ғибрәтлану (үлгі, өнеге, сабақ алу) керек, көңілденіп, тұшынып, … … … ұғу 

керек; үшінші – сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге 

… … … керек; төртінші – ой кеселді нәрселерден … … … болу керек. Егер ой 

кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері: уайымсыз салғырттық, 
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ойыншы-күлкішілдік, я бір  қайғыға  салыну,  я  бір  нәрсеге  құмарлық  пайда  

болу  секілді.  Бұл  төрт  нәрсе – күллі ақыл мен … … … тоздыратұғын нәрселер. 

 

10-тапсырма. «Әлеуметтік желілер, оның адам өміріне әсері» 

тақырыбына сұхбат құрастырыңыз.  

 

11-тапсырма. «Желіге жіпсіз байланғандар» тақырыбына дебат өткізуге 

дайындалыңыздар. 

 

Ғылым мен технология жаңалықтары 

 

Оқушы «Жемқорлықпен күресетін бауырсақ» ойынын жасады 

 

13 жастағы Сергей Базанов ойлап тапқан компьютер ойынындағы 

Бауырсақ Қазақстандағы жемқорлықпен күресетін кейіпкер. Орыстың халық 

ертегісіндегі Колобок бейнесі осылайша бала қиялында жаңа сипатқа ие болып, 

елде жүріп жатқан науқанға виртуалды түрде қатысады. 

Ойынға қарап отырып, бірте-бірте адамның делебесі қоза бастайды. 

Күрең қызыл ою түскен ақ тақиялы топ-томпақ Бауырсақ қошқыл жасыл түсті 

жемқор құбыжықтармен жалғыз өзі айқасып жүреді. Ойынның артқы 

көрінісінде – көкпеңбек аспан. Бауырсақ батыр күрделене түсетін бір деңгейден 

екінші деңгейге шыға отырып тау шатқалдарынан, жыра-жыраның ішінен, 

жантақтардың арасынан айлакер жемқорларды іздейді. Ойында кәдімгідей әзіл-

оспақтың табы бар. Қарсыластарын таба салысымен Бауырсақ жекпе-жекке 

шыға жүріп оларды бір-бірден құрта бастайды. Ойын 20 деңгейден тұрады. 

«Азаттық» тілшісіне Сергей Базанов жасаған ойыны жай ғана балаларды 

қорқытатын нәрсе емес дейді. - Кейіпкерлерім қайдағы бір барыс немесе 

шайтан емес. Бұл – әзіл аралас, кез келген жастағы адам ойнай алатын ойын. 

Қарапайым ғана графика негізінде жасалған. Ойнау оңай болу үшін кейіпкерлер 

ыңғайлы  геометриялық  пішінмен  жасалған.  Жас  автордың  ойынша, 

Бауырсақ – Қазақстанның барлық халқын бейнелейтін жинақы образ. - Неге 

Бауырсақ болып шықты дейсіз бе? - деп күледі Сергей Азаттық тілшісіне. - Жай 

ғана нәрсе ғой. Мысалы, Ресейде нан мен тұз алып қарсы алады, Қазақстанда 

қытырлақ бауырсақ қойылмайтын дастарқан жоқ. Неге компьютерлік 

ойынында кейіпкерлер жемқорлықпен күресіп жүреді деген сұраққа Сергей 

телевизордан тек осы жайлы еститінін, әлдекімді әлде бір жерде әшкерелеп 

жататынын айтты.  

Ойын авторының әкесі Владимир Базанов ұлының хоббиін құптайды. Тек 

компьютер алдында көп отыратынына наразы. Оның айтуынша, бауырсаққа 

аңғарларды кездіріп, төбеден төбеге секірту үшін Сергей бір жыл еңбектеніп, 

арнайы ақпарат жинаған. Кейде тіпті тәулігіне 12 сағат монитор алдында 

отырған.  

(httр://www.аzаttyq.оrg сайтының материалынан қысқартылып алынды) 

 

http://www.azattyq.org/
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12-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз. 

1. Мәтіндегі техникалық терминдерді жазып алыңыз. 

2. Сергей ойынның басты кейіпкері ретінде неге Бауырсақты алғанын 

қалай түсіндіреді? 

3. Бауырсақ неге басқа қылмыскерлермен күреспейді, бала не себептен 

жемқорларды таңдаған? 

4. Мәтінге басқа да сұрақтар қойып, осы мәселені талқылаңыздар. 

 

Техникалық терминдерге кіріспе    

дерек – данные 

деректер ағыны – поток данных 

дерекқор – база данных 

деректерді өңдеу – обработка данных 

меңзер – курсор 

жүйелік қорап – системный блок 

торап – узел 

шерту – щелкнуть 

операциялық жүйе – операционная система 

үзбей қоректендіру көзі – источник бесперебойного питания 

 

13-тапсырма. Сөйлемдерді толықтырып, оқыңыз. 

1. Деректер ағыны – файлдар..., сокеттерді оқып, жазу... пайдаланылатын 

абстракция.  

2. Жүйелік қорап – компьютер... құрастыру үшін қажетті аппараттық 

қамтулар... жабдықталатын шасси болып табылады.  

3. Меңзер – тінтуір көрсеткіші, (ағылшынның «сursоr» – аспаптың 

көрсеткіші, тілі) экран... келесі таңба... пайда болатын орны. 

4. Деректер көзінің элемент... тінтуірдің  оң батырма... шертіңіз. 

5. Негізгі желіде электр тогы болмай қалған жағдайда, үзбей қоректендіру 

көзі өз қорын іске қосады, соның арқасында техника шектеулі уақыт 

аралығында жұмыс істей алады.  

6. Жақында Mісrоsоft-тың Wіndоws 8 операциялық жүйесінің ақырғы 

нұсқасы ұсынылды.  

7. Желі торабы – компьютер желісінің бір бөлігі ретінде басқа 

құрылғылармен жалғастырылғын құрылғы. Тораптар ретінде компьютерлер, 

ұялы телефондар, планшеттер және маршрутизатор, коммутатор сияқты 

арнайы желілік құрылғылар бола алады.  
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Заттар тарихынан 

 

Сіріңке 

 

Сіріңке – бір жақ ұшына жеңіл тұтанатын қоспа жағылған жіңішке ағаш 

таяқша. Ол қоспа тотықтырғыш (бертоле тұзы, калий бихроматы және 

пиролюзит), қалпына келтіргіш (күкірт), байланыстырғыш (крахмал, декстрин, 

гуммитрагант, лигносульфон), толтырғыш (ұнтақталған шыны, темір жосасы, 

мырышты бояу, саз, гипс, диатомит), бояу және пигмент тәрізді заттардан 

тұрады. Сіріңке қорабына жағылатын қоспа құрамында қызыл фосфор, күкіртті 

сүрме, темір жосасы, пиролюзит, тері желімі, бор, декстрин және гуммитрагант 

болады. Сіріңкені қорапқа жағылған қоспаға үйкеген кезде ең алдымен 

қораптағы фосфор жанады. Сөйтіп бертолле тұзы тотығып, таяқша басына 

жағылған қоспа құрамындағы күкірт от алады да, сіріңкенің өзін жандырады. 

Сіріңкелер оталғыш (тұрмыс қажетіне арналған) сіріңке және арнаулы сіріңке 

болып ажыратылады. Оталғыш сіріңкенің қауіпсіз сіріңке (ол қорапқа салынған 

қоспаға үйкелгенде ғана жанады), ылғалға төзімді сіріңке т.б. деп аталатын 

түрлері бар. Оталғыш сіріңкелер ағаштан дайындалып, арнаулы қорапқа 

салынады. Қазақстанда «М.М. Майлыбаев сіріңкесі» алынды. Ол геология 

минералды ғылымдарының кандидаты М.М. Майлыбаев есімімен аталған. 

Бұдан басқа сіріңкенің арнайы түрлері (термиялық, сигналдық, т.б.) бар.  

(Қазақ энциклопедиясы, 8-том, 154-б.) 

 

6-тақырып. Адам және өркениет 

 

Сабақтың тақырыбы: «Ұлы Жібек жолын» қайта жаңғырту.  

 

1-тапсырма. Сұрақтарды бір-біріңізге қойып, жұп болып жұмыс істеңіз, 

нәтижесін топқа айтып беріңіз. 

1. Ұлы Жібек жолы Қазақстанның қай аумағы арқылы өтті? 

2. Жібектің жасалу процесіне ненің қатысы бар деп ойлайсыз?  

3. Қазақ «жібектей» деп нелерді жібекке теңеген? 

4. «Жібек» сөзімен байланысты қандай мақал-мәтелдер білесіз? 

 

2-тапсырма. Мәтінді тиісті сөздермен толықтырыңыз. 

кезеңге  

танытқаны  

болашағы  

тоғысуы  

бойындағы 

 

Көне мәдениеттің өзінде-ақ коммуникативтік бастаулардың мәдениетте 

басымдық … … … белгілі. Өзара әрекет алуан түрлі оқшау этномәдени 
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құрылымдардың қатар өмір сүру кезеңі ретінде анықталған мәдени-тарихи … 

… … анағұрлым тән болып келеді. Қатаң әрі кесімді айтқанда, тек өзара 

қатынас пен өзара әрекет арқылы мәдениет шынайы бар болады және дами 

алады. Осының нақтылы көрінісіне Ұлы Жібек жолы … … … мәдени ауысулар 

мен өркениеттік гүлденулер жатады. 

Бұл айтылған қағидалар Қазақстан үшін, мәдени сұхбат пен өркениеттік 

ауысуларға өте маңызды болып келеді. Ұлы Жібек жолы бойындағы мәдени 

сұхбатшылық, мәдениеттердің өзара … … … мүлдем архаиканың игілігі емес, 

жаңа дәуірдің ІІІ мыңжылдығының басында ол сол замандағыдай құнды. 

Қазақстанның … … … дәл осы ұстаным бойынша іске асады және еліміздегі 

мәдениеттану ғылымының өзекті мәселесіне жатады. 

 

Болжау мәнді сөйлемдердің қолданысы 

 

Болжамдық санды, мөлшерді білдіретін формалар:  

1) ... -дан/ден; -нан/нен; -тан/тен астам – 30-дан астам адам келді. 

Ауылда жүзден астам үй бар. 

2) ... -дай/дей; -тай/тей; шамамен ...-дай/дей; -тай/тей – Қырықтай 

жылқым бар. Дәрісханада жиырмадай студент отыр. Шамамен осыдан бес 

жылдай бұрын мен оны көргенмін. Шамамен тоқсандай балл жинадым. 

3) ... шақты – Бұдан он шақты жыл бұрын оқу бітірдім. Жеке кітапханама 

жүз шақты кітап жинадым.  

4)  ... -лар/лер; -дар/дер; -тар/тер шамасында – Үйге алтылар шамасында 

келдім. Қасында ондар шамасындағы бала бар.  

5) ...-ға/ге; -қа/ке жуық; ... -ға/ге; -қа/ке тарта – Қалтамда он бес мыңға 

жуық ақшам бар. Тойға үш жүзге тарта адам жиналды. 

6)  ... -ға/ге; -қа/ке таман – Жетіге таман кездесейік. Үйге таңға таман 

келдім. Бұл жұмысты дүйсенбіге таман бітіремін. 

 

3-тапсырма.  Мәтіндерді бірнеше бөліктерге бөліңіз. Әр бөліктің негізгі 

ойын білдіретін сөйлемдерді табыңыз. Әр бөлікке атау беріңіз. 

  

Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту 

 

ХХІ ғасырда қазақтың ұлттық мәдениеті 

үшін өзекті міндетке қазіргі әлемдегі 

жаhандастырушылықтың экспансиясына дұрыс 

жауап бере білу қабілеттілігін қалыптастыру 

жатады. Жаhандастыру тарапынан адамзатқа 

қойылған мәжбүрлеудің алдында ұлттық 

мәдениет өз бойында озық құндылықтарын жасап 

шығарулары керек. Өйткені тек жасампаз 

мәдениет қана жалғыз өзіндік таңдауға ие болып 

қоймай, жаhандастырушылардың кез келген жоғары стратегиялық және 
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тактикалық ұмтылыстарына, айла-шарғылары мен шараларына  үйлесімді және 

дәйекті жауап бере алады. 

Адамзат тарихында мәдени өркендеудің көптеген үлгілері кездеседі. 

Мысалы, Геродоттың тарихы, Гиппократтың медицинасы, Фалестің 

философиясы, сонымен қатар, лирика, мүсін өнері, поэзия және тағы да басқа 

салалардың бәрі Эллиндік өркениет жемістері. Ежелгі эллиндік мәдениет өз 

дамуында әлемнің үш бөлігін – Еуропа, Азия және Африканы аралап өтті. Сол 

сияқты Қытай мен Орталық Азия, Араб халифаты мен Византияны қосып 

тұрған Ұлы Жібек жолы мәдениеті тек сауданың ғана күре тамыры емес, 

сонымен бірге поэтикалық шығармашылық дәуірі, оның ізін қуған өзіндік 

шығыстық философиялық ой мен ғылымның дұрыс дамуы ортаазиялық Ұлы 

Жібек жолы мәдениетіндегі шығармашыл жасаушы күштердің шамамен бес 

жүз жылдай өзінің сара жолында болғанын дәлелдейді.  

 

Жібек жолының бойындағы қалалар 

 

Қытайдан бастау алған сауда жолы Орта Азия арқылы бүкіл Еуропаға 

тарағаны белгілі. Шамамен осыдан 3-4 мың жыл бұрын Хан патшалығы кезінде 

өркендей бастаған Жібек жолы алғашында Қытайдың Орта Азия халықтарымен 

достық байланысты нығайту үшін салынған жобасы делінеді. Аты айтып 

тұрғандай, керуен жолымен бүгінгі Қазақстан территориясына негізінен жібек 

маталары әкелінген. Сауда айналымы артып, керуен қатары өскен сайын 

жолдың бағыты да өзгере берді, яғни саудагерлер Қара теңіз арқылы батысқа 

бет алып, тауарын Еуропа халықтарына тасымалдады. 

Кәрі құрлық халқына өркениеттің келетіні де осы кез. Ұлы Жібек 

жолымен бірге Еуропаға тек сауда тауарлары жеткен жоқ, сондай-ақ, Азия 

халықтарының мәдениеті де қоса келді. 

Жібек жолының жандануымен қазақ даласындағы халықтың біразы 

отырықшылыққа өтіп, өңірде жаңа қалалар пайда бола бастады. Ал, Отырар, 

Испиджап, Суяб, Сауран, Тараз сынды үлкен шаһарлар гүлденіп, елдегі 

маңыздылығын арттыра түскен. Сауда жолының бойында орналасқандықтан 

аталмыш қалалар тез өркендеді, ондағы халықтың саны да күрт артқан болатын.  
 

4-тапсырма. Төмендегі мәтіндер бойынша «Төрт сөйлем» тәсілін 

пайдаланып, пікіріңізбен бөлісіңіз. 

 

Пікір Өз пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. 

Дәлел Пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. 

Мысал Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз. 

Қорытынды Қандай қорытындыға келгеніңізді айтыңыз. 
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Отырар 
 

Отырар – Қазақстанның ортағасырлық ірі қалаларының бірі. 

Сырдарияның Арыс өзеніне құяр сағасына таяу орналасқан. Отырар қаласының 

аты VІІІ ғасырдан бастап аталғанмен, оның бастапқы тарихы б.з.б. ІІ ғасырда 

Сырдарияның орта ағысында пайда болған Қаңлы мемлекетінің тарихымен 

тығыз байланысты. ІX ғасырдың ортасынан бастап Отырар Самани әулеті 

мемлекетінің ықпалында болды. Осы кезеңнен бастап бұл өлкеде сауда-саттық 

жасау, ғалымдардың «білім қууды көздеген» саяхаттары адамдардың ой-өрісін 

кеңейтті. Өнердің, ғылым мен қолөнер кәсіпшілігінің таралуына ықпалын 

тигізді. Энциклопедист-ғалым әл-Фарабидің осы қаладан шығуы кездейсоқ 

емес. Отырардың алып жатқан ауданы 200 гектарға жетіп, нағыз Шығыс 

қаласына айналған болатын. 1219 жылы Шыңғысхан шапқыншылығынан кейін 

қала жермен-жексен болды. Қазіргі таңда тек орны ғана қалған. 

 

Тараз 

 

Көне Тараз қаласы қазіргі Тараздың орнында болған. Бұл жайындағы 

алғашқы дерек грек елшісі Земархтың хабарламасында айтылады. Ал 630 жылы 

Сюань Цзанның жазбасында ірі сауда қаласы ретінде сипатталған. Тараз VІІ-

VІІІ ғасырда Ұлы Жібек жолында орналасқан сауда және қолөнер орталығына 

айналған керемет шаһар. Мұнда оңтүстіктің күміс кендері мен терістіктегі 

қимақтарға баратын керуен жолдары тоғысатын. X ғасырдағы араб географы 

әл-Макдиси қала жайында былай деп жазды: «Тараз – бақтары көп, халқы 

тығыз қоныстанған, қамал сыртынан терең орлар қазылған, төрт қақпасы және 

төңірегінде елді мекені бар ірі бекіністі қала». Көне Тараздың қазіргі Тараз 

қаласының орнында орналасқанын алғаш В.В.Бартольд дәлелдеген.  Кейін 

археологтар  М.Е.Массон,  А.Н.Бернштам,  Е.И.Агеева, Г.И.Пацевич, 

Т.Н.Сениговалар қаланың көлемін, құрылысын, мәдени қабаттарының 

калыңдығын анықтады. Соның нәтижесінде Тараздағы өмір б.з. І ғасырда пайда 

болып, XVІ ғасырға дейін жалғасқан деген қорытынды жасалды. 

Құлан 
 

Құлан – орта ғасырдағы (VІІ-XІІ ғ.) шағын қаланың орны. Жамбыл 

облысындағы Тұрар Рысқұлов ауданының орталығы – Құлан ауылы. Қала 

туралы алғашқы тарихи деректер VІІ ғасырдан бастап белгілі. Саяхатшылар 

Ибн Хордадбек, Құдам қолжазбаларында Құлан Тараз қаласының шығысына 

таман, Ұлы Жібек жолындағы қала деп көрсетіледі. Әл-Макдиси Құланды 10 

ғасырда былай сипаттады: «Күмбезді мешіті бар, мықты қоршалған қамал. Бұл 

үлкен Тараз жолының бойында орналасқан бекіністі қала». 1963-1965 ж. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының археологиялық 

экспедициясы зерттеп, қазіргі Тұрар Рысқұлов ауданындағы Құлан ауылы 

маңындағы төбе-төбе үйінділерді ежелгі Құлан қаласының орны деген 

қорытындыға келді. 
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Саудакент 
 

Саудакент Қаратаудың солтүстік беткейінде қазіргі Байқадам кентінің 

маңында орналасқан. Ежелгі деректерде ол Сугулхан (X ғ.), кейінірек Сулхан 

(XІІІ ғ.) деген атпен белгілі. Саудакент VІІ-XІІ ғасырларда Қаратаудың 

солтүстік бөктері арқылы өтетін керуен жолы бойындағы ірі сауда мен 

қолөнердің орталығына айналған. ҚазКСР ҒА-ның Орталық Қазақстан 

археологиялық экспедициясы қазба жұмыстары кезінде 11 мұнаралы дуалмен 

қоршалған ескі қаланың орнын аршып алған. Қала орнынан табылған 

құмыралар, қыштан жасалған түрлі ыдыс-аяқтар оның VІ-XV ғасырларда өмір 

сүргенін дәлелдейді. 

 

Сайрам 
 

Сайрам (Испиджап) туралы алғашқы деректер біздің жыл санауымызға 

дейінгі ІV ғасырда парсылардың шежіре кітабы «Авестада» кездеседі. 

Аталмыш бастау хатта қаланың орналасу ендігі Сайрам елі деп көрсетілген 

екен. Соған қарағанда бұл атау қаланың ықпал ету аймағын білдірсе керек. Көне 

түрік тілінде «Сайрам» тастақ сай деген ұғымды білдіреді. Ал Испиджаб «екі 

дария аралығы» деген сөздің баламасы екен. Қаланың одан басқа да Орынкент, 

Аққала деген аттары болған. Бірақ тарихи жазбаларда да, кейінгі замандары да 

бұл атаулар сирек қолданылады. 

Жібек жолының үстінде тұрған қаланың дамуына сауда мен 

кәсіпкерліктің ықпалы зор болды. Онда ірі бай, іскер адамдар тұрды. Қалада 

әкімшілік басқару жүйесінің құрылуы қаржыларды қорландыруға, қазынаны 

мақсатты бағыттарға жұмсауға, экономиканы жүйелі дамытуға, оған бай 

адамдарды тартуға мүмкіндік берді. Кейінгі кездері табылған деректерді негізге 

ала отырып, қазіргі тарихшылар Сайрам жерін осы ұланғайыр кеңістікті 

мекендеген тайпалардың еркін араласу аймағы, яғни экономикалық орталығы 

болды деген болжамдар айтуда. 

 

5-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын баяндаңыз. 

 

Әл-Фараби (870-950 ж.ж) 

 

 Орта ғасырда Қазақстанның Отырар өңірінде (қазіргі 

Оңтүстік Қазақстан облысы) аты бүкіл дүние жүзіне әйгілі 

болған асқан ойшыл, ұлы ғалым, философ Әбу Насыр әл-

Фараби дүниеге келді. Оның балалық шағы Арыс, 

Сырдария бойында өтті. Әбу Насырдың өз құрбы-

құрдастарынан бір ерекшелігі табиғи асқан зеректігі мен 

өнер-білімге деген таудай талабы еді. Ол сәби кезінен халық 

аузындағы ертегі-әңгімелерді, жыр-дастандарды, өлең-

саздарды тыңдап ой-зердесіне тоқыды. Отырар 
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медресіндегі оқуды тауысып, ондағы аса бай кітапханадағы қолжазбаларды 

толық меңгереді. Әбу Насыр білімін кемелдендіру, ғылымды терең игеру 

мақсатымен сол кездегі дүниежүзілік аса ірі мәдени орталық саналатын Бағдад 

қаласына келеді. Мұнда ол Аристотель, Евклид, Птолемей еңбектерін оқып 

үйренеді. Ғылым негіздерін игеруде еңбекқорлық пен төзімділіктің үлкен 

үлгісін көрсетеді. Бір дерек бойынша ол Аристотельдің «Физикасын» 40 рет,  

«Риторикасын» 200 рет оқыған көрінеді. Ол ана тілімен қатар араб, парсы, грек 

және басқа бірсыпыра тілдерді білген. 

Әл-Фараби 25-30 жас шамасында бүкіл дүниежүзілік ғылым-білімді 

терең де, жан-жақты меңгереді, енді өз тарапынан құнды-құнды еңбектер 

жазып, бұрын белгісіз болып келген ғылыми жаңалықтар, заңдар мен қағидалар 

аша бастайды. Әбу Насыр сол тұстағы ғылым мен өнердің барлық салалары 

бойынша 150-ден астам еңбек жазған. Оның «Музыканың  ұлы кітабы»,  

«Ғылымдар тізбегі»,  «Органон», «Алмагеске түсініктеме» атты еңбектері 

ғылымның болашақ дамуына, кемелденуіне үлкен ықпал жасады. 

Замандастары мен шәкірттері әл-Фарабиды айрықша құрметтеп «екінші ұстаз», 

яғни «екінші Аристотель» деп атаған. 

Әл-Фараби еңбектерінде дүниені танып-білуде адам ақыл-ойының 

мүмкіндігін жоғары бағалайды, сондықтан дұрыс пайымдау туралы ғылым-

логикаға көп мән берді. Ғылым мен философияны жетік білу үшін логика мен 

тіл біліміне жүйрік болу керек екенін барынша уағыздайды. 

Әл-Фараби – математика мәселелерімен де көп айналысқан ғұлама ғалым. 

Әл-Фараби «арифметика мен геометрия барлық ғылымға араласады» деген 

қағиданы негіздеп, математиканы архитектура, жер өлшеу, астрономия, музыка 

мұқтаждарына шебер пайдаланады. Мысалы, есептеу жолымен Шолпан 

планетасының «Күнді басып өту» мерзімін алдын ала біліп, оны дер кезінде 

бақылаған. 

Әл-Фарабидың астрономиядағы үлкен жаңалығы – ол Марстың жүру 

жолын мұқият зерттей келіп, оның дүркін-дүркін ауытқуын ашуы болды. Әл-

Фараби – жұлдыздарға қарап, адамның және басқадай жер бетіндегі 

оқиғалардың келешегін, тағдырын болжауға ұмтылған сәуегейліктің, 

балгерліктің жалған екенін ғылыми негізде дәлелдеп берген оқымысты. Ол 

өзінің «Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы» атты әйгілі еңбегінде зорлықсыз, 

бейбітшіл, әділ қоғамның үлгісін болжап сипаттайды. Алайда әл-Фараби 

мұндай қоғамды құрудың нақты жолын таба алмады. 

Әл-Фараби аса үлкен музыкант, тамаша орындаушы және ақын болған. 

Ол домбыра, қобыз секілді аспап түрлерін жасап, бірнеше музыкалық саздар 

жазған. Ұлы ғұлама ұзақ уақыт шет жерде жүргенде өзінің туған отаны 

Отырарды бір сәт те ұмытпаған. Оған оның мына сағыныш  өлеңі дәлел бола 

алады: 

Қашықтасаң, туған жер – қалың елім, 

Қамығамын сағынып алау денем. 

Шаршадым мен, қанатым талды менің, 

Шаңғыт жолға сарылып қарауменен.  
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6-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Әл-Фараби Бағдат қаласына не мақсатпен келеді? 

2. Әл-Фараби қандай өнерлерді меңгерген? 

3. Ұлы ғалым не себептен философиялық еңбектерді көп реттен оқыған? 

4. Ұлы жерлесіміздің әділ қоғам құрудың нақты үлгісін ұсына алмауының 

себебі неде деп ойлайсыз? 

5. Қазір әл-Фарабидің әділ қоғам туралы арманы жүзеге асты деп 

ойлайсыз ба? 

6. Шәкірттері мен замандастары әл-Фарабиды қалай атаған? 

7. Әл-Фарабидың астрономиядағы жаңалығы қандай еді? 

8. Әл-Фараби туған жеріне деген сағынышын қалай білдірген? 

9. Сізге сағыныш сезімі таныс па, кімді немесе нені сағынасыз? 

 

7-тапсырма. Сөздердің аудармасын сөздіктен тауып, жазыңыз, осы 

сөздерге мағынасы жағынан жақын және қарама-қарсы мағыналы сөздерді 

айтыңыз. 

зеректік – 

талап –  

ой-зердесіне тоқу –  

қағида –  

пайымдау – 

уағыздау – 

мұқият –  

ауытқу –  

балгерлік –  

ізгі –  

зорлықсыз –  

сағыныш – 

жалған –  

 

8-тапсырма. Екі бағандағы сөздерді сәйкестендіріңіз. 

1 дер кезінде 1 бала, нәресте 

2 сәт 2 насихаттау 

3 тағдыр 3 көп рет 

4 оқымысты 4 талпыну 

5 уағыздау 5 дәлелдеу 

6 дүркін-дүркін 6 ғалым 

7 мұқтаж 7 керек 

8 негіздеу 8 жора-жолдас, замандас 

9 ұмтылу 9 дәл уақытында 

10 құрбы-құрдас 10 кез 

11 сәби 11 жазмыш 

 



176 
 

9-тапсырма. Мәтінде мына мағыналар қандай сөздермен берілген.  

білімін жетілдіру мақсатымен – 

Отырар өлкесінде – 

ғылымды меңгеруде  – 

Евклид, Птолемей еңбектерін зерттейді –  

Отырарды бір сәт те есінен шығармады – 

оқуды бітіріп – 

Марс жолын тыңғылықты зерттей келіп – 

логика мен тіл білімін жетік білу –   

 

10-тапсырма. Мәтінді кеңейтіңіз. 

 

Ұлы Жібек жолының жолдары мен бағыттары 

 

Жібек жолымен батыстан шығысқа қарай жүрсек, оның Қазақстандағы 

учаскесі Шаштан (Ташкент) шығып, Тұрбат асуы арқылы Исфиджабқа, Сайрам 

(Сарьямға) келеді. Ежелгі қаланың осы күнге дейін сақталған. Шымкент 

түбіндегі бір қыстақ тап осылай аталады, оның дәл кіндік тұсында Жібек 

жолындағы бір кездегі ең ірі орталықтардың бірі болған орта ғасырлық қала 

жұртының қалдығы сақталған. Исфиджабтан құлдарды, бөз маталарды, қару-

жарақты, семсерлерді, мыс пен темірді әкетіп жатқан. Испиджабтан шыққан 

керуендер шығысқа қарай бет алып, Шараб және Будухкент қалалары арқылы  

Таразға  барады  екен.  Қазақстанның  аса  ірі  қалаларының  бірі  Тараз VІ ғ. 

бұрын белгілі болған. 568 ж. түрік қағаны Дизабұл Византия императоры ІІ 

Юстинианның стратгі Земарх бастап келген елшілігін тап осы қалада 

қабылдаған. Бастаухаттар оны көпестер қаласы деп атаған.Осымен қатар ол 

түргештердің, содан кейін қарлықтар мен қарахандардың тарихи орталығы 

болған... 

 

11-тапсырма. «Ұлы Жібек жолы – өркениет бастауы» тақырыбына 

баспасөз конференциясын өткізуге дайындалыңыз. 

 

Ғылым мен техника жаңалықтары  

 

Хиггс бозоны 

 

Еуропа ядролық зерттеу ұйымының ғылыми орталығында (СЕRN) Хиггс 

бозонын (ядроның бөлшегі) зерттеумен айналысатын Джо Инкандела шілде 

айында орталық мамандарының «ғаламдық материал» тапқанын айтқан.  

«Бұл өте сирек кездесетін бөлшектерді іздестіруге арналған сынақ болды. 

Қолымызда әзірге, сынақтың алдын ала нәтижесі ғана. Бірақ ол өте күшті 

болады деп ойлаймыз» - деген Инкандела. Әдебиеттерде «Құдайдың бөлшегі» 

деп кекесінмен аталған Хиггс бозоны – ғаламдағы дене атаулыға салмақ беріп 

тұрған күш. Оны кейбір ғалымдар «ғаламның кірпішіне» теңейді. Оның 
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табылуы физика тарихындағы ең айтулы оқиғалардың бірі болды. Бұл жаңалық 

«Біздің ғалам қалай пайда болған?» деген ең күрделі сұраққа жауап табуға 

жәрдемдесуі мүмкін. 

Әлем ғалымдары 45 жылдан бері оның бар екенін дәлелдеуге тырысып 

келеді. Оны анықтауға арналған ең ірі сынақ алаңы коллайдер-туннель 

Швейцарияда орналасқан. 10 миллиард долларға салынған сынақ алаңында 

мамандар протондар шоғырын жарық жылдамдығымен тарқатып, бір-бірімен 

соғыстыру сияқты тәжірибелер жасап көрді. Хиггс бозоны «күңгірт 

материяның» болмысын түсіндіруге көмектесетін бөлшек болмай шықса да, 

бұл жаңалықты өткен ғасырдағы физиканың ұлы жетістіктерінің біріне қосуға 

болады.  

(httр://www.аzаttyq.оrg/ сайтынан алынды) 

 

12-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіздер. 

1. Хиггс бозоны туралы естіп пе едіңіз? 

2. Хиггс бозонын зерттейтін орталықтың атауы қандай? 

3. Хиггс бозонының басқаша қандай атаулары бар? 

4. Коллайдер-туннель туралы не білесіз? 

5. Не себептен ғалымдар оны «ғаламның кірпішіне» теңейді? 

6. Бұл мәселемен ғалымдар қашаннан бері айналысады? 

7. Хиггс бозоны әлемді өзгерте алады деп ойлайсыз ба? 

 

7-тақырып. Ұлттық мүдде және нарық 

 

Сабақтың тақырыбы: Ел экономикасы еркін дамуда 

 

1-тапсырма. Төмендегі сұрақтарға жауап бере отырып, пікір алмасыңыз.  

1. Елдің экономикалық тұрғыдан дамуы дегенді қалай түсінесіз?  

2. «Ең алдымен мемлекет экономикасын көтеру қажет» деген пікірмен 

келісесіз бе?  

3. Дамыған елдердің экономикасы қандай болу керек? 

4. Экономиканы көтерудің қандай жолдары бар? 

 

2-тапсырма. Мәтінді тиісті сөздермен толықтырыңыз. 

нарықтық 

басқара 

экономикасын 

жүргізу 

үнемдеуге 

бюджетін 

жеке 
 

http://www.azattyq.org/
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Біз күнделікті тіршілікте «үнем», «үнемдеу», «үнемшіл» деген сөздерді 

жиі естиміз және өзіміздің үй шаруашылығымызды … … … отырып, өз 

жанұямыздың … … … ұйымдастырып отырғанымызды байқамай да қаламыз. 

Біз жанұямыздың … … … дұрыс бөлуге, жарықты, суды, ақшаны … … 

…, мүлікке ұқыпты қарауға тырысамыз. 

Экономика – «үй шаруашылығын … … … өнері» деген грек сөзі. 

… … … адамның, отбасының, бүкіл қоғамның бірлігі экономикадан 

тұрады. 

Экономиканы білмей, үй шаруашылығынан бастап халық 

шаруашылығына дейін басқару мүмкін емес. 

… … … экономика – сұраныс пен ұсынысты ескере отырып, тауар алмасу 

арқылы туатын еркін бәсеке уақыты. 

 

3-тапсырма. Тапсырмаларды орындаңыз. 

1. Егер мәтіннің мазмұнын бір сөзбен анықтасаңыз, қандай сөзді таңдар 

едіңіз? 

2. Мәтіннің негізгі ойы қай сөйлемде берілген, соны дәптеріңізге жазып 

алыңыз. 

3. «Экономика» деген сөздің анықтамасын жаттап алыңыз. 

 

4-тапсырма.Төмендегі сөздерді анықтайтын сөздер жазыңыз. 

Экономика, шаруашылық, тіршілік. 

 

5-тапсырма. Төмендегі сөздермен сөз тіркестерін құраңыз. 

Экономикасы, табысы, үнемдеп жұмсау, ықпал ету, әдеттері, қамтамасыз 

ету, кіріс. 

 

6-тапсырма. Белгіленген сөздерге мағынасы жағынан жақын сөздерді 

тауып жазыңыз. 

Отбасы экономикасы жанұяның әр мүшесінің еңбекпен тапқан табысы 

олардың отбасындағы ортақ игілігіне, тамағына, рухани мүдделеріне, жол және 

пәтер ақысына т.б. тіршілікке қажетті мұқтажына жұмсалатын қаржысына 

айналады. Тапқан табысты қажетіне қарай қанша жұмсау – әркімнің өз 

ықтияры. Алайда кімнің де болсын табан ақы, маңдай терімен келген табысын 

орынды жеріне үнемдеп жұмсау отбасының күнделікті қажетін толық 

қамтамасыз етіп отбасының береке-бірлігі мен бала тәрбиесіне де зор ықпал 

ететінін ескермеуге болмайды. 

Айталық, үйдегі ересек адамдардың, әсіресе, ата-ананың ақшаға, дүние-

мүлікке көзқарасы мен қатынасының ыңғайына қарай баланың да көзқарасы, 

мінез-құлық әдеттері, тәртібі қалыптасатыны бекер емес. 

Ата-ана отбасында күніне, аптасына, айына қанша қаржы жұмсалатынын, 

үйге қанша кіріс кіретінін, не сатып алу керектігі жөнінде баланы қатыстыра 

ақылдасып, тіршілікке баулып өсіргені жөн. 
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Қимылдың жасалу тәсіліне қатысты құрылымдар 

 

Қимылдың жасалу фазасы деп оның басталуынан аяқталуына дейінгі 

қалыпты айтамыз. Мысалы: өсе бастады, сала бастады, аудара бастады, т.б. 

т.б. бірліктер амал-әрекеттің басталу фазасын білдірсе, көбейіп жатыр, дамып 

отыр, азайып отыр, т.б. амал әрекеттің жасалу үстіндегі фазасын білдіреді. 

Амал-әрекеттің жасалуының әр фазасының шекарасын дәлдікпен көрсету 

қиындық туғызғанымен, оларды салыстырмалы түрде қарастырып, жіктеуге 

болады. Қазақ тілінде амал-әрекеттің жасалу фазасына тән өзіндік тілдік 

бірліктер қалыптасқан.  

Қимылдың түрлі жасалу тәсілдеріне қатысты аналитикалық форманттар 

мағынасына қарай төмендегідей топтастырылады.  

1. Қимылдың басталу кезеңімен байланысты аналитикалық форманттар: 

-а баста; -а жөнел; -п қоя бер, -п сала бер, -п кет, -а бер белсенді көрсеткіштер 

саналады. Мысалы: Нарықта жаңа тауарлар пайда бола бастады. Банктен 

депозит ашқызып, ақшасын сала бастады.  

2. Қимылдың жалғасу кезеңімен байланысты аналитикалық форманттар: 

-п  тұр,  -п  жүр,  -п  жатыр,  -п  отыр,  -п  бара  жатыр,  -п  келе  жатыр,   -

а түс, -а бер, -п кел, -п барады. Мысалы: Экономиканың дамуы құрылымдық 

жұмыссыздықты тудырып отыр.  

3. Қимылдың аяқталу кезеңімен байланысты аналитикалық форманттар:  

-п біт, -п бол, -п бол, -п шық, -п ал, -п қой, -п кет, -ып түс, -п бер, -п таста, т.б. 

түрлі контексте қимылдың аяқталуының әртүрлі кезеңдерін (қарқынмен 

жасалған қимылдың бірден аяқталуы, қимылдың жалпы немесе уақытша 

аяқталуы, қимылдың аяқталуға жақын қалуы) білдіреді. Мысалы: Бір жылға 

арналған бизнес-жоспарын жасап бітті.  

 

7-тапсырма. Сөйлемдерді жасалу жолына байланысты түрлі фаза 

бойынша түрлендіріңіз. Себеп-салдар мәндегі сөйлемді табыңыз.  

Үлгі: Маған жағдайды түсіндіргеннен кейін, ақшамды басқа шотқа аудара 

бастадым.  

Маған жағдайды түсіндіргеннен кейін, ақшамды басқа шотқа аударып 

жатырмын.  

Маған жағдайды түсіндіргеннен кейін, ақшамды басқа шотқа аударып 

қойдым. 

1. Қаржы дағдарысына ұрынбас үшін құрылған ұлттық қор 

толықтырылып жатыр.  

2. Кез келген кәсіпорын тауарды арзан не қымбатқа сатуға, сұраныс пен 

ұсыныс туралы ақпараттарға мұқтаж болады.   

3. Бәсеке пайданың жоғары болуын және осының негізінде өндіріс 

масштабын кеңейтуді қамтамасыз етеді.  

4. Экономикалық дағдарысқа қарамастан адамдардың бірінші 

қажеттіліктері не сұранысы жоғары болады.   
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5. Нәзік жандылар дағдарысқа қарамастан әдемі болып жүруді алдыңғы 

орынға қояды. 

 

8-тапсырма. Жақшаны ашып, сөйлемді қажетті қосымшалармен 

аяқтаңыз.  

1. Банк тұрғындарға несие (бере бастау). 

2. Халықтың тұрмысы (түзеле бастау).  

3. Американ экономисі Лаффер өндірістің дамуы мемлекеттік салыққа 

тікелей қатысты деген заң (ойлап табу).  

4. Салықтың маңызын жұрт енді (түсініп жату).  

5. Бүгінде банктің меншікті капиталы 850 млн доллардан (асып кету).  

6. Мен чек кітапшасын (ашып қою).  

7. Халық банкі осы соманы төлеуді (талап етіп отыру).  

8. Ол ай сайын банкіге (төлей беру).  

9. Келген комиссия шот есебін (тексеріп білу).  

10. Банк қызметкері аударым операциясын (орындап жату).  

11. Электронды терминал арқылы төлеп (келе жату).  

12. Ол салық төлеуге (бара жату).  

13. Ол қажетті құжаттарын кеше (рәсімдеп кету). 

 

9-тапсырма. Қимылдың басталу кезеңіне қатысты грамматикалық 

көрсеткіштерді мүмкіндігінше түрлендіріңіз. 

  

Үлгі: ұлғайып келе жатыр, ұлғайып бара жатыр, ұлғайып сала берді, 

ұлғая берді, ұлғая бастады.  

1. Банк бөлімшелері ұлғайып келе жатыр. 2. Біздің елде ұзақ мерзімді 

жоспарлау әдісі дами бастады. 3. Экспорттық несие алушы елдер қарызын 

қайтарудың түрліше мүмкіндіктерін пайдалану негізінде дағдарыстан шыға 

бастады. 4. Егемен Қазақстанда бағалы қағаздар нарығының алғашқы 

нұсқалары 90-жылдардың басынан бастап пайда бола бастады. 5. Әр ел өзінің 

экономикасын жақсы өркендетудің ішкі өндірістік резервтерін толық 

пайдалануға күш сала бастады. 6. Осы негізде сыртқы қарыздан құтылудың 

экономикалық шаралары жүзеге асырыла бастады. 7. 2000 жылдан бастап 

жинақтау зейнетақы жүйесінің катысушылары көбейе бастады. 8. Жаңа басқару 

жүйесі дүниежүзілік саясатта кеңінен қолданыла бастады. 
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10-тапсырма. Қимылдың жасалу фазасына қатысты сөйлемдерді ретімен 

кестеге орналастырыңыз. 

Қимылдың басталу 

кезеңіне қатысты 

Қимылдың жалғасу 

кезеңіне қатысты 

Қимылдың аяқталу 

кезеңіне қатысты 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

1. Қазақстанның банк жүйесі 1995 жылдан бастап құрылды.  

2. Болашақ бағдарламасы білікті маман болуды армандайтын жүздеген 

жасқа мүмкіндік беріп отыр.  

3. Фирма басшысы жаңа техникаларды толыққанды меңгеріп, жұмыс 

істей алатын жоғары білікті мамандарды да атап шықты.  

4. Салық түсімдерінің 65 пайызын шағын және орта кәсіпкерлік беріп 

отыр.  

5. Қазір әлем өте жылдам дамып келеді. 

6. Тәуелсіздіктің 22 жылдығы қарсаңында өткен басқосуда Серік 

Ахметов шаһардағы ірі жобаларға тоқталып кетті.  

7. Әрбір төртінші кәсіпкер өз қызметін осы Алматыда жүзеге асырады. 

8. Қазақстанды дамыған мемлекеттердің қатарынан көруді көксеп, 

экономикамызды дамытуға барынша күш салып жатырмыз.  

9. Жергілікті бюджеттің шығысын жалпы есеппен 202 млн 798 теңгеге 

қысқарту жоспарланып қойды. 

 

11-тапсырма. Берілген етістіктерді пайдалана отырып, қимылдың 

басталуына, жалғасуына, аяқталуына 2 сөйлемнен құраңыз. 

Бөле бастады, өсе бастады, талқылап жатыр, тоқтап тұр, аяқтап болды, 

тоқтатып тастады. 

 

12-тапсырма. Мәтіндерді және қосымша әдебиеттерді пайдалана отырып, 

«Тәуелсіз Қазақстанның экономикасы» тақырыбы туралы айтыңыз. 

 

Ұлттық экономика 

 

Кез келген мемлекеттің экономикасы сол елдің ұлттық ерекшеліктеріне, 

салт-дәстүріне, шаруашылықты жүргізу тарихына сүйенетіні белгілі. 
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Ұлттық экономиканың қызметіне елдің экономикалық аумағында жүзеге 

асырылатын шаруашылық бірліктердің жиынтығы жатады. Ұлттық 

экономиканың қызметін Үкімет, жеке тұлғалар, пайда алмайтын жекеше 

ұйымдар, кәсіпорындар, фирмалар, компаниялар құрайды. 

Ұлттық экономика төмендегідей салалардан тұрады: өнеркәсіп өндірісі, 

ауыл шаруашылығы, көлік, құрылыс және сауда. 

Ұлттық есепшіліктің халықаралық тәжірибесінде экономикалық аумақ 

санатына мыналар жатады: әкімшілік басқарудың еркін тауар-ақша айналысы 

жүзеге асырылатын аумағы, әуе кеңістігі, мемлекеттің балық аулауға, шикізат, 

отын өндіруге айрықша құқығы бар аумақтық су мен континенттік қайраң 

жатады. 

 

Нарықтық экономика 

 

Нарықтық экономиканың өзінің ерекше заңдары бар. Бірінші заңы: 

тауарды сатуда, сатып алуда, өндіруде ұсыныс пен сұранысты ескеру керек. 

Нарықтың екінші заңы: сапалы тауар өндіру арқылы нарықтағы бәсеке 

шартына жауап бере алатындай болу керек. 

Бір-бірімен бәсекелесуші фирмалар мен кәсіпорындар баға белгілеу 

процесін басқара алмаса, олар тауарларын өткізе алмауы мүмкін. 

Нарық жағдайында бәсекенің болмауынан нарықта өзінің бағасын 

ұсынатын монополистер пайда болады. Егер нарықтық шаруашылық пен баға 

белгілеу тетіктерін толық алып тастап, оның орнына экономиканы толық 

басқару әкімшілік және саяси шешімдер арқылы жүзеге асырылса, онда «таза» 

жоспарлы экономика дейтін пайда болады. 

(Ш. Абдиева, Г. Бағжаева, М. Қалимолдиннің «Қазақ тілі» кітабынан) 

 

13-тапсырма. «Әлемдік нарықтағы Қазақстан» тақырыбына 

сұхбаттасыңыз. 

 

14-тапсырма. Пікірлермен танысып, өз көзқарасыңызды жазыңыз. 

1. Нарықтық экономикада барлық нәрсенің құны бар, бірақ 

ешқайсысының құндылығы жоқ (Жак-Ив Кусто). 

2. Экономикалық бостандық болмай өзге бостандық та болмайды 

(Маргарет Тэтчер). 

3. Экономикалық заңдарды білмеу жауапкершіліктен босатпайды 

(Савелий Цыпин). 

Келісемін / келіспеймін Себебі 

1  

 

 

2  

 

 

3  
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Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз! 

1. Қазақстанның халық саны – 17 202 600 адам. Бұл әлем бойынша 62-

орын. 

2. Қазақстан – табиғи ресурстарға өте бай мемлекеттердің бірі. 

Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 99-ы Қазақстан жерінен табылған. 

3. Қазақстанның территориясына бес Франция, үш Түркия немесе жеті 

Жапония сыйып кетер еді. 

4. Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанға шетелден 150 млрд доллар 

инвестиция құйылған. 

5. Қазақстан Республикасы ЖІӨ жан басына шаққандағы жылдық 

көрсеткіші жөнінен әлемнің 144 мемлекетінің ішінде 50-орында. Ресми 

деректерде қазақстандықтардың жылдық табысы 14 000 долларды құрайды 

деп көрсетілген. 

6. Қазақстан Республикасы – БҰҰ, НАТО, ТМД елдері мен ШЫҰ 

мүше. 

7. Қазақстан мен Ресей арасындағы шегара – әлемдегі құрлықпен 

өтетін ең ұзын шегара. Оның ұзындығы – 7 512 км. 

 

15-тапсырма. Мәтін бойынша берілген ақпараттардың дұрыс не бұрыс 

екендігін анықтаңыз.  

Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін мұнайдан бөліп қарау мүмкін 

емес. 2000-2009 жылдары әлемдегі ең ірі қайраңдағы кен орны болып 

саналатын Қашаған ашылды.  

Каспий теңізінің солтүстік бөлігінде орналасқан Қашаған 75x45 

шақырым аумақты алып жатыр. Кен орны ХІХ ғасырда Маңғыстау өңірінде 

өмір сүрген ақынның атымен аталды.  

Бұл – соңғы 40 жылда табылған әлемдегі ең ірі кен. Зерттеулерге 

сәйкес, кен орнының мұнай қоры 9-13 миллиард баррель мұнайды құрайды.  

2013 жылы Қазақстанда мұнай өндіру көлемі 80 миллион тоннаға 

жетті.  

Сарапшылардың бағалауынша, Қазақстан мұнай мен газдың 8 

миллиард тонна дәлелденген қорына ие. Кен орындарын игеруді арттыру 

арқылы Қазақстан жылына 90-100 миллион тоннаға дейін мұнай өндіру 

мүмкіндігіне ие. Нәтижесінде Қазақстан әлемдік мұнай өндірушілердің 

алғашқы ондығына ене алады. 

 

№ Мәліметтер Дұрыс Бұрыс 

1 Қашаған кен орны қайраң жерде 

орналасқан. 

  

2 Қашаған кен орны өткен ғасырдың аяғында 

ашылды. 

  

3 Қашаған – кісі есімі.   

4 Қазақстан мұнай өндірудің көлемі жағынан 

әлемдегі он мемлекеттің қатарына енеді. 
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5 Қазақстанның    жалпы    мұнай    қоры     100 

миллион тонна болады. 

  

6 Қашаған – соңғы ғасырда табылған әлемдегі 

ең ірі кен. 

  

7 Қашағанның аумағы – 100 шаршы 

шақырым. 

  

 

16-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіз. 

1. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін мұнаймен қатар тағы қандай 

табиғи байлықтармен айқындауға болады?  

2. Қайраңдағы кен орны дегенді қалай түсінесіз?  

3. Қашаған жырау туралы естіп пе едіңіз?  

4. Сарапшылар Қазақстанның мұнай қоры жөнінде қандай пікірде?  

5. Мұнай өндірісі негізінде Қазақстан қандай жетістіктерге қол 

жеткізіп отыр деп ойлайсыз? 

6. Мұнай өндірісі Қазақстан экономикасын арттыруға өз үлесін қосуы 

үшін қандай шаралар қолдану керек деп ойлайсыз? 

 

17-тапсырма. Мәтінді оқып, түсінгеніңізді айтыңыз. 

Экономикалық форумының қорытынды сессиясында Қазақстанды 

дамытудың алты бағыты талқыланды.  

1. Институттар мен экономикалық саясат. Сарапшылар технологиялық 

жаңғыру мен Қазақстан үшін жаңа нарықтар, макроэкономикалық 

тұрақтылық, жаһандық экономикалық қауіп-қатерлер жағдайындағы 

құрылымдық реформалар, теңсіздік деңгейін азайту амалдары мен 

инвестицияларды ынталандыру мәселелерін талқылады. 

2. Адами капиталды дамыту. Мамандар «ХХІ ғасырда Қазақстанның 

білім беру жүйесі қандай болуы керек?» деген сұраққа жауап іздеді. Оқыту 

үдерісіне жаңа технологиялар мен ғаламтор ғаламаттарын енгізу жайлы 

мәселелер көтерілді. Креативті индустрияны дамыту және шығармашылық 

белсенділікті ынталандыру, елге адами капиталды тарту әдістері жөніндегі 

қатысушылардың ұсыныстары да қаралды. 

3. Цифрландыру мен ақпараттық технологиялар. Сарапшылар сандық 

мемлекеттік басқару мәселесін талқылады. Компаниялар мен бизнесті 

цифрландыру, ІТ жобаларды әзірлеу кластерін дамыту және алдыңғы қатарлы 

технологиялар трансферін ынталандыру бойынша нақты шешімдер 

ұсынылды. 

4. Жаңа ақша және қаржы секторы. Бәсекеге қабілетті қаржы орталығын 

қалай құру мәселесі қарастырылды. Болашақ ақша технологиясын 

пайдаланудың арқасында қандай пайда көруге болатыны айтылды. 

5. Таза энергия және жасыл технологиялар. Сарапшылар бүгінде 

экономика секторларын табиғи байлықты сақтай әрі баламалы энергияны 

пайдалана отырып жетілдіру керек деген пікірге тоқталды. Қазақстанда 
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«жасыл экономиканы» дамытуда институционалды, қаржы және 

технологиялық кедергілер бар екені айтылды. 

6. Қалаларды дамыту. 2050 жылға қарай Қазақстанның қалалары қалай 

өзгереді? ХХІ ғасырдың үздік шаһарлары қандай болмақ? Мегаполистерге 

арналған мегажобалар, олардың көлік жүйесін дамыту, экология, өмір сүру 

сапасының деңгейін арттыру мәселелері талқыға салынды.  

Халықаралық сарапшылардың ұсыныстары еліміздің дамуына үлкен 

септігін тигізбек.  

 

18-тапсырма. Мәтін бойынша сұраққа жауап беріңіз. Жауабыңызды 

дәлелдеп айтыңыз. 

1. ХХІ ғасырда Қазақстанның білім беру жүйесі қандай болуы керек деп 

ойлайсыз? 

2. Сарапшылар экономика секторларын қалай жетілдіру керек деген 

пікірге тоқталды? 

3. Қазақстанның «жасыл экономиканы» дамытуда қандай кедергілер бар 

екені айтылды? 

4. Қазақстан қалаларында болашақта қандай мегажобалар жүзеге 

аспақшы? 

5. Халықаралық сарапшылардың ұсыныстары ел экономикасының  

дамуына септігін тигізеді деп есептейсіз бе? 

 

19-тапсырма. Сөйлемдегі артық сөзді табыңыз. 

1 Қазақстанды дамытудың басты алты бағыты 

талқыланды. 

 

2 Сарапшылар сандық мемлекеттік мекемені басқару 

мәселесін талқылады. 

 

3 Бәсекеге қабілетті қаржы несие орталығын қалай құру 

мәселесі қарастырылды. 

 

4 Қазақстанда «жасыл экономиканы» дамытуда 

институционалды, қаржы және технологиялық, 

техникалық кедергілер бар екені айтылды. 

 

5 Еліміздің дамуына өзара үлкен септігін тигізбек.  

 

20-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтар дайындаңыз. 

- ... ... ... ... ...?  

- Сарапшылар жаһандық экономикалық қауіп-қатерлер жағдайындағы 

құрылымдық реформаларды талқылады. 

 - ... ... ... ... ...?    

- Оқу үдерісіне жаңа технологиялар мен ғаламтор ғаламаттарын енгізу 

жайлы мәселелер көтерілді.  

- ... ... ... ... ...?    

- Сарапшылар сандық мемлекеттік басқару мәселесін талқылады.  

- ... ... ... ... ...? 
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- Алдыңғы қатарлы технологиялар трансферін ынталандыру бойынша 

нақты шешімдер ұсынылды.  

- ... ... ... ... ...?    

- Бәсекеге қабілетті қаржы орталығын құру мәселесі қарастырылды.  

- ... ... ... ... ...?    

- Қазақстанда «жасыл экономиканы» дамытуда кедергілер бары екені 

айтылды.  

 

21-тапсырма. Сөйлемдерді рет-ретімен орналастырыңыз. 

____ Сондықтан үйретілетін мамандықтың шеңберінде қалып қоймай, 

дүниетанымы кең, ойлау қабілеті креативті азаматтарды қалыптастыру – өте 

өзекті мәселе.  

____ Сол себепті жоғары оқу орындарының бұрынғы классикалық 

білімнен бәсекеге қабілетті, кәсіпкерлікке бейім, әлеуметшіл мамандарды 

дайындауға түбегейлі бет бұруы қажет.  

____ Жоғары оқу орындарында арнайы бір мамандықты игеріп жатқан 

жастардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін оларға «озық құрал» ұсыну – 

замана талабы.  

____ Қазір білім мазмұнындағы ақпараттар әрбір екі жыл сайын 

жаңаруда.  

____ Адами капиталды үстемелеуге үлкен үлес қосатын саланың бірі – 

білім.  

____ Алдағы уақытта біздің төрт жылда берген біліміміз заман ағымынан 

кешеуілдеп, кәдеге аспай қалуы әбден мүмкін. 

 

22-тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті нұсқаны қойып, сөйлемді 

толықтырыңыз. 

1 Алты Алаштың көсемі Әлихан Бөкейханов: «Ұлтқа 

қызмет ету – білімнен емес, ...», - деген болатын. 

1) әдеттен 

2) дәстүрден 

3) мінезден 

2 «Адам адамға – дос, ... және ...» деген ұстанымды 

бағдар ете білу – біздің адами көзқарасымызға сай, 

бұлжымайтын қағида.  

1) жолдас  

2) аға  

3) бауыр 

3 Әлемдік тенденцияда игерген мамандығына сай емес ... 

жұмыс істеушілер көп. 

1) салада 

2) сабақта 

3) сағатта 

4 Қазақстанның жоғары оқу орындарының оқу жүйесі 

Болон үдерісіне ..., кредиттік оқу жүйесін қабылдады. 

 

1) қосылуда 

2) қосылған 

3) қосылып 

5 Білімді мамандарға сұраныстың артуы – табиғи ... . 1) құбылыс 

2) қасиет 

3) қабілет 
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23-тапсырма. Берілген сұрақтар бойынша ой қорытыңыз. 

1. Адами капиталды дамытуға арналған мемлекеттің күш-жігері мен 

инвестициялары қаншалықты өзекті? 

2. Қазақстанда адами капиталды дамытуға қандай факторлар тосқауыл 

қояды? 

3. Бұл саладағы жағдайды жақсарту үшін мемлекет тарапынан тағы 

қандай шаралар қолдануы қажет? 

 

24-тапсырма. Төменде берілген эссе құрылымын негізге ала отырып, 

«Адами капиталды дамыту үшін,  алдымен, жастарға сапалы білім беру қажет» 

тақырыбына аргументативті эссе жазыңыз. 

Қолданылатын тілдік бірліктер:  

менің ойымша 

деп ойлаймын 

себебі 

өйткені 

демек 

соған қарамастан 

сондықтан 

мысал келтіретін болсақ 

біріншіден 

екіншіден 

үшіншіден 

сонымен 

қорыта келгенде 

 

Аргументативті эссенің құрылымы 
 

Кіріспе бөлім 1. Бірінші абзацта проблема немесе пікірталас 

туғызып жүрген мәселе қойылады, сипатталады. 

2. Келесі сөйлемдерде мәселенің қалыптасу 

себептері мен негіздері түсіндіріледі. Солардың 

ішінде біреуі эссе тақырыбы ретінде ұсынылады. 

Негізгі бөлім Негізгі мәселе аталады. Бұл мәселенің өзектілігін 

негіздейтін себептер жіктеліп көрсетіледі. Мәселені 

шешудің үш жолы ұсынылады. Әрқайсысы 

түсіндіріледі. Бір шешу жолының артықшылығы 

аталады, негізделеді. 

Қорытынды бөлім Негізгі мәселе мен оны шешу жолы 

қорытындыланып көрсетіледі. 

 

25-тапсырма. httрs://аbаі.kz/роst/52920 сілтемесі арқылы «Бір белдеу– бір 

жол» бағдарламасын оқып, оны талдауға дайындалыңыз.  

 

https://abai.kz/post/52920
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8-тақырып. Қазақстан әлемдік кеңістікте 

 

Сабақтың тақырыбы: Ел мерейін көтерген маңызды шаралар 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1.  Алғашқы ЭКСПО қай елде өткізілген? 

2.  ЭКСПО тарихы туралы не білесіз? 

3.  Басқа елдерде өткізілген бұл шараның ол елдер үшін қандай маңызы 

және пайдасы болды? 

4. ЭКСПО-ның Қазақстан үшін маңызы қандай болды деп ойлайсыз?  

5. «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесіне бардыңыз ба? Сіз үшін 

қызықты, пайдалы болды ма? Әсеріңізбен бөлісіңіз. 

6. Қай елдің павильондарын араладыңыз? Қай елдің павильоны ұнады? 

7. Елімізде «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесін өткізудегі басты 

мақсат, оның елімізге тигізген пайдасы туралы өз ойыңызбен бөлісіңіз. Зияны 

болды ма? Пайдасынан зияны көп болды ма, әлде керісінше ме? 

8.  «ЭКСПО-2017» көрмесі әлемдегі және Қазақстандағы қандай өзекті 

мәселелерді шешуге жол ашты? 

 

Дүниежүзілік көрмелер тарихы 

 

Әлемнің әйгілі көрмелерінің алғашқысы «Fоіrе dе Sаіnt Dеnіs» деп 

аталады. Бұл көрме Париж маңында өткен. Әлемнің алғашқы көрмесінің негізін 

629 жылы король Дагоберт қалаған. Ал 710 жылы осы көрме әлемнің 700-ден 

астам көпестерін жинаған. 

Бірінші дүниежүзілік көрме 1851 жылы Лондондағы Гайд саябағында 

мемлекет қайраткері, кәсіпкер және дизайнер Генри Коул мен Альберт Девиз 

ханзаданың бастамасымен өтті. Көрменің ұраны «Барлық елдердің ұлы ісі – 

адамзатты жетілдірумен айналысу» болды. Көрменің негізгі көрнекті ғимараты 

Джозеф Пакстон салған темірден және шыныдан тұрғызылған Хрусталь сарай 

болды. Ғимарат жеңіл жиналатын және бөлшектенетін жекелеген құрылымнан 

тұрғызылған.  

   Алғашқы көрме оң нәтиже берген соң, 1855 жылы Наполеон ІІІ қайтадан 

көрме ұйымдастыруға жарлық береді. Сөйтіп 1867 жылы Парижде 

Дүниежүзілік көрме өтеді. Франция астанасы көптеген жылдар бойы 

Дүниежүзілік көрме орталығы болады. 1889 жылы көрменің басты орталығы 

Эйфель мұнарасы болады. Ал 1900 жылы Париждегі көрмені 51 миллион адам 

тамашалаған. Бұл XІX ғасырдың тарихындағы көрермендердің рекордтық саны 

болды. Дүниежүзілік көрмеге әр ел өз көрмесін арнайы павильондарда көрсету 

дәстүрі басталды. 

Әр жылдары көрмеде адамзат ойлап тапқан жаңалықтар көрсетіле 

бастады. 
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1904 жылы Американың Сан-Луис қаласындағы көрмеде келушілерге 

мұз қосылған шай, балмұздақ және жаңадан туған нәрестелерге арналған 

инкубатор көрсетілді.  

1939 жылы Нью-Йоркте теледидар саласындағы RСА-дің алғашқы 

жетістіктері және алғашқы су турбиналары көрсетілді. Осы көрмеден кейін 

Дүниежүзілік көрменің қағидасы өзгертілді. Енді көрме нақты мәдени 

тақырыптарды қамтитын іс-шара болды. Технологиялық жетістіктер екінші 

орынға ауыстырылды. 

1928 жылы Парижде Халықаралық көрмелер бюросы құрылды. Бюро 

жалпы, халықаралық және мамандандырылған көрме ұйымдастырумен 

айналысады. 

    

2-тапсырма.  Сұрақтарға жауап беріңіз. Жауабыңызды дәлелдеп айтыңыз. 

1. Алғашқы дүниежүзілік көрме неге Францияда ұйымдастырылды деп 

ойлайсыз? Қандай себептері бар? 

2. Алғашқы дүниежүзілік көрмеде қандай жаңалықтар көрсетілді? 

3. Бірінші ұйымдастырылған көрме мен кейінгі көрмелердің қандай 

айырмашылығы бар?  

 

Сөйлемдегі тұрақты сөз тіркестерінің қолданысы 

 

Тұрақты тіркестер – жазу, сөйлеу тілінің ажарын кіргізіп, құдіретін 

арттыра түсетін, көңілдегі көрікті ойды бейнелеп, астарлап, өзіндік бояу-

нақышымен жеткізетін, көркем сөз қазынасында қорланып, қолдануға дайын 

тұратын, қалыптасқан сөз тіркестері. 

Тұрақты сөз тіркесінің негізгі белгілері: құрамындағы сөздердің 

орындары тұрақты, яғни орындарын өзгертуге келмейді, сөздердің мағыналары 

біртұтас болып, бір мағынаны білдіреді.  

Тұрақты сөз тіркестері сөйлемде бір сұраққа жауап беріп, бір ғана сөйлем 

мүшесі болады. Мысалы: жүрек жұтқан – батыл, өжет, өкпесі қара қазандай – 

қатты өкпелеу, қатты ренжу. 

 

3-тапсырма. Тұрақты тіркестердің мағынасын түсіндіріңіз және оларды 

пайдаланып, сөйлем құраңыз. 

1. Бас қосу –  

2. Он саусағынан өнер тамған –  

3. Тайға таңба басқандай – 

4. Сөзге құлақ қойды – 

5. Сөздің майын тамызды – 

6. Сөзінің жаны бар –  

7. Сөзін жерге тастамау – 

8. Басымен жауап беру –  

9. Алақанына салу – 

10. Он саусағындай біледі –  
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11. Бармағын тістеді –  

12. Ойы (сөзі) бір жерден шықты –  

13. Оң көзімен қарады –  

14. Жұлдызы оңынан туды –  

15. Құлаққа жылы тиді –  

  

4-тапсырма.   Берілген сөйлемдерді екінші бағанда берілген тұрақты сөз 

тіркестерімен сәйкестендіріңіз. 

Сөйлемдер Тұрақты сөз тіркестері 
  

1 Бұл мәселеден әбден шаршады. 1 Мәре-сәре болу 

2 Жаңалықты естісімен қатты қуанды. 2 Оқтай қадалу 

3 Екеуі де осы шешімге келісе кетті. 3 Мезі болу 

4 Хабарды естігенде қатты қорқып кетті. 4 Сөз байласу 

5 Бір нүктеге қарағандай көзін алмады. 5 Төбе шашы тік тұру 

 

5-тапсырма. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігінен мына тақырыптар 

бойынша тұрақты сөз тіркестерін жинап, мағынасын түсіндіріңіз.  

1. Түр-түс атауларына байланысты: ..., ..., ... . 

2. Өлшем атауларына байланысты: ..., ..., ... . 

3. Мезгіл атауына байланысты: ..., ..., ... . 

 

6-тапсырма.  Мәтінді оқып, тақырып қойыңыз. Мазмұнын айтыңыз. 

Қазақстан посткеңестік кеңістікте өз 

аумағында кең ауқымды көрме өткізу 

құқығына ие болған бірінші ел болды. 

Жалпы, Ұлыбритания, Франция, АҚШ, 

Австралия, Австрия, Бельгия, Италия, 

Канада, Испания, Бразилия, Оңтүстік Корея, 

Португалия, Германия, Қытай және Түркия 

сияқты елдер өз кезінде бүкіләлемдік көрме 

өткізген. Ал сол тізімнің ішінде болу – айтарлықтай абырой, мәртебе. 

«ЭКСПО-2017» халықаралық мамандандырылған көрмесі – 

Қазақстанның  астанасы  Астана  қаласында  2017  жылдың  10  маусымынан  

10 қыркүйегіне дейін «Болашақ энергиясы» тақырыбымен өтті.  

Үлкен аумақтағы бірнеше павильон сәулет өнерінің ерекше пішінімен 

салынған. Жалпы ғимараттардың барлық кешені шеңбер ретінде жасалды. Ал 

дәл ортасында шар тәрізді «Нұр әлемі» павильоны орналастырылды. Бұл 

әлемдегі ең ірі шар тәрізді ғимарат, оның диаметрі 80 метр, биіктігі 100 метрді 

құрайды. Ол – әлемдегі толық шар түріндегі алғашқы ғимарат. Көрменің негізгі 

символы болып табылатын «Нұр Әлемі» шарын салу үшін 13 мың тонна металл 

қажет болды. Сонымен қатар, шардың беті 2800 шыны панельмен қапталған. 

Ал шар тәрізді ғимараттың жалпы ауданы 22 мың шаршы метрді құрайды. Бұл 

көрсеткіш төрт футбол алаңының аумағына тең. 
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«Нұр әлемі» павильонының айналасында жарты дөңгелек пішінді 

ғимараттар   бой   көтерген.   Онда   ЭКСПО-2017   көрмесіне   115   ел   мен    

22  халықаралық ұйымның көрме стендтері орластырылды.  

Есігі үш ай бүкіл әлемге ашық болған ЭКСПО-2017 көрмесіне 3 айдың 

ішінде 178 елден 4 млн адам келіп, тамашалаған. Бұл әлемдегі мемлекеттердің 

90 пайызы. Барлық павильондарды аралауға жалпы 96 сағат кетеді. Ал көрме 

барысында 3500 мәдени іс-шара ұйымдастырылды.  

Әлемнің 53 елінің үкімет басшылары мен жетекшілері халықаралық 

көрменің құрметті қонақтары мен қатысушылары болды. Көрмеде 4500 ерікті 

жұмыс істеді. Көрменің тақырыбы болашақ энергиясы болғандықтан, 

ғимараттың ішінің бәрі жоғары технологиялы хай-тек стилінде жасалған. Шар 

тәрізді ғимараттың іші бірнеше деңгейден тұрады. Сондай-ақ, павильонның 

ішіндегі «Энергия дөңгелегі» аттракционы да келушілердің ерекше 

қызығушылығын тудырды. Онда екі акробат дөңгелекті айналдырып, 

акробатикалық трюктерді орындады. Ал кейбір көрме экспонаттарына кез 

келген келуші қатыса алды. Мысалы, стендте велосипедшілер жылдамдыққа 

жарысып, энергия өндірді. 

 

«Нұр Әлем» павильоны 

 

«Астана ЭКСПО-2017» көрмесінің 

архитектуралық символы саналатын көрме 

кешенінің орталық элементі – «Нұр Әлем» 

павильоны. Бұл әлемдегі ең үлкен 

сфералық ғимараттың диаметрі – 80 метр, 

ал  биіктігі  –  100  метр.  Ғимараттың        1-

қабатында Қазақстан павильоны 

орналасқан. Мұнда келушілер елдің 

тарихы, мәдениеті, дәстүрі, көрікті 

жерлері, сондай-ақ Қазақстанның соңғы жетістіктерімен таныса алады. 

Сфераның ішінде Болашақ музейі орналасқан. Бұл жай ғана музей емес, «Нұр 

Әлем» көрмеден кейін инновациялық және маңызды зерттеу әрі мәдени 

орталыққа айналуы тиіс. Болашақ музейінің 2-8-қабаттарында цифрлық, 

мультимедиалық және интерактивті технологиялар залы бар. Мұнда 

энергияның негізгі түрлері ұсынылған: ғарыш, күн, биомасса, жел, су және 

кинетика. Жеделсаты арқылы ғимараттың жоғарғы бөлігіндегі шолу алаңына 

көтеріліп, бұл жерден бүкіл ЭКСПО ауданына тамаша көрініс ашылады.  
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7-тапсырма. Мәтін бойынша берілген ақпараттардың дұрыс не бұрыс 

екендігін анықтаңыз. 

Ақпарат Дұрыс Бұрыс 

1 «Нұр Әлем» – көрме кешенінің орталық 

элементі.  

  

2 Бұл әлемдегі екінші сфералық ғимарат.   

3 Сфералық ғимараттың диаметрі 80 метр.   

4 Қазақстан павильоны 2-қабатта орналасқан.   

5 Қазақстан павильонына келушілер елдің 

тарихы, мәдениеті, дәстүрі, көрікті жерлері 

туралы ақпарат алады. 

  

6 «Нұр Әлем» көрмеден кейін Ұлттық музей 

болады. 

  

7 «Нұр Әлем» шолу алаңына баспалдақ арқылы 

көтеріледі. 

  

 

8-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

«Астана ЭКСПО -2017» шетелдіктер көзімен 

 

THЕRMОWАTT компаниясының басқарушы директоры, венгр Пал Киш: 

«Біздің компаниямыз бұл жерде инновациялық жобаны таныстыруда. Біз 

ағынды суды қайта қолданумен айналысамыз. Мен Қазақстанға, Астанаға 

бірінші рет келдім. ЭКСПО-2017 маған қатты ұнады, басқа компаниялардан көп 

нәрсе үйрендім, әртүрлі таныстырылымдар көрдім. Мен Қазақстанның 

павильонын көрдім, маған ол жер қатты ұнады. Экспозиция өте үлкен екен, 

мүмкін, ол ең үздік павильон шығар, бірақ маған Германияның павильоны  

ерекше әсер қалдырды. Ол жерде көптеген әртүрлі технологиялар ұсынылған». 

Италия павильонының өкілі Микеле Сальгарелло: «Бұл ЭКСПО керемет! 

Ол Қазақстанды өзгертеді. Маған бұл жер қатты ұнады, бұдан бұрын 

Миландағы ЭКСПО көрмесіне қатысқанмын. Қазақстан ЭКСПО-ға дайындық 

барысында өте үлкен және жақсы жұмыстар атқарды. Менің ойымша, бұл 

көрме елге табыс алып келеді. Мен мұнда бір жылдан бері тұрып жатырмын, 

Италия павильонының құрылысы басталған кезде келген едім», - деді ол. 

 

9-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Жауабыңызды дәлелдеп айтыңыз. 

1. Пал Кишке Қазақстанның павильоны неге ұнады? 

2. Микеле Сальгареллоның ЭКСПО туралы ойы қандай? 

3. «ЭКСПО Астана-2017» көрмесі туралы сіздің ойыңыз қандай? 

 

10-тапсырма. Соңғы жылдары елімізде өткізіліп жатқан іс-шаралар 

туралы ақпарат жинап, соңғы он жылдықтағы айтулы шаралар туралы 

баяндаңыз. 
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11-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерінен бірнеше сөйлем 

құрастырыңыз. 

Жаңа технологиялар дәуірі, халықаралық көрме, инновациялық 

технологиялар, әлемге паш ету, заманауи қуат көзі, көрме тарихы, бүкіл әлем, 

озық технологиялар мен тың идеяларды ұсыну, әлемдік кеңістікте. 

 

12-тапсырма. «Ел мерейін үстем ететін мемлекет деңгейіндегі іс-

шаралар» тақырыбына сұхбаттасыңыз. 

 

13-тапсырма. Соңғы он жылдықтағы айтулы шаралар жайында пресс-

релиз дайындаңыз. 

 

9-тақырып. Толеранттылық – бейбітшілік кепілі 

 

Сабақтың тақырыбы: Қазақстандағы халықтар достығы 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1. «Ұлттар достығы – өнеге, халықтар достығы – үлгі» дегенді қалай 

түсінесіз? 

2. «Қазақстан – ұлттар лабораториясы» демекші, еліміз ұлттар 

достығының «брендіне» айналды деп ойлайсыз ба? Ойыңызды дәлелдеңіз. 

3. Ұлы Абайдың «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» дегені нені 

меңзейді?  

4. «Ұлтаралық қатынас мәдениеті» дегенді қалай түсінесіз? Ойыңызды 

дәлелдеңіз. 

 

2-тапсырма. Берілген мақал-мәтелдерді пайдалана отырып, ұлт достығы 

туралы өз пікіріңізді баяндаңыз. 

 

Қазақстан – ортақ үйіміз 

 

Ел іші – алтын бесік. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді. 

Толған ел тарихын таспен жазады, 

Тозған ел тарихын жаспен жазады. 

Басшысы жоқ ел – жетім, 

Балығы жоқ көл – жетім. 

Елдің күші – бірлікте. Дәулетті ел – сәулетті. 

Береке көзі – бірлікте. Бірліксіз істе береке жоқ. 

Тату елдің тамағы таусылмайды. Байлық байлық емес, бірлік – байлық. 

Бірлігі бар елдің белін ешкім 

сындырмас. 

Ел елдің бәрі жақсы, 

Өз елің бәрінен де жақсы. 
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3-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын баяндаңыз. 

 

Татулық,  тұрақтылық – тұғырымыз 

 

 Ассамблея – еліміздегі бірліктің берекесін келтіріп отырған ерекше саяси 

ұйым. Елбасы жарлығымен 1995 жылы құрылған бұл қоғамдық институт 

негізінен 2001 жылдан бастап нақты жұмысқа белсене кірісті. Бұл саяси 

құрылым халқымыздың жүрек қалауымен, қоғамның тілегімен құрылған. Ол – 

жаңашылдықтың нәтижесінде қалыптасқан өзіндік бірегей институт. Ол 

этносаралық және конфессияаралық келісімнің басты тетігі ретінде ел 

тарихында маңызды рөл атқарып келеді. Жыл сайын ассамблея кезекті 

сессиясын өткізіп тұрады. Мұнда ел мүддесіне бағытталған мәселелер 

талқыланады. Мәселен, ассамблеяның былтырғы өткен сессиясында Елбасы 

«Ұлттық бірлік доктринасын» ұсына отырып, мемлекеттік тілдің 

маңыздылығын толерантты түрде түсіну міндетін алға қойды.  

«Бірлік бар жерде – тірлік бар» деп санайтын қазақ елі – қашанда достық 

пен татулықты әрқашан берік ұстанған халық.  

 

4-тапсырма. Берілген тақырыпты кеңейтіңіз. 

 

Мәңгілік ел – ұлт мұраты 

 

Кей мәліметтерге қарағанда, әлемде 256 ұлт бар екен. Ресми мәліметке 

сенсек, соның 130-дан астамы Қазақстанда тату-тәтті өмір сүріп жатыр… 

 

 

5-тапсырма. Берілген өлең шумақтарының мағынасын түсіндіріңіз. 

Абай Құнанбайұлы 

 

Алланың өзі де рас, сөзі де рас, 

Рас сөз еш уақытта жалған болмас. 

Көп кітап келді Алладан, оның төрті 

Алланы танытуға сөз айырмас… 

Махаббатпен жаратқан адамзатты, 

Сен де сүй ол алланы жаннан тәтті. 

Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, 

Және хақ жолы осы деп әділетті... 

 

6-тапсырма. «Бір шаңырақ астында» тақырыбына эссе жазыңыз. 

 

7-тапсырма.  Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1. Қандай халықаралық ұйымдарды білесіз? Олардың қызметі туралы не 

айтар едіңіз? 

2.  Қазақстан қандай халықаралық ұйымдарға мүше? 
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3. Халықаралық ұйымдарға мүше болу Қазақстанға тиімді ме? Пайдасы 

қандай? Ойыңызды нақты деректермен дәлелдеңіз. 

 

8-тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құрыңыз. 

 

 

Қазақстан және халықаралық ұйымдар 

 

Біріккен Ұлттар Ұйымы. 1992 жылғы 2 наурызда Қазақстанның БҰҰ-ға 

кіруі өзінің маңызы жағынан тарихи акция болды. Осы қадам біздің еліміздің 

шынайы тәуелсіз мемлекет ретінде әлемдік қоғамдастық қатарына 

қабылдануын рәміздік тұрғыдан рәсімдеді. Қазақстан БҰҰ-ға әлемдік 

қоғамдастықтың жаңа мүшесі ретінде ғана емес, қазіргі заманның ең бір өзекті 

халықаралық проблемалары бойынша белсенді позиция ұстанатын, ядролық 

қарусыздану жолындағы қозғалыстың алдыңғы шебінде тұрған мемлекет 

ретінде  енді.  1991  жылы  Семей  ядролық  сынақ  алаңының  жабылуы  және  

1992 жылы Лиссабонда ядролық қаруы жоқ мемлекет ретінде Ядролық қаруды 

таратпау туралы шартқа қосылу жөнінде міндеттеме алуы Қазақстанға үлкен 

бедел сыйлады және БҰҰ Бас Ассамблеясының жоғары мінберінен 

халықаралық қауіпсіздік саласындағы жеке бастамаларын көтеруге моральдық 

құқық берді.  

Халықаралық  еңбек  ұйымы  (ХЕҰ)  Қазақстанмен  ынтымақтастығын  

1993 жылы осы ұйымға кірген кезден бастады. Қазақстандық заңнаманы 

халықаралық еңбек құқығының нормаларымен сәйкес келтіру мақсатында 

ХЕҰ іс-шараларына еліміздің өкілдері қатысуы деңгейінде жүзеге асырылып 

келеді. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен  (ДДҰ) өзара іс-қимыл екі 

деңгейде жүзеге асырылады. ДДҰ-ның штаб-пәтері (Женева) осы 

халықаралық ұйымның біздің елімізбен өзара іс-қимылының принципті 

түрдегі саяси мәселелерін (бюджет, кадр саясаты, ғаламдық  бағдарламаларды 

ұйымдастыру) шешеді. 

Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) – 1996 жылы «Шанхай 

бестігі» деген атаумен құрылған халықаралық ұйым. Құрылтайшылар болып, 

алдымен,  Қазақстан,  Қырғызстан,  Қытай,  Ресей  және  Тәжікстан  кірген.  

2001 жылы Өзбекстан ұйымға кіргеннен бастап ШЫҰ деген атпен тұрақты 

істейтін үкіметаралық ұйым. ШЫҰ өз мүшелерінің арасында әртүрлі 

салаларда кең ынтымақтастықтың дамуын қарастырады. Қазақстанның ШЫҰ 

бойынша әріптес елдермен тең дәрежедегі диалогқа сындарлы және мақсатты 

қатысуы Қазақстанның өңірдегі ұстанымын күшейтеді, ұйымның 

қағидаттарына толық сәйкес келетін мемлекеттер арасында өзара сенім мен 

түсіністіктің арта түсуіне көмектеседі. ШЫҰ-ның 2 жетекші ойыншысы – 

Ресей мен Қытайдың арасында орналасқан Қазақстан өңірлік 

ынтымақтастықтың жасампаз бастамалары мен жобаларын белсенді  

қолдайтын ұйымның маңызды буыны болып табылады.  
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(Қ. Тоқаевтың «Қазақстан Республикасының Дипломатиясы» кітабынан) 

 

9-тапсырма. Мәтіннен тірек сөздер мен сөз тіркестерін тауып жазыңыз. 

 

Сіз білесіз бе? 

БҰҰ – өте үлкен ұйым. Оның ЮНЕСКО, ЮНЕП және т.б. ұйымдары 

әлемнің барлық түкпірінде қызмет істейді. БҰҰ штаб-пәтері Нью-Йоркте 

орналасқан. Мысалы, ЮНЕСКО ұйымы Білім, ғылым және мәдениет жөніндегі 

мамандандырылған ұйым болып табылады. Ол 1945 жылы құрылған. Оның 

мақсаты – халықаралық ынтымақтастық пен бейбітшілікті, қауіпсіздікті білім, 

ғылым және мәдениет салаларындағы жұмыстар арқылы күшейту, нығайту. 

ЮНЕСКО-ның секретариаты Парижде орналасқан. Қазақстан ЮНЕСКО-ға 

1992 жылдың мамырында мүше болып қабылданды.  

 

Модальдық мағынаның берілуі 

 

Модаль сөздер деп сөйлеу барысында айтылатын ойға сөйлеушінің жеке 

көзқарасын білдіру үшін жұмсалатын сөздерді айтамыз.  

Модальдық сөздердің семантикалық сипаты төмендегідей болып 

бөлінеді: 

- болжал мәнді модальдық мағынаны білдіретін сөздер: сияқты, сыңайлы, 

сынды, секілді, сықылды, тәрізді, мүмкін, шамасы, бәлкім, болар, шығар т.б.; 

- міндеттілік модальдық мағына беретін сөздер: керек, қажет, тиіс т.б.;  

- айтылған хабардың ақиқаттығына әбден көзі жеткендігі модальдық 

мағынаның тағы бір түрі болып табылады: көрінеді, екен т.б.; 

- біреудің сөзі не бір дерек негізінде айтылатын модальдық мағына 

беретін сөздер: де (деседі, деген сөз бар), дейді, деп т.б.; 

- қостау (растау) мағынасында қолданылатын модальдық мағына беретін 

сөздер: рас, расында, шынында, анығында т.б.; 

- айтылған ой жөніндегі нық сенімді білдіретін сөздер: әрине, әлбетте 

т.б.; 

- тілек,  қалау  мәнді  модальдық  мағынаны  білдіретін  сөздер:  -са/-се 

екен, -са/-се деймін т.б.; 

- күмән (күдік) ұғымын білдіретін модальдық мағына беретін сөздер: -ар 

ма екен, кім біледі, -са неғылсын т.б. 

 

10-тапсырма. Модаль сөздерді пайдалана отырып, бірнеше сөйлем 

құрастырыңыз.  

Дайындалу қажет  

Сақтауға міндетті  

Хабарласуым керек  

Білуі тиіс  

Баратын секілді  

Келсе деймін  
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Айтар ма екен  

Білетін көрінеді  

Барып келуі мүмкін  

Жеңіп шығатын сияқты 

 

11-тапсырма. Сөйлемдерден модаль сөздерді тауып, негізгі сөздермен 

тіркесін көрсетіңіз. 

Үлгі: сияқты – келісіп қойған сияқты.  

1. Бұл шаруаны мекеме басшысымен келісіп қойған сияқты. 2. Билік 

жастарға   ертеңгі   күні   елдің   тұтқасын   ұстайтын   буын   деп   қарау  керек.  

3. Мемлекет нақты, жүйелі  жастар  саясатын  жүргізіп  отырса  деймін.  4. Жас-

тар саясаты жұмысын бір жүйеге келтіру қажет. 5. Қазіргі заман мамандары өз 

кәсібінде де, ғылымда да тек қана жаңашыл емес, сондай-ақ көшбасшы да бола 

білулері керек. 6. Олар соңғы техника жетістіктерін меңгеріп шығатын тәрізді. 

7. Жастар елдің жаңа бет-бейнесін жасап, жаңа идеяларды ұсынуға және 

Қазақстанды жаңартудың негізгі қозғаушы күші болуға тиіс. 8. Әрбір азамат 

ұлттық құндылықтарды бала бойына сіңіретін тәрбие жұмысын жүргізуге 

міндетті. 9. Жұмыс беруші жеке басыңыз бен біліктілігіңізден басқа да сұрақтар 

қоюы мүмкін. 

  

12-тапсырма. Мәтіннен модаль сөздер қатысқан сөз тіркестерін теріп 

жазыңыз. Бәсеке туралы өз ойыңызды пікірталасқа түсіріңіз. 

 

Бәсеке 

 

Бәсеке – нарықтық экономика үшін де, адам өмірі үшін де керек тәрізді 

құбылыс. Өйткені мына өмір бәсеке болмаса, өз арнасымен жылжымайтын 

сияқты. Қоғамдағы әрбір адам бәсекеге қабілетті болуы қажет. Бұл, біріншіден, 

адамдарды ынталандыру көзі, яғни бәсекенің бір жағы. Бәсекенің екінші жағы 

– бірлестік. Бірлік әр типті адамдар арасында, туыстар арасында болуы мүмкін. 

Нарықта бәсекеге қабілетсіздер жарыққа шыға алмайтын тәрізді. Ол ұлы 

күреспен бара-бар. Өмірдің өзі бәсекеге құралған. Тіпті кішкентай баланың 

өмірінен де бәсекенің нышандарын байқауға болады. Мысалы, балабақшада 

балалардың киім киісі, тәртібі, тапсырманы орындауы, мәдениеті бір-бірінен 

ерекшеленеді, олар мақтану үшін барынша тырысуы мүмкін.  

Әрбір өркениетті қоғамда бәсеке болуы керек. Ол – әділетті бәсеке. 

Әділетті бәсекені мемлекетіміз қолдайтын тәрізді. Егер әділетсіз бәсеке көп 

болса, экономикада ешқандай прогресс болмайтын сияқты. 

 

13-тапсырма. Мәтіндегі сөйлемдерді әрекеттің болжал мәнді, міндеттілік, 

тілек  (қалау)  мәнді  модальдық  мағынаны  білдіретін сөйлемдерге 

айналдырыңыз. 
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Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйым 

 

Қазақстан – Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі 

ұйымның (ЕҚЫҰ) толық мүшесі. ЕҚЫҰ тек қана еуропалық ұйым емес. Ол – 

өзіне мүше кез келген ел орналасқан аймақ үшін жауапты ұйым. Сондықтан 

Қазақстан ТМД аймағында дау-жанжалдарды реттеу мақсатында ЕҚЫҰ-мен 

ынтымақтасқан. 

1994 жылы Қазақстан Ислам конференциясы ұйымының (ИКҰ) кезекті 

басқосуына бақылаушы ретінде қатысты. Ұйымның өкілдері Қазақстанға үлкен 

қызығушылық танытты. Басқосуда Арал мен Семей апаттарының зардаптарын 

жоюға көмек беру мәселесі қарастырылды. Білім беру жүйесін дамытуға 

өздерінің іс жүзінде әзір екендіктерін мәлімдеді.  

Қазақстан өз тарапынан Азиядағы өзара бірлескен қимыл және сенім 

шаралары жөніндегі кеңес (АБСШК) шақыру туралы бастама көтерді. АБСШК 

идеясы Азия құрлығында қалыптасқан күрделі жағдайларға байланысты 

туындаған болатын.  

1994 жылы қазанда аймақтық 26 мемлекеттің, 3 халықаралық және 

аймақтық ұйымдардың өкілдері кездесу өткізді. Олардың ішінде ЕҚЫҰ 

өкілдері де болды. Осылайша Қазақстан бастамасын жүзеге асырудың алғашқы 

қадамы жасалды. 

Қазіргі уақытта дүние жүзінің 110-нан астам елдерінде ҚР-ның 

елшіліктері бар. Қазақстанның сыртқы саясаты мемлекеттің қауіпсіздігі мен 

қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған. Қазақстанның 

ядролық қаруды таратпау жөнінде шартқа қосылуы, Лиссабон хаттамасына қол 

қоюы елдің беделін арттырды. Өз кезегінде АҚШ-пен демократиялық 

әріптестік туралы хартияға қол қоюы, АҚШ, Ресей, Ұлыбритания, Қытай 

тарапынан қауіпсіздік кепілдемесін алуы елдің егемендігі мен қауіпсіздігін 

нығайтты. Аумақтың тұтастығы мен шекараларының мызғымастығын 

қамтамасыз етті. 

 

Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз! 

Ырыс қайда барасың? – татулықтың аулына ауыс. қазақ қауымында 

өте жоғары бағаланатын рухани құндылықтардың қатарына ынтымақ, 

татулық, бірлік, бейбіт қарым-қатынас жатады. «Қайда барасың?» деген 

сұраққа ырыстың ойланбастан-ақ «татулықтың аулына» деп жауап беруі де 

сондықтан болса керек. 

Ұл өсіргенің – ұрпақ өсіргенің, қыз өсіргенің – ұлт өсіргенің ауыс. ұл-қыз 

өсірген ата-ана тәрбиесіне байланысты қазақ қауымында: ұл бала – болашақ 

ұрпақты жалғастырушы, қыз бала – ұрпақтан өсіп, дамитын ұлттың өрісін 

кеңейтуші деген ұғым қалыптасқан. 

Халық қаласа, хан түйесін сояды ауыс. мақал халықтың ханнан да биік 

мәртебесін, ұлылығын марапаттап тұр. Ханның міндеті халықтың қамын 

ойлау, бейбіт, мамыражай, «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған» заманды 

баянды ету ғана емес, сонымен қатар халқының асыл арманы мен қалауын 
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орындау. Халқының қалауы бойынша мал басы түйесін союы да – осының бір 

айғағы. 

 

14-тапсырма. Мәтіннен таныс емес сөздерді теріп жазып, сөздік 

құрастырыңыз. 

Ұйымның негізгі мәселелерді шешудегі құралдары: 

- қарудың таралуын бақылау; 

- қақтығыстың алдын алудағы дипломатиялық талпыныстар; 

- сенімді қатынастар мен қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі шаралар; 

- адам құқықтарын қорғау; 

- демократиялық институттардың дамуы; 

- сайлау мониторингі; 

- экономикалық және экологиялық қауіпсіздік. 

Бүгінгі таңда ЕҚЫҰ құрамына 56 мемлекет мүше. Барлық мүше 

мемлекеттер тең мәртебеге ие және шешімдер консенсус негізінде 

қабылданады. Шешімдер қандай да бір құқықтық сипатқа ие емес, бірақ саяси 

маңыздылығы бар.                                    

ЕҚЫҰ   Еуроатлантика   және   Еуразия   кеңістігін   біріктіріп   отыр.  

1992 жылы қаңтарда Қазақстан ЕҚЫҰ-ның жаңа мүшесі болып қабылданды.  

1995 жылы Вена қаласынан ҚР өзінің тұрақты өкілдігін ашты. 2010 жылы 

Қазақстан ЕҚЫҰ төраға болып сайланды. 

 

15-тапсырма. Сөз тіркестерін сәйкестендіріңіз. 

1 халықаралық 1 бағдарламалар 

2 әлемдік  2 әріптестік 

3 тарихи  3 құқығы 

4 ғаламдық   4 ұйымдар 

5 демократиялық 5 қару 

6 еңбек  6 қоғамдастық 

7 ядролық  7 акция 

 

16-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Қысқарған сөздерді толық 

атаңыз. 

1. ҚР Еуропадағы қандай ұйымның мүшесі? 

2. ЕҚЫҰ не үшін жауапты? 

3. ҚР ЕҚЫҰ-мен қандай мақсатта ынтымақтасқан? 

4. Қазақстан ИКҰ-ның басқосуына қашан қатысты? 

5. ИКҰ ҚР-ға байланысты қандай мәселелер қарастырады? 

6. АБСШК шақыру идеясы неге байланысты туындады? 

7. ҚР-дың егемендігі мен қауіпсіздігін не нығайтты? 

 

Сіз білесіз бе? 

Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік (МАГАТЭ) 

сарапшылары   әлемдік   ядролық   нысандардың   жұмысына   бақылау  
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жасайды. Қазақстан МАГАТЭ-ге 1994 жылдың ақпан айында мүшелікке 

қабылданды. Содан бері ядролық қаруды таратпауды жүзеге асыруда. 

Қазақстан  мен  МАГАТЭ  арасында  кепілдіктер  туралы  келісімге  қол 

қойылды.  Бұл  келісім  бойынша  барлық  ядролық  нысандар  МАГАТЭ-нің 

кепілдігіне   алынған.   Қазақстанның   барлық   ядролық   қызметі   халықаралық 

агенттіктің ережелері мен стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады. 

 

10-тақырып. Іскерлік әлемі 

 

Сабақтың тақырыбы: Іскер адам келбеті 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1. Іскер адам келбеті қандай болу керек?  

2. Сіз іскер адамның ең бірінші қандай қасиетіне мән бересіз? 

3. Беделді басшы болу үшін не істеу керек?  
4. Басшыға қойылатын этика талаптарына нені жатқызасыз? 

5. Сіз басшы болсаңыз бірінші орынға нені қояр едіңіз? 

6. Заманауи қызметкерге қажетті жеке қасиеттер қандай деп ойлайсыз? 

 

2-тапсырма. Төмендегі мәтін бойынша «Төрт сөйлем» тәсілін 

пайдаланып, пікіріңізбен бөлісіңіз. 

Пікір Өз пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. 

Дәлел Пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. 

Мысал Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз. 

Қорытынды Қандай қорытындыға келгеніңізді айтыңыз. 

 

Іскерлік қарым-қатынас белгілі бір іс бойынша мүдделері ортақ 

адамдардың арасында пайда болады. Іскерлік қарым-қатынас белгілі бір 

мақсатқа бағытталып құрылады. Кез келген кәсіпорын жұмысының табысты 

болуына сол кәсіпорын басшысы өзінің сыртқы серіктестерімен және 

ұжымдағы әріптестерімен, сонымен қатар мекеме ішіндегі қызметкерлердің 

өзара қарым-қатынасының жақсы деңгейде болуы оң әсер ететіні белгілі. 

Ендеше әріптестер мен серіктестердің жақсы қарым-қатынасы табыс кілті 

болып табылады екен. 

Жиналыстар, кездесулер, келіссөздерге қатысу, оларды жүргізу – іскерлік 

қарым-қатынастың және кез келген басшының кәсіби қызметінің ажырамас 

бөлігі. Іскерлік қарым-қатынаста шешендік өнерді меңгеру – заманауи 

компанияның қарапайым менеджерінен бастап, бас директорына дейін қажет те 

пайдалы қасиет. Кез келген менеджер өзінің жұмыс күнінің, кем дегенде, 

жартысын іскерлік әңгіме, кездесу, келіссөз, жиналысқа арнайды. Бұған неге 

көп уақыт кетеді дейтін болсақ, кейбір адамдарға сөйлесіп отырған серігіне өз 

ойын қысқа және түсінікті етіп жеткізу қиынға түсіп жатады. Өз ұсынысын, 

өтінішін немесе талабын анық етіп жеткізе алмау қызметкерлер мен серіктестер 
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арасындағы түсінбеушілікке алып келеді. Осыдан келіп қарым-қатынастағы 

кейбір қиыншылықтардың туындайтыны сөзсіз.  

Мұндай қиыншылықтарды жеңу үшін ұжымды тиімді басқарғысы 

келетін басшы да, болашақта табысқа жетемін дейтін талапты қызметкер де 

«Өнер алды – қызыл тіл» деп, данышпан ақынымыз Абай және «Адамның ең 

мықты қаруы – сөз» деп, ежелгі философ Аристотель айтқандай, адамдарға әсер 

ету дағдысын игеруі, шешендік өнерді меңгеруі қажет. Ежелгі Рим философы 

Марк Туллий Цицерон «Ақын болып туады, шешен болып шығады» демекші, 

шешендік өнерді, оның қыр-сырын игеру әбден мүмкін. 

 

3-тапсырма. Сұхбаттарды оқыңыз, рөлдерге бөліп ойнаңыз. 

 

Іскерлік ұсыныс 

- Сәлеметсіз бе? 

- Амансыз ба! 

- Менің аты-жөнім – Асанәлі Жантасұлы. Мен «Ақиқат» фирмасының 

өкілімін.  

- Өте жақсы. Мен осы кәсіпорынның директорымын. Қандай шаруамен 

келдіңіз? 

- Біз сіздің фирмаңызбен іскерлік байланыс орнатқымыз келеді, себебі 

сіздердің өнімдеріңіз бізге ұнайды. Өнімдеріңізге сұраныс өте көп және сапалы 

әрі таза. 

- Сіздерге біздің өнімнің қай түрі қажет? 

- Бізге әсіресе, ауыл шаруашылығының өнімдерінен жасалған азық-түлік 

тауарларыңыз қажет. 

- Өте жақсы. Біз сіздермен ынтымақтастық қарым-қатынас жасауға қарсы 

емеспіз. 

- Егер мүмкіндіктеріңіз болса, келесі айдан бастап шартқа отырсақ тиімді 

болар еді.  

- Келістік. Құжаттар дайын болғанда, сізге телефон шаламыз. 

- Онда кездескенше сау тұрыңыз. 

- Сау болыңыз. 

 

4-тапсырма. Жағдаяттарға сұхбат құрыңыз. 

А. Сіз халықаралық кеңеске қатысушысыз. Әріптесіңізбен бейресми 

жағдайда танысыңыз. Сіздің мақсатыңыз – іскерлік кешкі ас туралы келісу. 

Мұндай танысудың әрбір кезеңінде өзіңіздің іскерлік мүддеңізді жаңа 

танысыңыздың кәсіби мүмкіндіктерімен туралай отырып, ақырындап өз 

мақсатыңызға жетіп, танысуды жалғастырасыз немесе қарым-қатынасты 

доғарасыз.  

Ә. Сіз өзіңіз жұмысқа қабылданған кәсіпорын басшысымен танысыңыз.   

Рөлдер: экономист – зауыт директоры; инженер-энергетик – компания 

басшысы; цех бастығы – зауыт директоры;  инженер – бас инженер. 
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Басшының  (қарым-қатынас лидері) міндеті – жаңа қызметкердің маман 

ретінде керектігін сездіру және әңгіменің достық жағдайында өтуіне атсалысу. 

Басшы шамамен мынадай сөздерді қолдануы мүмкін: 

Сіздің бізге жұмысқа қабылданғаныңызға қуаныштымын. Біздің бірігіп 

жасаған жұмысымыз өзара тиімді және табысты болады деп үміттенемін. 

Сізге табыс және шығармашылық бастамалар тілеймін. Сіз сияқты 

мамандар бізге ауадай қажет. Біздің жұмысымыз өте қызық, 

шығармашылықты қажет етеді.  

Қызметкер жауаптары мынадай болуы мүмкін:  

Рақмет! Мен сіздің көңіліңізден шығуға тырысамын. Бүгіннен бастап өз 

міндеттеріме кірісемін. Сіздің сеніміңізді (үмітіңізді) ақтауға тырысамын.  

Б. Сіз іскерлік жиналыстың төрағасысыз. Жиналысқа қатысушылардың 

кейбіреулері бір-бірін танымайды. Өзіңізді таныстырыңыз. Оларды бір-бірімен 

таныстырыңыз.  

Сіздің қызметкерлеріңіз: бас инженер, маркетинг бөлімінің қызметкері, 

заң қызметкері. 

Қонақтарыңыз: «Жарық» фирмасының директоры Болат Жақсыбаев, сол 

фирманың жетекші маманы Нұрлан Сүлейменов.  

Жиналысты қалай бастайсыз? Алдымен кімді таныстырасыз? Аты-

жөндері айтылып жатқан қызметкерлер мен қонақтар не айтулары керек? Қалай 

ойлайсыз, мақтау сөздерін айту қажет пе? Қандай мақтау сөздерін, қашан айту 

керек? 

Көрсетілген мақтау сөздерінің қайсысын барлық жағдайда қолдануға 

болады, қайсысын тек өз қызметкерлеріңізге айтасыз, пікіріңізді дәлелдеңіз.     

Мақтау сөздерінің үлгілері: 

1) олар біздің қызмет саламызда білікті мамандар ретінде танымал;  

2) олардың ... саласында көпжылдық жұмыс тәжірибесі бар; 

3) біз бірігіп жұмыс жасаған уақыт ішінде олар өздерін сенімді іскерлік 

серіктестер ретінде көрсете білді; 

4) олар жұмыста туындайтын мәселелерді жоғары кәсіби деңгейде 

шеше алады, қиын жағдайлардан абыроймен шыға алады; 

5) олардың кәсіби мүмкіндіктерінің шеңбері өте кең; 

6) осы кісілердің жұмысының арқасында біздің кәсіпорнымыз дамудың 

жаңа деңгейіне көтерілді; 

7) біздің кәсіпорнымыздың табысқа жетуі осы кісілердің 

жұмыстарының нәтижесінде мүмкін болып отыр. 

 

5-тапсырма. Білгенге – маржан. Мақал-мәтелдердің мәнін түсінейік! 

Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару – бір қауымдағы адамдардың 

қандай да іс болмасын, қандай да істі бастамасын оған бір кісідей болып, 

қауымдаса, қарбаласа кіріскенде ғана ол нәтижелі болмақшы деген сөз. 

Кеңесіп пішкен тон келте болмас – қандай істе де болмасын айналаңдағы 

адамдармен ақылдасып, келісіп барып істесең, еңбегің еш кетпейді. 

Жұмыла көтерген жүк – жеңіл – қандай ауыр жүк болса да, жалғыз-
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жарым болып көтергеннен гөрі, бірнеше адам болып, жабыла, қауымдаса 

көтерсе әлдеқайда жеңіл болатынын аңғартып тұр. 

 

6-тапсырма. Мәтінді оқып, аударыңыз. 

 

Іскерлік әңгімелесу мен келіссөз жүргізу 

 

Тәжірибенің көрсетуінше, кез келген келіссөз жүргізудің тиімділігі оған 

деген дайындық деңгейінің қалай өткендігіне байланысты болады. Сондықтан 

дайындық фазасын (құжаттық), тікелей қарым-қатынас фазасын 

(коммуникативті) және қарым-қатынасты қорытындылау фазасын бөліп 

көрсетеді. Кез келген қарым-қатынас актісі келесі фазалардан тұрады: 

байланыс орнату, жағдайға бағдарлану, сұрақтарды (мәселелерді) талқылау, 

шешім қабылдау, мақсатқа жету, байланыстан шығу. 

Қарым-қатынас – адамдар арасында бірлескен іс-әрекет қажеттілігін 

туғызып, байланыс орнататын күрделі процесс. Адамдар арасындағы қарым-

қатынастың басты мақсаты – өзара түсіністікке қол жеткізу. Қарым-қатынасқа 

түскен адамды тыңдап, түсіне білудің маңызы зор. Бұл басқа адамның ішкі жан-

дүниесін түсініп, оған өз ойын дұрыс жеткізуге мүмкіншілік береді. Адамдар 

басқаларға өз ойлары мен көзқарастарын түсіндіре отырып, түсініспеушілік, 

ұрыс-керіс секілді жағымсыз құбылыстарды болдырмауға әрекет жасайды. 

Адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатуға мынадай ережелердің орындалуы 

көмектеседі: барлық адамдармен тең дәрежеде қарым-қатынас жасау, 

сұхбаттасушының жеке пікірін сыйлау, бұйрық емес өтініш деңгейінде қарым-

қатынас жасау, тәжірибесін қабылдай алу, қарым-қатынас мәдениетін 

меңгерген тұлға өзімен қатынас жасайтын адамға құрметпен қарап, сыйластық 

білдіру. Адамға сыйластықпен қарау жақсы қарым-қатынас жасаудың негізгі 

өлшемі болып табылады. 

 

7-тапсырма. Екінші бағанға мағынасы жақын сөздерді жазыңыз.  

 

жұмыс істеу  

ұқыпты  

бітіру  

басқару  

білімді  

дәреже  

беделді  

дарынды  

еңбекқор  

сыпайы  
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8-тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, қосымшасын 

жалғаңыз. 

Керекті сөздер: іскерлер, келісім, пікір алмасу, жеткізу, тапсырыс 

беруші. 

Екі елдің іскер серіктестері өзара ... қол қойды. Іскерлік қарым-қатынас 

жөнінде бірқатар ... болып өтті. Пікірталас кезінде әркім өз ойын ... тырысты. ... 

затының өз уақытында келуін талап етеді. Біздің елдің ... өз талаптарын ұсынды.   

 

9-тапсырма. Берілген іскерлік кездесуді жүргізудің ережелерін оқып, 

аударыңыз. 

 

Іскерлік кездесу жүргізу ережелеріне төмендегілер жатады: 

- талқылайтын негізгі сұрақтарыңызды нақтылап алыңыз; 

- сүйкімді болуға тырысыңыз, сыртқы келбетіңізге де көңіл бөліңіз; 

- түсініксіз, астарлы сөздерді қолданбаңыз, әрбір айтқан сөздеріңіз 

түсінікті, нақты болу керек; 

- әңгімелесу кезінде жағымсыз әрекеттерден аулақ болыңыз, өзіңізге 

түсініксіз термин сөздерді қайталап сұрай бермеңіз, өте қарапайым болуға 

тырысыңыз; 

- әңгімелесушінің мұқият тыңдаңыз, оның сөзін бөлмеңіз; 

- сұрақты жаудырта бермеңіз; 

- әңгімелесушінің орнына өзіңізді қойып, жағдайына оның көзімен 

қараңыз; 

- түсінбеген нәрсеңіз болса да, оның сөзін бөліп тоқтатпаңыз, соңын 

күтіңіз; 

- әңгімелесу кезінде жазба жұмысымен айналыспаңыз, бірақ соңынан 

қызықты мәліметтерді жазып алыңыз. 

10-тапсырма. Мәтінді оқыңыз, сызықшаның орнына төменде келтірілген 

азат жол атауларының бірін жазыңыз. 
 

Сұхбаттасудан қалай өтеміз? 
 

Түйіндемеңізді таратып, өзіңізге лайықты қызметті іздестіріп, таптыңыз 

делік. Келесі кезекте жұмыс беруші жаңа маманды жұмысқа алмас бұрын оны 

сұхбаттасуға шақырады.  

Төменде бірнеше кеңестер берілген, оларды есте сақтап қалсаңыз, өзіңіз 

қалаған жұмысқа тұрып кетуіңіз әбден мүмкін. 

1. ___________. Ақпарат көздерінен жаңа маман іздестіріп жүрген мекеме 

туралы бар ақпаратты қараңыз. Сұхбаттасуға бармас бұрын түйіндемеңізге бір 

қарап, өзіңіз монолог дайындаңыз. 

2. ___________. «Адам көркі – шүберек» демекші, сұхбаттасуға орынды 

киініп, көріну керек. Сырт келбетіңіз бен бет-әлпетіңіз үміттеніп отырған 

қызметке сәйкес болу керектігін естен шығармаған жөн.  
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3. ____________. Белгіленген уақыттан ертерек барыңыз. Еш уақытта 

кешікпеңіз. Егер де мекеме мекенжайын білмесеңіз, алдын ала ол жаққа қалай 

жетуге болатынын біліп алыңыз. 

4. ____________. Сұхбат кезінде мұқият тыңдап, сөзді бөлмеңіз. Жұмыс 

беруші кіші болса да, «Сіз» деп сөйлеп, сыпайылық танытыңыз. Айналаңызға 

не сағатыңызға қарап, қайта-қайта ұялы телефоныңызды тексеріп отырмаңыз. 

Сұхбаттасу алдында ұялы телефонды сөндіріп тастаған дұрыс. 

5. ___________. Өзіңізді таныстырған кезде аты-жөніңіз және 

біліміңізбен қатар тәжірибеңіз туралы айта кетіңіз. Қызмет бабында қандай 

жетістіктерге жеттіңіз, бойыңыздағы қандай қасиеттеріңізді өзіңіз жоғары 

бағалайсыз, сол туралы айтқан жөн. Таныстырған кезде өтірік айтпаңыз, себебі 

өз сөздеріңізде өзіңіз шатасып кетуіңіз мүмкін. 

6. __________. Қызметке деген құлшынысыңыз бен 

қызығушылығыңызды көрсетіңіз. Сұхбаттасу кезінде жұмыс берушіден мекеме 

туралы ақпарат алыңыз. Жаңа маманға қойылатын талаптарды талқылаңыз. Өз 

ойыңызды қосыңыз. Ең бастысы, сенімді болыңыз. 

7. ___________. Жұмыс беруші Сізге жеке басыңыз бен біліктілігіңізден 

басқа да сұрақтар қоюы мүмкін. «Өмірде қандай қиындықтарға тап 

болдыңыз?», «Арманыңыздағы жұмыс қандай?», «Отбасын қашан құруды 

жоспарлайсыз?» , «Өмірдің мәні не?» т.с.с. осы тектес сұрақтарға барынша 

шыдамдылық танытып, әдемі жауап беруге тырысыңыз. 

8. _________. Сұхбат өз мәресіне келіп жеткенде, жұмыс беруші 

«Сұрақтарыңыз бар ма?» деп сұрауы мүмкін. Егер сауалдарыңыз болса, қойған 

жөн. Жоқ болған жағдайда, «Сұрағым жоқ, барлығы түсінікті. Алдағы күндері 

Сізден хабар күтемін. Танысқаныма өте қуаныштымын. Сау болыңыз!» деп 

жылы жауап беріп, қоштасыңыз. 

 

Азат жол атаулары: 

1. Кешікпеңіз. 

2. Жағдайға сай киініңіз. 

3. Қоштасу. 

4. Таныстыру. 

5. Өзіңізге сенімді болыңыз. 

6. Әдептілік сақтаңыз. 

7. Сұрақтарға дұрыс әрі нақты жауап беріңіз. 

8. Сұхбаттасуға алдын ала дайындалыңыз. 

 

11-тапсырма. Мәтіннен кеңес беру мағынасында жұмсалып тұрған 

сөздерді жазып алыңыз, өз тарапыңыздан кеңестер беріңіз.  

Мысалы: сұхбат кезінде телефоныңызды өшіріңіз. 

 

12-тапсырма. Өзіңіз сұхбаттасу барысында не істемеу керек деп кеңес 

берер едіңіз.  

Мысалы: тым ақырын сөйлемеңіз, тым қатты да сөйлемеңіз.  
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13-тапсырма. Ғұлама   ғалым   әл-Фарабидің   атап   көрсеткен   басшыға   

тән  12 қасиетін есте сақтай отырып, әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, 

келісетініңізді немесе келіспейтініңізді дәлелдеңіз. 

Ұлы ойшыл, ғұлама ғалым әл-Фараби «Қайырымды қаланың басшысы» 

деген трактатында басшы болатын адамның бойында 12 қасиет болуы керек 

дейді. Олар:  

- адамның мүшелері мүлде мінсіз болуға тиіс; 

- өзі түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін есінде 

жақсы сақтайтын болуы керек; 

- алғыр да аңғарымпаз, шешен, өнер-білімге құштар, оқып-үйренуден 

шаршамайтын болуы қажет; 

- тағамға, ішімдік ішуге, сыр-сұхбат құруға қанағатшыл болу керек; 

- шындық пен шыншылдықты сүйіп, өтірік пен жалғанды жек көруі 

қажет; 

- игі істерге құмар болуы керек; 

- ақшаға жирене қарауы тиіс; 

- әділеттіліктер мен әділеттілерді сүйіп, әділетсіздік пен озбырлықты жек 

көруі керек; 

- жұрттың бәріне өз білгенінше жақсылық пен ізгілік көрсетіп отыруы 

қажет; 

- әділ болуға тиіс; 

- әділетсіздік пен пасықтық атаулыға мүлде рақымсыз болуы шарт; 

- батыл, ержүрек болуы керек. 

 

14-тапсырма. Мына сөздерді пайдалана отырып, төменде берілген 

пікірлермен келісетініңізді немесе келіспейтініңізді дәлелдеңіз.  

Иә, мен бұл пікірді қолдаймын / Бұл пікірмен келісемін. 

Бұл пікірмен келісе алмаймын / Мүлдем келіспеймін. 

1. Басшы қоластындағы қызметкерлерден өзін жоғары қою керек. 

2. Басшы қарапайым болса, оны ешкім тыңдамайды. 

3. Басшының қоластындағы қызметкерлер пікірімен санасып отыруы 

міндетті емес. 

4. Қатал адам ғана басшы бола алады. 

5. Басшы мәдениетті әрі ұстамды болса, ұжымында беделді болады. 

 

15-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша «Іскерлік кездесу» тақырыбына 

өз топтасыңызбен сөйлесіңіз. 

Мекеме басшысы ретінде өте маңызды іскерлік кездесу 

ұйымдастыруыңыз қажет. Бірақ Сіздің басқа да жедел жұмысыңыз шығып, 

жұмыс бабымен іссапарға жол тартпақсыз. Сол себепті бір қызметкерге іскерлік 

кездесудің маңызды екенін түсіндіріп, ұйымдастыруды тапсырыңыз. 
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16-тапсырма. Фразеологизмдерді қатыстыра отырып, сөйлем құраңыз.  

Еңбегі жанды – қадамы өрге басты; жолы болды, ісі алға басты; еңбегі 

ақталды. 

Еңбегі сіңді – көп қызмет қылды, бейнеттенді. 

 

Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті 

 

Іскерлік қарым-қатынас арқылы небір қиын мәселелерді шешуге болады.  

Белсенділік қиыннан жол таба білетін іскерлік адамды көздеген 

мақсатына жеткізеді. Бұл орайда, адамның өз қабілет деңгейін жан-жақты 

көрсете алуының бір негізі – оның білімділігімен қатар, ортамен іскерлік 

қарым-қатынас жасау сырын, ондағы өзін ұстай білу, сөйлеу әдебін меңгеруіне 

де байланысты. Сөз адамның ойын, көзқарасын білдіреді, оның қоғамдағы 

өзіндік орнын табуына ықпал етеді.  

«Сөзіне қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма», - деп ұлы Абай айтқандай, 

адам сөз арқылы өзін танытады. Ой-пікірін де мәнді сөзімен қорғай алады. 

Тақырыпқа сай нақты, жүйелі фактілерді мол келтіре отырып, мәселенің екі 

жаққа да пайдалы екенін дәлелдей отырып сөйлеу – іскерлік әдебінің басты 

шарты. 

Есте сақтаңыз! 

Іскерлік қарым-қатынаста тіл табысуға кері әсерін тигізетіндер: пікір 

алысқалы отырған мәселені жетік білмеу, сөз мағынасын түсінбеу, әңгімені 

жалғастырып әкете алмау, мәнсіз көпсөзділік, өз айтқанынан қайтпау, 

жігерсіздік, ұялшақтық. 

 

17-тапсырма. Бірінші бағанда берілген фразеологизмдердің мағынасын 

жазыңыз. 

Айтқанын екі етпеу –  

Ала жібін аттамау – 

Аты жер жару – 

Бас қосу – 

Бас тарту – 

Бес саусақтай білу – 

Бетке ұстар – 

Сегіз қырлы, бір сырлы – 

Еңбегі жану – 

Көзі ашық – 

 

18-тапсырма. «Жас келсе – іске» іскер жандар туралы бейнебаян 

дайындаңыз. 

 

19-тапсырма. Мәтінді кеңейтіңіз. 

Қызмет этикасы – басты назар аударатын мәселе. Қызметкер әртүрлі 

қоғам мүшелерінің өкілдерімен жұмыс істейді, сол себепті аса үлкен 
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дайындықпен қызмет атқаруы тиіс. Сонымен қатар адамгершілік құндылықтар, 

адамға деген мейірімділік, оның жанын түсіну, көмек беруге ұмтылу, әр 

жұмысына адал болу және т.б. адамгершілік қасиеттері оның басты этикалық 

құндылықтары болып табылады. Қызмет орнында өзін-өзі ұстай білуге, сыртқы 

бейнесі мен киімінің тәртіпке сай болуын қадағалау, қимыл-әрекеттерін әңгіме 

кезінде қолдана білуге, анық әрі түсінікті, жүйелі түрде сөйлей білуге жалпы 

қызметкердің басты назар аударуы тиіс.  

httрs://mаssаgеt.kz/jіgіttеrgе/syіn_sаgаttа/juz_jаgdаy/34217/ 

 

20-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Жауабыңызды дәлелдеп 

айтыңыз. 

1. Қызметкер неге өз жұмысын үлкен жауапкершілікпен атқару керек?  

2. Қызметкердің қандай этикалық құндылықтары болу керек?  

3. Жұмыс барысында неге басты назар аударуы тиіс? 

 

21-тапсырма. Мәтін бойынша «Төрт сөйлем» тәсілін пайдаланып, 

пікіріңізбен бөлісіңіз. 

Пікір Өз пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. 

Дәлел Пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. 

Мысал Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз. 

Қорытынды Қандай қорытындыға келгеніңізді айтыңыз. 

 

Қызметкер үшін өзіне шектен тыс сенімді болу, қызметтестеріне, 

бағыныштылары мен келушілерге шыдамсыздық көрсету – үлкен қателік. 

Қызметкердің шыншыл болуы оның маңызды моральдық қасиеті болып 

табылады. Ол екіжүзділікке, өтірік айтуға, жұмысты жеке мақсаты, мансабы 

үшін пайданалуға болмайды. Қызметкерге тәкаппарлық жараспайды. 

Қоғамдық пікірді есепке ала отырып, өз-өзіне жоғары талап қоя білу оның  өзін-

өзі  ұдайы  жетілдіруі  болып  табылады.  Талап  қоя,  сұрай білу  де  –  

қызметкердің  кәсіптік  имиджінің  бірі.  Қызметкерге  қажет  бір қасиет – 

тыңдай білу. Тыңдай білу сөйлеушінің сөзін бөлмей мақұлдау ғана емес, оның 

ойына, сезіміне ортақтасу. Сөйлеп отырған адамға тыңдаушының бет 

құбылысы: бейтарап отыр ма, жалығып кетті ме, әлде қызығып, көмектесуге 

дайындалуда ма бәрі әсер етеді. Қызметкердің жеке бас проблемасы 

әңгімелесушінікіне қарағанда күрделі, қиын мәселе болса да, ол тыңдаушы 

ретінде өз проблемасын естен шығара тұруы тиіс. Қызметкердің өз беделі – өз 

ісін терең білуі мен қажымас еңбек, адалдық пен әділдік арқылы келеді. Ал  

басты қызметі – «адам факторымен» жұмыс істей білушілік.  

httрs://mаssаgеt.kz/jіgіttеrgе/syіn_sаgаttа/juz_jаgdаy/34217/ 
  
 
 
 
 

https://massaget.kz/jigitterge/syin_sagatta/juz_jagday/34217/
https://massaget.kz/jigitterge/syin_sagatta/juz_jagday/34217/
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22-тапсырма. Тиісті ақпаратты жазыңыз.  

- Қызметкер жіберуге болмайтын 2 қателік:  

- ... .... ... . 

- Жұмысты пайдалануға болмайтын 2 нәрсе:  

- ... .... ... . 

- Қызметкерге тән емес 3 қасиет:   

- ... .... ... . 

- Тыңдай білуге қатысты 3 маңызды нәрсе:  

- ... .... ... . 

- Қызметкер беделді болу үшін:   

- ... .... ... . 

11-тақырып. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 

 

Сабақтың тақырыбы: Рухани жаңғыру – ұлттық сананың серпілісі 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіз. 

1. «Рухани жаңғыру» дегенді қалай түсінесіз? 

2. Бүгінгі Қазақстан қоғамына жаңғыру қажет деп есептейсіз бе? 

3. Рухани жаңғыруды неден бастау керек деп ойлайсыз? 

4. Туған жерді сүю отансүйгіштік сезім деп санала ма? 

5. Адамның отансүйгіштік сезімін арттыру рухани жаңғыруына 

мүмкіндік бере ме? 

6. «Мәдениетімізді ақпараттық қоғамның сұраныстарына сай 

цифрландыру» дегенді қалай түсінесіз? 

7. Бүгінгі қоғам адамы қандай ақпаратты жылдам қабылдайды? 

 

2-тапсырма. Тақырыпты кеңейтіңіз.  

 

Рухани жаңғыру жолы – отансүйгіштік сезімді ояту 

 

Қазақстанның бірінші жаңғыруы КСРО құрамынан 

шығып, тәуелсіз мемлекет ретінде өз жолымызды 

бастаған кезде болды. 

Екінші жаңғыру «Қазақстан-2030» стратегиясының 

қабылдануымен және жаңа Елорда Астананың 

салынуымен басталды. 

Үшінші жаңғыру Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласымен жалғасын табуда. 

Елбасы тапсырмасымен жүзеге асатын «Туған жер» бағдарламасы 

отансүйгіштік сезімді ояту арқылы рухани жаңғыруды ұсынады... 

 

-тапсырма. Жоғарыда берілген мәтін бойынша кестені тарихи 

оқиғалармен толтыра отырып, олардың мерзімін көрсетіңіз. 
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Қазақстанның рухани 

жаңғыруы 

Тарихи оқиғалар Мерзімі 

Бірінші жаңғыру  

 

 

 

Екінші жаңғыру  

 

 

 

 

Үшінші жаңғыру  

 

 

 

 

4-тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті нұсқаны қойып, сөйлемді 

толықтырыңыз. 

Рухани жаңғыру – адамның ...-сезімінің, сенімі мен 

сапасының, білімі мен өмір сүру тәсілінің көрсеткіші. 

1) сана 

2) дана 

3) жаңа 

Жастардың рухани ... дегенде бірінші кезекте, олардың 

білімділігі, ана тілін білуі мен мәдени деңгейі, 

дүниетанымдық ой-өрісі тұрады. 

1) бақыты 

2) байлығы 

3) барлығы 

Біз өзіміздің бірегейлігімізді, құндылықтарымыз бен 

дәстүрімізді ... тиіспіз. 

1) жақтауға 

2) сақтауға 

3) мақтауға 

Ұлттық ... жаңғыртуда жастардың атқарар рөлі аса зор. 1) сананы 

2) саланы 

3) сараны 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың басты басымдығы 

ұлтымыздың жаһандық қоғамдастықта бәсекеге ... болуы 

екендігі сөзсіз. 

1) қадірлі 

2) қасиетті  

3) қабілетті 

 

5-тапсырма. Кім жылдам? Мағынасына қарай сөйлемдерді 

сәйкестендіріңіз. 

 

1 Болашақта ұлттың табысты болуы оның 1 құндылықтары мен ізгі 

қасиеттері ғана біріктіре 

алады 

2 Кез келген халықты өзінің төлтума 

рухани 

2 елдің іргесі мәңгілік 

болары хақ 

3 Рухани жаңғыру – қазақстандықтардың 3 берген елдің тұғыры биік, 

іргесі берік болмақ 

    

4 Рухы биік азаматтары бар 4 табиғи байлығымен емес, 
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адамдарының бәсекелік 

қабілетімен айқындалады 

5 Салт-дәстүрі мен тарихына ерекше мән  5 салт-санасы мен 

дүниетанымын өзгертетін 

қозғаушы күш 

 

6-тапсырма. Төмендегі берілген негізгі бағыттарды пайдалана отырып, 

«ХХІ ғасырдағы ұлттық сана» тақырыбы бойынша ой бөлісіңіз. 

Негізгі бағыттар:  

- Бәсекелік қабілет; 

- Прагматизм; 

- Ұлттық бірегейлікті сақтау; 

- Білімнің салтанат құруы;  

- Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы; 

- Сананың ашықтығы. 

 

7-тапсырма. Сөз тіркестерін сәйкестендіріп, бірнеше сөйлем 

құрастырыңыз. 

1 рухани 1 сезім 

2 ұлттық 2 қоғамдастық 

3 отансүйгіштік  3 ой-өрісі 

4 тәуелсіздік  4 жаңғыру 

5 жаһандық  5 сана 

6 дүниетанымдық  6 тірегі 

7 қоғамдық  7 мүдде 

 

8-тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз.  

Қажетті сөздер: дамытуға, тізімін, киелі, жұртшылық, іріктеу, 

заманауи. 

«Рухани жаңғыруды» жүзеге асырудағы басым бағыттардың бірі – 

Қазақстанның ... жерлерінің географиясын әзірлеу. Бұл, ең алдымен, рухани 

құндылықтарымызды жаңғыртумен қатар, елдегі туризм кластерін ... зор әсерін 

тигізбек. Қазіргі таңда әр облыс өзінің киелі орындарының ... әзірлеп жатыр. 

Бұл жұмыстар аяқталғаннан кейін, республикалық деңгейде құрылған 

комиссия тағы ... өткізіп, нақты тізімді бекітеді.  

«100 жаңа есім» жобасы ... Қазақстанның келбетін танытуға мүмкіндік 

береді. Бұл жоба өзінің батыры мен ақынын көрсеткісі келетін қалың ... 

тарапынан кең қолдау тапты. 

 

9-тапсырма. Сөйлемдерді рет-ретімен орналастырыңыз.  

____ Біздің бәсекелік артықшылықтарымыздың бірі – осы.  

____ Дегенмен бүгінде мұның өзі аздық етеді.  

____ Қарап отырсаңыз, қазақстандықтар өзіне жат кез келген әлеуметтік-
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мәдени ортаға тап болғанда, оңайлықпен сіңісіп кетеді.  

____ Бізге ойлау жүйесін жаңғырту қажет.  

____ Көшпелі өркениет ұрпақтары ретінде біз тағдырдың кез келген 

өзгерістерін аяғымыздан нық тұрып қарсы ала аламыз.  

____ Бүгінде ел халқының 82% өзгерістердің қажеттігін қолдайды.  

____ Біз ұлттық жаңғырту процесін технологиялық және экономикалық 

аспектілерде ғана емес, идеялық кеңістікте де жүргізуіміз керек.  

____ Алайда, қазір өзгерістерді тек қолдау ғана емес, іс жүзінде қолға алу 

да маңызды, ол әрбір қазақстандықтың өмірінде басталуы тиіс. 

 

10-тапсырма. Сөйлемдегі артық сөзді табыңыз. 

1 Ұлттық жаңғыру ұлттық санамен тікелей тығыз байланысты.  

2 Оның түпкі мақсаты – ұлттық бірегейлікті бірізділік сақтау.  

3 Патриотизм туған жерге деген сүйіспеншіліктен басынан 

басталады. 

 

4 Рухани жаңғырудағы ең жалғыз негізгі мәселе – латын 

әліпбиіне көшу. 

 

5 Біздің рухани бастауларымыз қазіргі Қазақстанның 

аумағында жерінде біздің дәуірімізге дейінгі екінші 

мыңжылдықта өмір сүрген ежелгі арийлерден басталады. 

 

6 Рухани жаңғыру баршамыздан жаһандық жаңашылдықтарға 

әзірлікті дайындықты және ұмтылысты қажет етеді. 

 

7 Қабылданған шаралар еліміздегі жеке жалпы бастамалардың 

белсенділігін арттырады. 

 

 

11-тапсырма. «Ұлттық мүдде – тәуелсіздік тірегі» тақырыбына баяндама 

жасауға дайындалыңыз. 

 

12-тақырып. Өркениет және жаңа әліпби 

 

Сабақтың тақырыбы: Латын әліпбиі – рухани жаңғыру бастауы 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіз. 

1. Латын әліпбиіне көшу не себептен өзекті деп ойлайсыз? 

2. Латын әліпбиіне көшкен қай елдерді білесіз? 

3. Әліпби ауыстырудың қандай тиімді жақтары бар? 

4. Әліпби ауыстырудың қандай кері әсерлері болуы мүмкін? 

5. Жаңа әліпбиге бүгінгі қоғам жастарының көзқарасы қандай деп 

ойлайсыз? 

6. Латын әліпбиіне негізделген қазақ жазуының ұсынылған 

нұсқаларымен таныссыз ба? 

7. «Латын әліпбиі – рухани жаңғыру бастауы» дегенді қалай түсінесіз? 

Ойыңызды дәлелдеңіз. 
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2-тапсырма. Белгіленген сөздерге мағынасы жақын сөздерді жазыңыз. 

Бүгінгі күнгі БАҚ, зиялы қауым өкілдері арасында кеңінен талқыланып 

жатқан мәселелердің бірі – қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру үрдісі. Себебі 

жазу – белгілі бір әріптердің жиынтығы ғана емес, ұлттың өзіндік болмысын 

танытатын таңбалар жүйесі, сол ұлттың тарихы, мәдениетінің таңбаланған 

жәдігері.  

Әр халықтың рухани, мәдени өсуін, ғылымы мен білімінің, барлық 

саладағы даму деңгейін көрсететін маңызы зор әлеуметтік-мәдени 

құбылыс. Жазу арқылы өткен мен бүгінгі және болашақ өміріміз жалғастық 

табады. Ол – ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ететін алтын көпір.  

 

3-тапсырма. Сөйлемдердің мағынасын бұзбай өзгертіп жазыңыз. 

Үлгі: Дыбыстық жазудың ең ежелгі түрі – көне түркі жазуы.  
 

Көне түркі жазуы дыбыстық жазудың ең ежелгі түріне жатады. Қазақ 

халқының жазу тарихы көне түркі жазуынан басталған. Түркі халықтары, оның 

ішінде қазақ халқы кейін мұсылман дінінің таралуымен бірге келген араб 

әліпбиін ұзақ уақыт қолданды. 1912 жылы Ахмет Байтұрсынұлы араб әліпбиін 

қазақ тілінің ерекшелігіне сәйкес жеңілдетіп, «төте жазу» әліпбиін жасады. 

1929 жылдан бастап 1940 жылға дейін қазақ халқы латын әліпбиінде жазып 

келіп, кейін кириллицаға көшті. Орыс тілінде жоқ қазақ тілі дыбыстарының 

таңбалары кирилл таңбаларына ұқсастырылып (қ-к, ғ-г, ө-о, ң-н), қазіргі қазақ 

әліпбиі қабылданды. Кейінгі жылдары қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіру 

мәселесі көбірек көтерілуде. 

 

4-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұндаудың жоспарын құрастырыңыз. 

 

Латын әліпбиіне көшу – рухани жаңғыру талабы 

 

Бүгінгі күнгі бұқаралық ақпарат құралдары мен зиялы қауым өкілдері 

арасында кеңінен талқыланып жатқан мәселелердің бірі – қазақ тілін латын 

әліпбиіне көшіру үрдісі.  Себебі жазу – белгілі бір әріптердің жиынтығы ғана 

емес, ұлттың өзіндік болмысын танытатын таңбалар жүйесі, сол ұлттың тарихы, 

мәдениетінің таңбаланған жәдігері. Әр халықтың рухани, мәдени өсуін, 

ғылымы мен білімінің, барлық саладағы даму деңгейін көрсететін маңызы зор 

әлеуметтік-мәдени құбылыс.   Жазу арқылы өткен мен бүгінгі және болашақ 

өміріміз жалғастық табады. Ол – ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ететін 

алтын көпір.  

Бұқаралық ақпарат деректеріне сүйенсек, бүгінде әлемнің 70% елдері 

латын жазуы арқылы білімді игеріп, ғылыми зерттеулермен танысуда. Бұл 

дегеніміз – білім, ғылым, саясат пен техника, мәдениет пен өнер, спорт т.б. 

қатысты жазбаша ақпараттың барлығы дерлік латын графикасымен беріледі, 

қоғамдық өмірдегі жаңалықтардың басым бөлігі осы графиканың негізінде 

таралады дегенді білдіреді.  Демек, латын әліпбиінің біздің отанымыздың 
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әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосылу талабының орындалуы жолында 

маңызды рөл атқаратыны сөзсіз. 

Түркітектес халықтар тілінде латын әліпбиі 1926 жылдан бастап 

қолданылады. Латын әліпбиін алғаш қолданысқа енгізгендердің бірі – Түркия 

мемлекеті. Біздің елде ХХ ғасырдың 20-жылдары қазақ зиялылары латын 

әліпбиіне көшу мәселесін көтерді. Қазақ тілінің табиғатына сай әліпби үлгісін 

жасап, қолданысқа енгізген болатын. Қазақ тіл білімінің, әліпбиінің негізін 

салған бірегей ғалым А. Байтұрсынұлы: «Біздің заманымыз – жазу заманы: 

жазумен сөйлесу ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман. 

Сондықтан сөйлей білу қандай керек болса, жаза білу керектігі одан да 

артық», - деген болатын.  Бұл – ХХ ғасырдың басындағы қоғамдағы 

коммуникациялық үрдістерді зерделеуден туған ой болатын. Қазір адамзат 

баласы ХХІ ғасырға аяқ басып отыр. Жазудың маңызы бұрынғыдан бірнеше есе 

өскен заман. Сондықтан, әлемдегі елдердің басым бөлігі, соның ішінде 

туыстас  түркі  халықтары қолданатын латын әліпбиіне көшу – жаһандану 

дәуіріндегі рухани жаңғырудың алғашқы да маңызды сатысы болмақ... 

 

5-тапсырма. Төменде берілген пікірлермен келісетініңізді немесе 

келіспейтініңізді дәлелдеңіз. 

Тілші ғалымдар латын әліпбиіне көшудің  төмендегідей тиімді жақтарын 

жан-жақты дәлелдеп берген болатын: 

- шет елдердегі (Қытай, Монғолия, Түркия т.б.) қазақтармен мәдени, 

рухани байланысты нығайту үшін қажет; 

- қазақ тілінің төл дыбыстарын таңбалауда ұтымды мүмкіндіктер туады, 

ол өз кезегінде тіл үйренушілерге жеңілдіктер береді; 

- қазақ тілінің әуезділігі, орфоэпиялық заңдылығы қалпына келеді; 

- түркі тектес мемлекеттердің интеграциялану үрдісіне оң ықпал етеді; 

- ағылшын тілін меңгеру оңтайлана түседі; 

- Кеңес заманында жазылған, қазіргі заманға қажетсіз дүниелерден 

арылу үшін, қажетті рухани жәдігерлерді елеп-екшеп алуға мүмкіндік туады. 

 

6-тапсырма. Тақырып мазмұны бойынша бірнеше сұрақтар 

құрастырыңыз. 

 

Латын негізді жаңа қазақ жазуы 

 

Латын әліпбиіне көшу қазақ тілін қазіргі заманғы технологияларға бейім-

деп қана қоймай, болашақта ақпараттық қолжетімділіктің артуына жол 

ашатыны сөзсіз. 

Латын негізді жаңа қазақ әліпбиі бекітілді. Жаңа әліпбиді тәжірибеге 

кезең-кезеңмен енгізу үшін 4 топ құрылған болатын.  

Бірінші – орфографиялық топ, онда орфографиялық және орфоэпиялық 

ережелер жасалады.  
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Екінші – терминологиялық топ, онда қазақ тілінің терминологиялық қоры 

латын графикасында жүйеленеді.  

Үшінші – әдістемелік топ. Бұнда латын графикасын үйрету әдістері 

жасалып, оны білім жүйесіне енгізу жолдары қарастырылады.  

Төртінші – ІT-технология тобы, технологияны латыншаға бейімдеу, 

бағдарламалар жасау. 

 

7-тапсырма. Өз ойыңызды қосып, тақырыпты кеңейтіңіз.  
Жаңа ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын реформалау. 

Латын графикасына негізделген жаңа емледегі жаңалықтар. 

 

8-тапсырма. «Латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің жаңа белесі» 

тақырыбына эссе жазыңыз. 

 

 
 

9-тапсырма. Берілген мәтінді латын әліпбиімен жазып үйреніңіз. 

 

Тұрақты токтың электр тізбектері 

 

Қарапайым электр тізбегі электр энергиясының көзінен, энергия 

тұтынушыдан және энергия көзі мен тұтынушыны байланыстыратын екі 

өткізгіш жалғастырушы сымдардан тұрады. Жалғастырушы өткізгіш сымдар 
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электр энергиясының көзіне оң және теріс полюстер деп аталатын екі қысқыш 

арқылы қосылады. 

Электр энергиясының көзі механикалық, химиялық, жылулық т.б. энергия 

түрлерін электр энергиясына түрлендіреді. Тұтынушыда электр энергиясы 

басқа энергия түрлеріне (механикалық, жылулық, химиялық, жарық т.б.) 

айналады. Электр энергиясының көзіне генераторлар қандай да болмасын 

механикалық қозғалтқыштармен қозғалысқа келетін электр машиналары, 

аккумуляторлар және гальваникалық элементтер жатады. Электр 

тұтынушылары ретінде жарықтандырғыш шамдар, электр қозғалтқыштары, 

электрқыздырғыш аспаптар т.б. пайдаланылады. 

Гальваникалық элементтерде, аккумуляторларда бірінші жағдайда 

гальваникалық элементтер батареяларын, екінші жағдайда аккумулятор 

батареяларын құру үшін бір-бірімен жалғастырылады. Электр энергиясының 

көзі оған өткізгіш сымдар арқылы қосылған энергия тұтынушымен бірге 

тұйықталған электр тізбегін құрады. Тұйықталған электр тізбегінде үздіксіз 

зарядтар қозғалысы пайда болады, оны электр тогы деп атайды. 

 

13-тақырып. Тілдік кәсіби бағдар 

 

Сабақтың тақырыбы: Болашақ маман және кәсіби тіл 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіз. 

1. Таңдаған мамандығыңыз ұнай ма? 

2. Не себептен осы мамандықты таңдадыңыз? 

3. Болашақ мамандығыңыз несімен ұнайды? 

 

2-тапсырма. Сұрақтарды талқылаңыздар. 

1. Физика пәні ұнай ма? 

2. Техника саласының мамандары физиканы білуге міндетті деп 

есептейсіз бе? 

3. Физиканың қандай салаларының атауларын білесіз? 

4. Физика ғылымы қай ғасырдан бастап дами бастады? 

5. Қарапайым адам физикалық құбылыстармен күнделікті өмірде кездесе 

ме? 

6. Мысалдары қандай? 

7. Қандай атақты физиктерді білесіз? 

8. Олардың физика ғылымына қосқан үлесі қандай? 

9. Ақпараттық технологиялар мен физиканың арасында байланыс бар ма? 

 

Физика 

 

Физика (грек. рhysіs – табиғат) – материяның жалпы қасиеттерін және 

оның қозғалыс заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Физиканың заңдары 

тәжірибе жүзінде анықталған сандық қатынастар арқылы математикалық тілде 
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өрнектеледі. Физика тәжірибелік және теориялық физика болып ажыратылады. 

Тәжірибелік физика тәжірибе арқылы жаңа деректерді ашады және белгілі 

физикалық заңдарды тексереді. Ал теориялық физика тәжірибе нәтижелеріне 

сүйене отырып, табиғат заңдарын тұжырымдайды және нақты құбылыстарды 

осы заңдар негізінде түсіндіреді, сонымен қатар белгісіз жаңа құбылыстарды 

алдын ала болжайды. Зерттелетін сан қилы нысандарға және материяның 

қозғалыс түрлеріне қарай физика бір-бірімен өзара тығыз байланысқан бірнеше 

бөлімдерге ажыратылады: элементар бөлшектер физикасы, ядролық физика, 

атомдар мен молекулалар физикасы, газдар мен сұйықтықтар физикасы, қатты 

дене физикасы, плазма физикасы.  

Физика жайлы алғашқы деректер Ежелгі Вавилон мен Мысыр елінің 

жазбаларында кездеседі. Зәулім сарайлар мен күрделі құрылыстар (пирамида, 

қорғандар) салу жұмыстарында құрылыс механикасымен статистикасының 

қарапайым заңдары (рычак, көлбеу жазықтық т.б.) пайдаланылады. Ежелгі грек 

ғалымдары Демокрит (б.з.б. 5 ғ.), Эпикур (б.з.б. 4 ғ.) және Лукреций (б.з.б. 1 ғ.) 

дүниенің ең қарапайым кірпішін одан әрі бөлінбейтін бөлшек атом деп санады. 

Атом туралы ілім (атомистика) талай ғасырға созылған талай тартыстан кейін 

қазіргі табиғат жайлы ғылымдар негізіне айналды. Аристотельдің табиғат 

жайлы жазылған кітабы «физика» деп аталады. Осыған орай Аристотельді 

физиканың қалаушысы деп те атайды. Грек ғалымы Архимед (б.з.б. 3 ғ.) 

гидростатиканың негізгі заңын ашты, қарапайым механизмдерді зерттеді. Ол 

механикамен қатар оптика, астрономиямен де айналысты. Электр мен 

магнетизмге байланысты кейбір қарапайым құбылыстар тым ертеден-ақ белгілі 

болған. Грек-рим мәдениеті дәуірінде статиканың қарапайым заңдары (рычак 

ережесі, денелердің ауырлық центрі) геометриялық оптиканың алғашқы 

заңдылықтары (жарықтың түзу сызық бойымен таралуы, шағылу және сыну 

заңдары) ашылды. Демокрит, Аристотель, Архимед тәрізді ежелгі дүниедегі 

ұлы ғалымдардың ғылымға қосқан мол үлесі ғасырлар бойына жинақталған 

тәжірибелермен ұштаса келіп физиканың іргетасы болып саналатын 

классикалық механиканың тууына қолайлы жағдай жасады.   

(Қазақстан энциклопедиясы) 

 

3-тапсырма. Сұрақтарға «шын» немесе «жалған» деп жауап беріңіз. 

1. Физика тірі ағзаларды зерттейтін ғылым. 

2. Физика заңдары математика тілінде өрнектеледі. 

3.Тәжірибелік физика тәжірибе нәтижелеріне сүйене отырып, табиғат 

заңдарын тұжырымдайды. 

4. Теориялық физика тәжірибе арқылы жаңа деректерді ашады және 

белгілі физикалық заңдарды тексереді.  

5. Физика бір-бірімен байланысы жоқ  бірнеше бөлімдерге жіктеледі. 

6. Эпикур, Лукреций сияқты Ежелгі Рим ғалымдары дүниенің ең 

қарапайым кірпішін одан әрі бөлінбейтін бөлшек атом деп санады. 

7. Грек ғалымы Аристотель гидростатиканың негізгі заңын ашты, 

қарапайым механизмдерді зерттеді. 
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8. Аристотельдің табиғат жайлы жазылған кітабы «физика» деп аталады. 

 

4-тапсырма. Термин сөздерді ғылым салалары бойынша топтаңыз. 

Ток көзі, табиғи қорлар, операциялық жүйе, деректер ағыны, төтенше 

жағдай, ІР-телефония, торап, кернеу, мобильді байланыс, дерекқор, қоршаған 

орта, меңзер, ғарыш айлағы, тербеліс, радиожелі, үзбей қоректендіру көзі,  

телекоммуникация, радиобайланыс, толқын, жиілік, жүйелік қорап, жерсеріктік 

желі, экологиялық қауіпсіздік. 

 

Энергетика Ток көзі , ..., ..., ..., ... . 

Радиотехника  

Ақпараттық қауіпсіздік  

Ғарыштық техника  

Экология  

 

5-тапсырма. Мәтінді оқып, қысқаша мазмұнын баяндаңыз. 

 

Альфред Нобель сыйлығы және оның лауреаттары 

 

Нобель сыйлығы  (швед тілінде 

Nоbеlрrіsеt, ағылшын тілінде Nоbеl Рrіzе) – жыл сайын 

әйгілі ғылыми зерттеулер, революциялық жаңалықтар 

немесе мәдениет пен қоғам дамуына зор үлес қосатын 

жұмыстар үшін берілетін халықаралық сыйлықтардың 

ішіндегі ең танымалдарының бірі. 

Нобель сыйлығының алғаш дүниеге келуіне жеке 

ықпал еткен шведтік белгілі химик Альфред Нобель 

болды. Парижде 1895 жылы жазылған өзінің аманат хатында А. Нобель 

қалдырған капиталын қалай пайдалану керектігі туралы жазды. Қайтыс болар 

алдындағы оның қалдырған байлығы – 92 млн доллар. Өзінің өмір бойғы жиып-

терген бар байлығын адам игілігі жолында ұлан-ғайыр қызмет жасап, жаһандық 

жаңалықтар ашқан тұлғаларға сыйлық ретінде үлестіріп беруді мұра етті.  

Нобель өсиеті 1896 жылы 10 желтоқсанда күшіне енді. Альфред Нобель 

қайтыс болғаннан кейін Нобель қоры құрылды. Нобель қоры жеке және 

тәуелсіз ұйым болып табылады. Барлық қаржылық, ұйымдастырушылық 

мәселелерді «Нобель қоры» ұйымы шешеді. Нобель сыйлығын кімге беруді 

Нобель қоры шешпейді. Нобель өз аманат хатында: «Физика саласындағы 

сыйлық туралы Швед ғылым академиясы, медицина саласындағы сыйлықты 

Стокгольм медицина институты, әдебиет саласындағы сыйлықты 

Стокгольмдегі академия, бейбітшілікті нығайту туралы сыйлықты Норвегия 

парламенті сайлаған бес адамнан тұратын арнайы комитет шешу керек», -

делінген болатын. Осыған байланысты Нобель сыйлығына үміткерлерді 

таңдау, іріктеу, бекіту үшін арнайы комитет құрылған. 
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Оның жарғысын Швецияның Корольдік кеңесі 1900 жылғы 29 шілдеде 

бекітті. Араға бір жылдан астам уақыт салып, 1901 жылы 10 желтоқсанда, яғни 

Нобель қайтыс болған күні тұңғыш рет алғашқы Нобель сыйлықтары өзінің 

лайықты иелеріне табыс етілді. 

Қазіргі күнде Нобель сыйлығы бүкіл әлемге танымал. Нобель сыйлығы 

өсиетнамаға  сәйкес  мына  бес  сала  бойынша   беріледі:  1) әдебиет; 2) физика;  

3) химия; 4) физиология және медицина; 5) бүкіл әлемде бейбітшілік 

жасауға іс-әрекет. 

Лауреаттардың ең жасы бейбітшілік үшін сыйлығына ие болған, қазіргі 

АҚШ президенті Барак Обама және оның отандасы, медицина бойынша 

сыйлық алған Кэрол Грейдер. Олардың екеуі де 1961 жылы дүниеге келген. 

Норвегиялық Нобель комитетінің АҚШ президенті Барак Обамаға 

Нобель сыйлығын беру туралы шешімі әлем үшін күтпеген және сенсациялық 

жаңалық болды. Мұндай тосын жаңалықты Скандинавиялық саясаткерлер: 

«Көп жылдардан бері бейбітшілік сыйлығын бейбітшілік үшін күрескен ешбір 

саясаткер алмағандықтан, биылғы жылы Обамаға берілді», - деп түсіндірді. 

Лауреаттардың ең жасы үлкені физика саласы бойынша сыйлық алған, 

Канадада дүниеге келіп, ұзақ жылдар бойы АҚШ-та жұмыс істеген 85 жасар 

Уиллард Бойл. 

Нобель сыйлығын жариялау аптасы 5-12 қазан аралығында, ал    

марапаттау рәсімі Стокгольм және Осло қалаларында 10 желтоқсанда өтеді. 

Әрбір  Нобель  сыйлығының  шамасы  10 млн  (шамамен  1,05 млн. евро  немесе 

1,5 млн. доллар) швед кронын құрайды. 

 

Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз! 

Етістіктің  йы, йі  дыбыстар тіркесіне аяқталып туынды түбіріне 

көсемшенің  -й  жұрнағы жалғанғанда ый, ій  әріптерінің орнына бір ғана и 

жазылады. Мысалы: халқымыз байыды – халқымыз байиды. 

Ы, і дыбыстарына біткен етістіктерге көсемшенің -й жұрнағы 

жалғанғанда, қосар ый, ій әріптерінің орнына и әрпі жазылады: жібі+й(ді) – 

жібиді, оқы+й(ды) – оқиды. 

Сый, тый  түбір сөздерінен өрбіген сөздерде ғана  й, я, ю әріптерінің 

алдынан  ы  жазылады: сый, сыйлық, сыяды, сыю, тый, тыяды, тыюлы.  

Қосарлы сс, лл, мм, тт дыбыстарына немесе ст, сть, зд дыбыстарына 

біткен кірме сөздерге қосымша жалғанғанда, қосар дыбыстың соңғысы немесе 

соңғы т, ть, д дыбыстары түсіріліп жазылады. Мысалы: грамм – грамдап, съезд 

– съезге.  

 

Сауатты жазуға дағдыланыңыз! 

Берілген сөздерге қосымша жалғап, ондағы өзгерістерге түсінік беріңіз. 

Бірнеше сөйлем құраңыз. 

Фестиваль, грамм, сынып, повесть, прогресс, металл, ансамбль, конспект, 

диск, кітап, спектакль, банк, тый, тап, оқы, сый, съезд, пункт, ведомость.   
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Сөз қолданысындағы грамматикалық тәсілдер 

 

Адам сөйлескенде, әр алуан мәселелер жайында баспасөз, радио, 

теледидар арқылы ой-пікірді баяндағанда, алдымен, айтатын ойының түсінікті 

болуын көздейді. Оның ар жағында ойдың белгілі мақсатқа лайық әрі әсерлі 

болуы көзделеді. 

Мақсатты ойды түсінікті әрі әсерлі етіп айту үшін тілде барды дәл тауып, 

өз орында дұрыс пайдалану оңай міндет емес.  

Адам ойының ұшы-қиыры жоқ. Сондай-ақ, тіл байлықтары да ұшан-теңіз. 

Сол теңіз дүниесіне сүңгіп, ой өрнектеріне керекті тілдік материалдар мен 

грамматикалық тәсілдерді дұрыс пайдалана білу үлкен шеберлікті керек етеді.  

Грамматика мәселелерін екі түрлі ыңғайда қарастыруға болады:  

1) тілдің грамматикалық ережелері мен заңдарын айқындау мақсатында;  

2) грамматикалық тұлғалар мен грамматикалық тәсілдерді қалай 

пайдаланғанда, ойымыз дұрыс шығады деген тұрғыдан пайдалану.  

Адам ойын айтудың негізгі формасы – сөйлем. Жеке сөйлем арқылы 

біршама аяқталған ойды білдіріп, оны екінші, үшінші... сөйлемдермен 

ұластырып, ұзын-ырғалы мақсатты ойды жеткізіп айтуға тиіспіз. Мұндайда әр 

сөйлемді қалай құру, қандай сөздерді пайдалану, ол сөздерді қай тұлғада 

жұмсау, қай сөзді қай сөзбен байланыстыру, қалай байланыстыру керек деген 

сияқты сұрақтар туады. 

Тілдің грамматикалық құрылысы ғасырлар бойы жасалып, әбден 

қалыптасып қалған болса, оны өзгерте салу мүмкін емес, ол жеке тұлғаның 

қолынан келмейді де. Мұндай үлкен өзгерісті былай қойып, тілде барды дұрыс 

қолданбаған сөйлем кездессе, оған тосырқап қарап, қынжыламыз. Қазақ тілінің 

құрмалас сөйлем жүйесі де бай. Мысалы, мезгілдік бір мағынаны толып жатқан 

құрмалас сөйлем түрлерін пайдаланып айтуға болады: 

1.  А. Нобель тоғыз жасқа толғанда, оның отбасы Ресейге көшті.  

2. А. Нобель тоғыз жасқа толған кезде, оның отбасы Ресейге көшті.  

3. А. Нобель тоғыз жасқа толысымен, оның отбасы Ресейге көшті.  

4. А. Нобель тоғыз жасқа толғаннан кейін, оның отбасы Ресейге көшті. 

 

6-тапсырма. Мәтінді оқып, А. Нобельдің өмірбаянымен танысыңыз. 

Грамматикалық құрылымын өзгертуге болатын сөйлемдерді теріп жазыңыз.  

 

Альфред Нобель 

(1833-1896 ж.ж.) 

 

Альфред Нобель 1833 жылы 21 қазанда Стокгольм 

қаласында дүниеге келді. Ол тоғыз жасқа толғанда, оның 

отбасы Ресейге көшті. Ресейде Нобельдер отбасы 

өнертапқыштар мен кәсіпкерлер арасында танымал болды. 

Альфред Нобельдің Ресейде өткен жастық шағы сол кезде 

әлем мәдениеті орталықтарының бірі болған Петербургте 
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өтті. Онда әртүрлі ұлттардың өкілдері жұмыс істеді және өмір сүрді. Осының 

бәрі оның өмірге деген көзқарасына және мінезіне әсер етті. Ол ешқашан 

мектепте немесе университетте оқыған емес. Қажетті білімді ол өз бетінше 

алды. Ол ағылшын, швед, неміс, француз, орыс тілдерін білді. Он жеті жасқа 

келгенде Альфред Нобель жер шарын саяхаттауға шықты. Ол Германияда, 

Францияда, Америкада болды. 

Альфред Нобельдің әкесі талантты инженер болды. Әкесі сияқты химияға 

қызықты. Ол бірнеше жаңалық ашып, химиямен айналысты. Сондай 

жаңалықтарының бірі – су асты миналары. Отбасы Швецияға оралғанда, 

Альфред Нобель химия зертханасында жұмыс істей бастады. Ол 1863 жылы 

әлемге өзін танымал еткен динамитті ойлап тапты. Нобель динамитті ойлап 

тапқанда, оны бейбіт мақсаттарға пайдалануды ойлады. Мысалы, жол 

құрылысына, шахта, тоннельдер салуға және т.б. Ал Нобельді динамит королі 

деп санады. 

Альфред Нобель 350-ден аса жаңалық ашты. Ол әлемнің 20 шақты 

елдерінде 93 өнеркәсіптің негізін салды және оларды өзі басқарып, көп уақытын 

бөлді. Олардың банк және қаржылық мәселелерімен де өзі айналысты. 

1896 жылы 10 желтоқсанда Италияның Сан-Ремо қаласында дүние салды. 

 

7-тапсырма. Сөйлемдердің мағынасын өзгертпей, тек грамматикалық 

құрылымын өзгертіп жазыңыз. 

Үлгі:  

Гендрик Антон Лоренц – Голландиядағы Арнхем қаласында дүниеге 

келген атақты физик. 

 

1. Атақты физик Гендрик Антон Лоренц Голландиядағы Арнхем 

қаласында дүниеге келген. 

2. 1899 жылы оның «Қозғалыстағы денелердегі оптикалық және 

электрлік құбылыстарының қарапайым теориясы» атты еңбегі жарық көрген. 

3. Ғалым Лоренц оң немесе теріс зарядталған материяның бөлшектерін 

ион деп атаған. 

4. Ұлы ғалым Лоренц 1904 жылы «Жарық жылдамдығынан төмен 

жылдамдықпен қозғалатын жүйедегі электромагниттік құбылыстар» атты 

еңбегімен танылған. 

1902 жылы физик Гендрик Антон Лоренц Нобель сыйлығының лауреаты 

атанған. 
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8-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын қысқаша қазақ тілінде баяндаңыз. 

 

Рентген Вильгельм Конрад 

(1845-1923 гг.) 

 

Рентген Вильгельм Конрад – крупнейший немецкий 

физик-экспериментатор, первый лауреат Нобелевской 

премии по физике.  

Родился 27 марта 1845 г. в Леннепе близ 

Дюссельдорфа. В 1865-1868 гг. учился в Высшей 

технической школе в Цюрихе, в 1868 г. защитил докторскую 

диссертацию в Цюрихском университете. В 1871-1873 гг. 

работал в Вюрцбургском, в 1874-1875 гг. – в Страсбургском 

университете. В 1875 г. стал профессором  математики  и  физики  Высшей  

сельскохозяйственной  школы.  С 1876 г. – профессор Страсбургского 

университета, в 1879 г. по рекомендации Г. Гельмгольца   получил   место    

профессора   Гессенского   университета.    В  1888-1900 гг. –  профессор  

Вюрцбургского  (в  1894  г.  избран  ректором),  а  в 1900-1920 гг. – 

Мюнхенского университета. В 1895 г. Рентген открыл излучение с меньшей, 

чем у УФ-лучей, длиной волны (Х-лучи), названное впоследствии 

рентгеновским, и исследовал его свойства: способность отражаться, 

поглощаться, ионизировать воздух. Первым сделал фотоснимки в 

рентгеновских лучах. Рентгеновское излучение широко применяется в 

изучении строения атома, структуры кристаллических веществ (в том числе 

одномерных кристаллов, какими являются некоторые биологические 

макромолекулы); благодаря высокой проникающей способности используется 

в медицине. В 1901 г. за открытие Х-лучей Рентгену была присуждена 

Нобелевская премия.  

Рентген умер в Мюнхене 10 февраля 1923 г. 

 

9-тапсырма. Мәтін бойынша жоспар құрап, мазмұнын баяндауға 

дайындалыңыз. 

Әбілхан Үмбетов 

 

Әбілхан Үмбетов – Арқалық мемлекеттік 

педагогикалық институтының жаратылыстану және 

ақпараттандыру факультетінің деканы, профессор, 

физика-математика ғылымдарының кандидаты.  

Ә. Үмбетов кандидаттық диссертациясын 1984 

жылы Ленинград қаласындағы В. Ульянов атындағы 

Ленинградтық электромеханикалық институтында 

қорғаған. Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтында бірнеше жауапты 

қызметтер атқарған. Атап айтқанда, 1992 жылға дейін физика және физиканы 

оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушісі, 2000 жылға дейін физика-
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математика факультетінің деканы, 2004 жылға дейін сырттай оқыту бөлімінің  

деканы  және  т.б.  жауапкершілігі  мол  лауазымдарда  еңбек  еткен.  2004   

жылы   Халықаралық   ақпараттандыру   академиясының   академигі,   2008 

жылы физика-математика ғылымдары бойынша философия докторы (РhD) 

дәрежесін алған (Йорк университетінің ғылыми кеңесі бекіткен, Алабама 

штаты, АҚШ). Өмірін ғылым мен жастарға тәлім-тәрбие беруге арнаған ұстаз 

2012 жылы Қазақстандағы ЖОО-лардың үздік 200 оқытушысының қатарына 

енген. 

2013 жылдың басында «Ғылым» аталымында облыстық меценаттар 

клубы сыйлығының иегері атанды. Енді қазақстандықтың ғылымға қосқан 

үлесін халықаралық деңгейде аңғарды. Ғалым Ә. Үмбетов Ресей 

жаратылыстану академиясының сыйлығы физика саласындағы 

өнертапқыштықты дамытуда қосқан үлесі үшін Нобельдің алтын медаліне қол 

жеткізді. «Лазерлік өлшем құрылысы» атты ғылыми-зерттеу жұмысы да бұл 

сыйлықты алуға себеп болды.  

 

10-тапсырма.  Достай Раманқұлов туралы «Мен білетін ұлы ғалым» 

тақырыбына таныстырылым дайындаңыз. 

 

11-тапсырма.  Мәтіннің мазмұнын баяндаңыз. 

 

Ғұмарбек  Дәукеев   

(1948-2014 ж.ж.) 

 

Дәукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы 1948 жылы 

31 шілдеде Семей қаласында туған. Ғұмарбек 

Дәукеев Ленин атындағы қазақ политехникалық 

институтын 1971 жылы бітірген. Қазақ 

политехникалық институтын және 

аспирантурасын бітірген. Алматы энергетика 

институтының аға оқытушысы, кәсіподақ 

комитетінің төрағасы, Қазақстан Компартиясы 

Орталық комитетінің нұсқаушысы қызметтерін атқарған. 1989-1994 жылдары 

Алматы энергетика институты партия комитетінің хатшысы, проректоры, 1994-

1996 жылдары  Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Ғылым және 

техника жөніндегі жоғарғы кеңестің аппарат жетекшісі, жауапты хатшысы, 

1996-1997 жылдары Қазақ ұлттық техникалық университеті энергетика және 

телекоммуникациялар оқу-ғылыми кешенінің директоры, 1997 жылдан бастап  

Алматы энергетика және байланыс институтының ректоры болып істеген.  

«Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» 

медальдарымен марапатталған.  

Энергетикалық қазандықтарда және өнеркәсіптік пештерде газ 

отынының жануы және жылу алмасу теориясы мен практикасы; құрама 

өндірісте электр және жылу энергиясына тарифтерді қалыптастыру әдістемесі 
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бойынша 70-тен астам ғылыми жарияланымдардың авторы. Өнеркәсіптік 

пештер мен жану құрылғылары конструкциялары өнертабыстары бойынша 5 

авторлық куәлігі бар. 

 

Техникалық терминдерге кіріспе 

электр тогы – электрический ток  

зарядталған бөлшек – заряженная частица  

реттелген – упорядоченный  

қозғалыс – движение  

магнит өрісі – магнитное поле 

өткізгіш – проводник  

теріс заряд – отрицательный заряд  

оң заряд – положительный заряд 

 

12-тапсырма. Сөздерді сұрақтарға жауап беретіндей формаға қойып, 

сөйлемді толықтырып, оқыңыз.  

Электр тогы – зарядтал...(қандай) бөлшектер... (ненің) реттелген 

(бағытталған) қозғалысы.  

Электрон біркелкі магнит өрісінде 4 мТл индукциясы... (қалай) 

қозғалады. Электронның айналу кезең...(несін) табыңыз. 

Егер 2,25 А ток кезінде оның ұшындағы кернеу 1,8 В болса, өткізгіш 

қандай материал...(неден) жасалады.  

Электрон теріс заряд...(нені), протон оң зарядты тасымалда... (не істейді). 

 

13-тапсырма. Берілген жағдаяттар бойынша диалог құрастырыңыз. 

А. Тәжірибе алмасу мақсатында шетелге бардыңыз. Шетелдік  

әріптесіңізбен орта және шағын кәсіпкерлікті дамыту мәселелері төңірегінде ой 

бөлісіңіз.   

Ә. Қазақстаннан келген әріптесіңіз Сізден шетелде дамыған 

инвестицияның қыр-сыры туралы айтып беруді өтінді. Әріптесіңізбен сұхбат 

жүргізіңіз. 

*** 

А. Сіз әріптесіңізбен тендер жайында әңгімелесіп отырсыз. Әріптесіңіз 

тендерге қатысты естіген жаңалығын айтып, оған көңілі толмайтынын білдірді. 

Ә. Сіз бұл жаңалықты естіген-естімегеніңізді айтып, тендерді ұтып алу 

жолдарын түсіндіріп, тендер туралы өз ойыңызды білдіріңіз. 
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14-тапсырма. М. Фарадей, А. Эйнштейн өмір жолдарын хронологиялық 

тәртіппен баяндап, мәтінді мазмұндаңыз. 

 

Майкл Фарадей  

(1791-1867 ж.ж.) 

 

Ағылшын   физигі   Майкл   Фарадей   1791   жылы   22 

қыркүйекте Лондон маңында шебердің отбасында дүниеге 

келген. Г. Дэвидің қамқорлығының арқасында Корольдік 

ассоциациясына ассистент қызметіне алынды. 1821 жылы 

ол магниттің токтағы өткізгіш бойымен айналатынын және 

токтағы өткізгіштің магнит бойымен айналатынын бақылап, 

электр қозғағыштың алғашқы моделін жасады. 1831 жылы 

барлық тұрақты және айнымалы ток генераторларының 

жұмысы негізделген – электромагниттік индукцияны ашты. 

1824 жылы Фарадей Корольдік қоғамының мүшесі болып сайланды, ал 1825 

жылы Корольдік ассоциация зертханасының (лабораториясының) директоры 

болды. 1833 жылдан Корольдік институттың химиядан Фуллерлік профессоры 

болып 1862 жылға дейін істеді. Фарадейдің жарияланған лекциялары кең 

таралды. Үлкен тәжірибелік деректерге сүйеніп, Фарадей ол кезде белгілі 

электр «түрлері», «жануардың», «магниттік», термоэлектрлік, гальваникалық 

электрлік және басқалардың өрнекттелетінін дәлелдеді. Электр тогының 

тұздардың, қышқылдардың және басқаларының қоспаларынан өтуі оны электр 

тогының табиғатын ашуға итермеледі. Зерттеу нәтижесінде 1833 жылы 

электролиз (Фарадей) заңын ашты. 1845 жылы Фарадей жарықтың поляризация 

жазықтығының магнит өрісінде айналу құбылысын (Фарадей эффектісін) 

байқады. Сол жылы диамагнетизмді ашты, ал 1847 жылы – парамагнетизмді 

ашты. Ол бірнеше ұғымдарды енгізді – қозғалғыштық (1827 ж.), катод, анод, 

иондар, электролиз, электродтар (1834 ж.); вольтметрді ойлап тапты (1833 ж.). 

1830 жылдары өріс ұғымын ұсынды, 1845 жылы алғаш рет «электромагниттік 

өріс» терминін пайдаланды, ал 1852 жылы өріс концепциясының формуласын 

жазды. Фарадей электр және магнетизмнен негізгі еңбектерін Корольдік 

қоғамға – Электрден тәжірибелік зерттеулер (Еxреrіmеntаl Rеsеаrсhеs іn 

Еlесtrісіty) – атты баяндамалар сериясы ретінде тапсырып отырды. 

Фарадей 1867 жылы 25 тамызда Хэмптон-Кортта қайтыс болды.  

(httр://www.kіtарhаnа.kz/ сайтынан алынды) 
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Альберт Эйнштейн  

(1879-1955 ж.ж.) 

 

А. Эйнштейн 1879 ж. Ульмада туылған (қазіргі 

ФРГ). 14 жасында Швейцарияға көшіп, 1900 ж. Цюрих 

политехникумын бітіреді. 1902-1908 ж.ж. Бернде патент 

бюросында сарапшы болады, 1909-1913 ж.ж. Цюрих 

политехникумының профессоры, 1914-1933 ж.ж. 

Берлин университетінің профессоры және физика 

институтының директоры болады. Фашистер үкіметі 

құрылғаннан кейін Германиядан кетуге мәжбүр болады. 

1933 ж. АҚШ-қа көшеді, өзінің өмірінің соңына дейін Принстон институтының 

перспективті зерттеуінде қызмет етеді. Эйнштейн кеңістік, уақыт және материя 

туралы түсінікті түбегейлі түрде өзгертіп, салыстырмалылықтың арнайы және 

жалпы теориясын құрды. Өзінің теориясына 2 постулатты енгізді: Галилейдің 

салыстырмалы механикалық принципінің жалпыламасы болатын 

салыстырмалылықтың арнайы принципі және вакуумдегі жарық 

жылдамдығының тұрақтылық принципі. Сол теориясының негізінде 1905 ж. 

масса мен энергияның байланыс заңын ашты. 

Эйнштейн кванттық теорияны құруда да маңызды рөл атқарды. Егер 1900 

ж. Макс Планк материалды осциллятордың энергиясын ғана кванттаса, ал 

Эйнштейн 1905 ж. жарықтық сәуле шығаруды, жарық квантының немесе 

фотондардың ағыны деп қарастырып, кванттық, дискреттік құрылымын 

зерттеді. Жарықтың кванттық теориясының негізінде фотоэффект құбылысын 

түсіндірді.  

(httр://www.kіtарhаnа.kz/ сайтынан алынды) 

 

14-тақырып. Кәсіби тілдің терминжүйесі 

 

Сабақтың тақырыбы: Іскерлік байланыс және ресми қарым-қатынас 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер. 

1. Іскерлік қарым-қатынаста қолданылатын қандай фразеологизмдерді 

білесіз? 

2. Сөйлеу әдебіне қатысты қазақ халқының сөз өнерінен мысалдар 

келтіріңіз.  

3. Сөз өнерін меңгеру арқылы табысқа жеткен адамдарды білесіз бе? 

4. «Сөз майын ағызу» дегенді қалай түсінесіз? 

 

2-тапсырма. Мәтінді оқып, тақырып қойыңыз. Тақырып бойынша 

пікіріңізді білдіруге тырысыңыз. Өзіңіз қандай ой қосар едіңіз? 

http://www.kitaphana.kz/
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Қоғамдық қарым-қатынасқа түскен кез келген адам көпшілікке араласпай 

тұрмайды және бір адаммен, топпен, қауыммен тіл табысудың өзіндік 

психологиялық ерекшеліктері бар.  

Мұндай сәттерді шартты түрде үшке бөлуге болады: 

1) екеуара әңгіме; 

2) көп алдындағы сөз;  

3) ортақ әңгіме.  

Диалогтың бір көрінісі сұхбат болып табылады. Диалог екі адамның 

арасындағы әңгімені білдіретін болса, сұхбатқа қатысушылар саны екі не одан 

да көп бола береді. Сұхбат – көбінесе, екі не одан да көп сұхбаттастардың 

тілдесуі жағдайында бірінен-бірі туып отыратын репликалар тізбегі. Сұхбат 

кезіндегі әңгіменің мазмұны, оның құрылысы сұхбаттастардың репликаларына 

тікелей байланысты. Сұхбаттаса білу үшін әртүрлі клишелерді, сөйлеу 

формаларын, сөйлемдердің айқын емес, толық емес құрылымдарын меңгеру 

керек. Сұхбат кезінде бір сұрақтан екінші сұраққа, бір тақырыптан екіншісіне 

күтпеген жерден ауыса салу, бұрынғы тақырыпқа қайта оралу деген жиі 

ұшырасады. Сұхбаттың элементтері – әртүрлі репликалар. Олар бір сөз немесе 

бірнеше сөйлем болуы мүмкін. Ең жиі кездесетіні бір сөйлемді репликалар 

болып табылады. Репликалардың қосылуын, құрылымдық бірлігін, 

интонациясын және мағыналық жақтан аяқталып тұруын сұхбаттық бірлік деп 

атайды.  

Сұхбаттық бірліктің үш түрін көрсетуге болады: 

1) сұрақ-жауап, мұның мақсаты – өзіне қажет белгілі бір ақпаратты алу; 

2) өз еркін білдіру, мақсаты – әрекетті аяқтауға ынталандыру немесе оны 

мүлде тоқтату; 

3) хабарлаушылық, мақсаты – ақпарат алмасу. 

Диалог та, сұхбат та іскерлік қарым-қатынаста жиі қолданылатын 

әңгімелесу түріне жатады. Диалог екі адам арасында сұрақ-жауап ретінде 

болатын қарым-қатынаста (интервью, ауызша емтихан) қолданылатын болса, 

сұхбат жиналыс, іскерлік кездесу, келіссөз, таныстырылым, конференция, 

семинар т.б. сияқты екі және одан да көп адамдар арасындағы қарым-қатынаста 

қолданылады. 

 

3-тапсырма. Берілген жағдаят бойынша диалог құрастырыңыз. 

А. Сіз – жас мамансыз. Алғашқы жұмыс күнінде жаңадан келген маман 

ретінде ұжыммен танысуыңыз керек. Әуелі басшылықпен я ұжым 

жетекшісімен жақынырақ танысып, негізгі міндеттеріңізді анықтап алыңыз.  

Ә. Сіз – фирманың директорысыз. Жұмысқа жаңадан орналасқан 

маманды ұжыммен таныстырып, оған еңбек қауіпсіздігін түсіндіріңіз. 

 

Сөздің қисындылығы 

 

Сөздің қисындылығы деп жеке сөздің, сөз тіркесінің, грамматикалық 

тұлғалардың қарым-қатынас мақсаты мен міндетіне және сөйлеушінің ойды 
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жеткізу стилі мен жанрына, автор мен адресаттың даралық ерекшеліктеріне сай 

өз орнында қолданылуын айтады.  

 Қисындылық   сөздің:   1) стиліне;   2) контекстегі   жағдаятына;        3) 

сөйлеушінің және тыңдаушының жеке тұлғалық, психологиялық 

ерекшеліктеріне байлаулы болады.   

Сөздің стильдік қисындылығы көп жағдайда әңгіме мазмұнының кімге, 

қандай аудиторияға арналғанына тікелей байланысты болып келеді. Айталық, 

студенттерге арналған лекцияны балабақшада оқу ақылға сыйымсыз. Сол 

сияқты келіссөзде қарсы тарап түсінбейтін тілде, тым ғылыми тілде сөйлеу 

қисынсыз. Ол екі тараптың өзара келісімге келуіне кедергі болады. Олай болса, 

сіздің кездесуіңіз құрдымға кетті дей беріңіз. Сол сияқты  шетелдіктермен 

іскерлік кездесуде халықаралық іскерлік мәдениетін, ресми стиль мәдениетін 

білмесеңіз, ол сіздің ісіңізге бөгет болуы мүмкін. Сондай-ақ, бөтен ортада 

өзіңізді және өзіңіздің халқыңыздың данышпандығын көрсететін орынды 

айтылған ой мен сөз, сый-құрмет сізге сәттілік әкелуі мүмкін. Ол сіздің 

көпшілік алдындағы беделіңізді өсіреді, сіз арқылы халқыңыздың мерейі үстем 

болады. Әр істің қисынын келтіру сіздің қисынды айтылған сөзіңіз бен 

орындаған әрекетіңізге байланысты екенін ұмытпаңыз.  Сөзді терең талғаммен 

таңдап, мағынасын ақылмен салмақтап барып жұмсаңыз. Сөзге сақ болыңыз, 

сөз өшіреді де, өсіреді де.  
 

4-тапсырма. Мәтінді рөлге бөлініп, мәнеріне келтіре оқыңыз.   

 

Келіссөзде 

 

- Кешіріңіз, кездесуіміз сәл кеш басталып жатыр. Оның өзінің себептері 

бар. Кешірім сұраймыз.  

- Оқасы жоқ! Серіктес болу оңай емес!  

- Дұрыс айттыңыз! Сіздің компаниямен серіктес болу біз үшін үлкен 

мәртебе.  

- Бірден іске көшейік. Сіздердің талаптарыңызбен таныстық, көп 

ойландық... Бірақ тауардың көтерме бағасы бізге тиімді емес.  

- Біздің бағамыз қаладағы ең төмен баға.  

- Солай екені рас. Бірақ біз тапсырысымызды келісілген көлемнен үш 

есеге көбейткіміз келеді. Оның үстіне... біз сіздің компаниямен ұзақ мерзімді 

келісімшартқа отырғымыз келеді. Сондай-ақ, біз сіздердің тасымалдау 

компанияларыңызбен де қазір келіссөздер жүргізіп жатырмыз.  

- Біздің компанияға деген сенімдеріңіз үшін көп рақмет. Сенімдеріңізді 

ақтауға тырысамыз. Бірақ сізге ұсынған баға біздегі ең төменгі баға. Одан артық 

түсіру бізге қосымша шығындар әкеледі.  

- Әрине, дегенмен біздің ұсынып отырған бағамыз сізге де, бізге де 

ұтымды деп ойлаймын. Қазақстандық нарықта сіздің бәсекелестеріңіз аз емес 

екенін білеміз. Бізбен серіктес болсаңыздар, тауарларыңызды сыртқы нарыққа 

шығаруға мол мүмкіндік ашылатынын ескерсеңіздер деймін. Оның үстіне 
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біздің компанияның атақ-беделі сіздің отандық нарықтағы имиджіңізді көтере 

түсетіні анық.  

- Сіз өте жақсы ой айттыңыз. Біз сыртқы нарыққа шығуға талпынып 

жатырмыз. Тауар көлемін күн сайын өсіріп жатырмыз. Қазір сақтандыру 

компаниясымен тауарды сақтандыру тарифтері туралы келіссөздер 

жүргізудеміз.    

- Тауар көлемін ұлғайту туралы шешімдеріңіз өте дұрыс шешім. 

Болашақта сіздің тауардың 40 пайызын тек біздің компания ғана сатып алып 

отыратын болады. Біздің болашаққа жоспарларымыз өте көп.  

- Әрине, әрине. Еш күмәнім жоқ. Мен бұған қатысты шешімді қазір айта 

алмаймын. Ұсыныстарыңызды компания мәжілісінде көтеремін.   

- Өте жақсы. Екі жаққа да ұтымды шешімге келетіндеріңізге сенеміз.  

- Мен сізге еш нәрсеге уәде бере алмаймын. Акционерлердің ортақ 

шешімін күтуге мәжбүрміз.  

- Түсінікті. Алайда бізге жауаптарыңызды тез арада берсеңіздер екен. 

Тауардың алғашқы партиясын біз келесі айда алуымыз керек. Төлемақысын 

есепшоттарыңызға бірден аударамыз.  

- Әлбетте. Жақын күндерде хабарласамыз.  

 

Ескеріңіз!   

1. Келіссөзде өтініш білдіруде «деймін», «дейміз», «екен» сөздері 

шартты райдың сыпайы түрінде, көпше тұлғада  жиі қолданылады. Мысалы: 

... ... ескерсеңіздер деймін/дейміз;  

... ... ескерсеңіз деймін/дейміз;   

... ... жауаптарыңызды тез арада берсеңіздер екен.  

 

2. Келіссөзде қалау-тілекті білдіру үшін қалау рай тұлғасының сыпайы, 

көпше түрі белсенді түрде қолданылады: Мысалы: 

... ... тапсырысты көбейткіміз келеді;  

... ... келісімшартқа отырғымыз келеді.  

 

3. Келіссөзде «біз», «сіз», «сіздер» тұлғасында сөйлеген орынды. 

Мысалы: 

Біз тауарды шетелге шығарғалы жатырмыз. 

 

5-тапсырма. Сөздердің қарама-қарсы мағынасын (–) және мағынасы 

жақын сөздерді (,) жазыңыз.  

Отандық нарық –  

Ең төмен баға –  

Көтерме баға –  

Сенім –  

Өсіру –  

Сатып алу –  

Ең дұрыс –  
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Ұзақ мерзімді келісім –  

Қосымша шығын –  

Жауап –  

Қазақстандық нарық,  

Өсіру,  

Уәде,  

 

6-тапсырма. Сөйлемдерді дұрыс құрастырыңыз. 

1) біз / серіктес / мәртебе / болу / сіздің / үшін / үлкен /компаниямен.  

2) біз / тапсырысымызды / бірақ / үш / есеге / келеді / көлемнен / 

көбейткіміз / келісілген.  

3) серіктес / бізбен / болсаңыздар.  

4) шешімге / сенемін / келетіндеріңізге / ұтымды. 

5) біздің / деген / рақмет / үшін / сенімдеріңіз / көп / компанияға. 

7-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын баяндаңыз. 

 

Келіссөз жүргізу 

 

Келіссөз жүргізу нақты бір нәтижеге жетуге бағытталып, мақсаты алдын 

ала белгіленетін және диалог арқылы жүзеге асырылатын іскерлік қарым-

қатынастың бір түрі.  

Келіссөздер келесі жағдайларда жүргізіледі:  

- нақты бір себептер бойынша (мысалы, отбасы мен балаларға 

әлеуметтік көмек көрсететеін Орталық құруға қатысты т.б.);  

- нақты бір жағдайларға байланысты (мысалы, екі тараптың мүдделері 

үйлеспеген кезде);  

- нақты бір мақсат бойынша (мысалы, келісімшарт жасасу);  

- нақты мәселелер бойынша (саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени 

мәселелерге байланысты).  

Келіссөздер қиын немесе жеңіл жүруі мүмкін. Серіктестер оңай немесе 

қиын тіл табысуы мүмкін, болмаса тіпті ортақ келісімге келе алмаулары да 

мүмкін. Бұл ретте субъективтік факторларды да естен шығармау керек: 

серіктестердің қабілеті, білігі, келіссөз жүргізу шеберлігі. Келіссөз үстелінде 

іскерлік, кәсіби, коммуникативтік тәжірибесі әртүрлі адамдар жолығуы да 

мүмкін. Олардың темпераменті, қарым-қатынас жасау стилі, білімдері де 

әртүрлі болады.  

Келіссөздерді жүргізуге алдын ала үлкен дайындық керек. Келіссөздерді 

жүргізуде мынадай кемшіліктер жиі кездеседі:  

- «Немқұрайлық» («Холодный запуск»): келіссөздің мақсаты мен 

маңызын, қиыншылығы мен салдарын терең түсінбеу. Бұл жағдайда келсіссөзді 

қарсылас басқарып кетеді де, сіз тек мақұлдаушы не тыңдаушы тарап болып 

қаласыз.  

 - «Алдын-ала жоспардың, бағдарламаның болмауы» («Отсутствие 

программы») : Қойылуы мүмкін максималды, минималды талаптарға дайын 
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болмау. Келіссөзде ойыңызды алдын ала жүйелеп алған дұрыс, болмаса оны 

қағазға түсірген жөн.  

- «Ең бастысы өз пайдам!» («Главное, чтобы меня устраивало!»): 

тараптардың бірінің өз мүддесін барлығынан жоғары қойып, басқа тараптар 

үшін келетін пайданың қызықсыз болып қалуы. Өзімшілдік салдарынан 

тараптардың мүдделерінің тоғыспауы серіктестің келісім жүргізуге деген 

ынтасын түсіреді.  

- «Бәрін өз бетімен жіберу» (Пускать все на самотек): серіктестің өзіне 

не керек, неге керек, қандай талаптар керектігін және қарсы тараптан күтілетін 

нәтижені болжай алмауы. Мұндай жағдайда келіссөз жүргізу тиімді болмайды.  

- «Тіл табыса алмау» («Коммуникативные заморыши»): тараптардың 

бірінің дөрекілік, әдепсіздік танытуынан келіссөздің өз мақсатына жетпеуі. 

Мысалы: серіктестің сөзін тыңдамау (немесе тыңдай алмау); диалогқа 

түспей, монолог сөзбен сөйлеу; іскерлік ұстамдылық таныта алмай, 

сабырсыздыққа бой алдыру, сезімге берілу; өзінің сөзін дәлелдемей, тек 

көзқарасының дұрыстығын өзінше алға тарту; хабарының болмауы, яғни 

жаңа деректер мен ұсыныстар ұсынбай, тек мәселені шешуге кедергі 

кетіретін бұрыннан мәлім көзқарастан аса алмау; екі жаққа да ортақ 

мүддені, пайданы ескермеу.   

 

8-тапсырма.  Жағдаяттық тапсырма. 

1. Сіз келіссөздесіз. Серіктесіңіздің ойларымен келісетініңізді қалай 

білдірер едіңіз? Сөздердің қатарын толықтырыңыз. 

Иә, әрине ... 

... ... ... 

... ... ... 

2. Сіз келіссөздесіз. Серіктесіңіз сіздің айтқан ұсыныстарыңызға 

келіспей жатыр. Өзіңізге сендіру үшін сөзіңізді қалай бастайсыз? Сөздердің 

қатарын толықтырыңыз.  

Жақсы, мәселеге басқа қырынан келейік ...  

... ... ... 

... ... ... 

3. Келесі жағдайларда серіктеске қандай сөз айтар едіңіз?  

Серіктесіңізді жақсы түсінгеніңізге көз жеткізгіңіз келді   

... ... ... 

Серіктесіңіздің тәжірибесін бағалайтыныңызды білдіргіңіз келді   

... ... ... 

Серіктесіңізге ойлануға уақыт бергіңіз келді   

... ... ... 

 

9-тапсырма. Д. Карнеги іскерлік кездесуде ескеру керек 6 ережені 

ұсынады. Мәтінді оқып, қазақшаға аударыңыз. Пікір алысыңыз.  

Правило первое: искренне интересуйтесь другими людьми. 

Правило второе: улыбайтесь! 
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Правило третье: помните, что на любом языке имя человека – это самый 

сладостный и самый важный для него звук! 

Правило четвертое: будьте хорошим слушателем.  

Правило пятое: говорите о том, что интересует вашего собеседника. 

Правило шестое: внушайте собеседнику сознание его значимости и 

делайте это искренне! 

 

10-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Жауабыңызды дәлелдеп 

айтыңыз. 

1. Бұл ережелер бүгінгі таңда қаншалықты маңызды деп ойлайсыз?  

2. Тағы да қандай ереже ұсынар едіңіз? (2-3 ереже жазыңыз) 

 

11-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын айтуға дайындалыңыз.  

 

Интернет желісі 

 

Интернет – ең белгілі және қол жететін, қатынауға болатын жалпы желі, 

бүкіләлемдік компьютерлік желі дегенді білдіреді. Интернет сөзінің тікелей 

аудармасы – желіаралық, яғни желілердің бірігуі деп түсінеміз.  

Барлық компьютерлік желілерін қолданудағы негізгі мақсат – олардың 

ортақ ресурстарға бірлесіп қатынауын қамтамасыз ету.  

Интернет желісі тұрақты құрылым емес, оны миллиондаған 

пайдаланушылар ұдайы өзгертіп отырады. Интернет ешкімнің меншігі емес. 

Интернеттің орталықтандырылған басқаруының жоқтығының нәтижесі – 

ақпараттық кеңістіктің шексіз бостандығы болып табылады. 

Интернетте жұмыс істеу дегеніміз – тек оның көптеген қызмет 

түрлерінің біреуінде жұмыс атқару. Қарапайым тілмен айтсақ, қызмет түрі деген 

қандай да бір ережелерге сай, өзара қарым-қатынаста болатын хаттама деп 

аталатын бағдарламалар жұбы. Осы жұп бағдарламасының біреуі сервер, 

екіншісі – клиент деп аталады. Интернеттің қызмет түрлерінің хаттамалары 

қолданбалы хаттамалар деп аталады. Мысалы, Интернетке файлдарды жіберу 

үшін арнайы FTР қолданбалы хаттамасы пайдаланылады. Интернеттен файл 

алу үшін мынадай іс-әрекеттер жасау қажет: 

- Компьютерде FTР клиенті болып табылатын бағдарлама орнату; 

- FTР қызметін ұсынушы сервермен байланыс орнату. 

     

12-тапсырма. Ғылыми мәтінді жалғастырыңыз. 

 

Компьютерлік желі 

 

Компьютерлік желі – көптеген компоненттерді, тораптарды қамтитын 

күрделі құрылым.  

Компьютерлік желімен жұмыс істеу үшін желінің топологиясын, ортасын 

және деректердің берілу хаттамасын ажырата білу керек... 
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13-тапсырма.  Берілген жағдаятқа диалог құрастырыңыз. 

А. Сізде жаңа компьютерлік бағдарлама бар. Досыңызға да осындай 

бағдарламаны орнатуға кеңес беріңіз.  

Ә. Досыңыздың пікірін тыңдап, оған өз көзқарасыңызды қосыңыз.  

 

14-тапсырма. Бірінші бағанадағы термин сөздердің аудармасын екінші 

бағанадан тауып жазыңыз. Есіңізде сақтаңыз. Бірнеше сөйлем құраңыз. 

 

1 есептеуіш техника 1 блок питания 

2 пернетақта 2 курсор 

3 қоректендіру блогы 3 кнопки 

4 қатқыл диск 4 электронная вычислительная машина 

5 меңзер 5 вычислительная техника 

6 батырмалар 6 панель инструментов 

7 электронды есептеуіш машина 7 жесткий диск 

8 құралдар панелі 8 клавиатура 

 

15-тапсырма. Берілген жағдаяттар бойынша диалог құрастырыңыз. 

А. Сіз – компания президентісіз. Шетелдік компанияның қызметкеріне 

Сіздермен бірігіп жұмыс істеудің қажеттігін айтып, мұндай бірлескен еңбектің 

тиімді бағыттарына серіктесіңіздің көзін жеткізіңіз. 

Ә.  Сіз  белгілі  шетелдік  компаниядан  келген  өкілсіз.  Сіздің мақсатыңыз 

– Сізге бірлесіп жұмыс істеуді ұсынып отырған компания жайында толық 

мәлімет алып, компанияның артықшылықтары мен кемшіліктерін таразылай 

келіп, шешім қабылдау. 

 

Термин туралы түсінік 

 

Термин (лат. tеrmіnus шек, шекара) – ғылым, техника, өндіріс, өнер 

саласындағы белгілі бір ұғымды атау үшін қолданылатын сөздер мен сөз 

тіркестері.  

Жалпы термин жөнінде ғалым Ш. Құрманбайұлы мыналарды атап айтқан 

болатын: 

1) терминдер негізінен сөз немесе сөз тіркестері болады; 

2) терминдер негізінен тілдік бірліктер; 

3) термин – белгілі бір терминологияның мүшесі; 

4) термин деген – ұғым атауы; 

5) терминнің міндетті түрде дефинициясы (анықтамасы) болады; 

6) терминдердің негізгі басым бөлігі жалпы есімдер, сөз табына қатысы 

жағынан зат есімдер болады; 

7) терминдер атауыштық қызмет атқарып, негізінен ғылым тілінде, 

арнаулы сала шеңберінде қолданылады. 

Термин құрамы жағынан түбір сөз де, туынды сөз де, күрделі сөз де, 

терминологиялық тіркес те болуы мүмкін. Мысалы: 
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Түбір терминдер: бу (пар), күл (зола), қож (шлак) т.б. 

Туынды терминдер: қондырғы (установка), дәнекерлеуіш (паяльник), 

шағылдырғыш (отражатель) т.б.   

Тіркесті терминдер: бу шығыры (паровая турбина), жылу шығыны 

(потеря тепла), қазан қондырғысы (котельная установка) т.б. 

Терминдер негізінен жалпы есімдер болатыны белгілі. Сонымен қатар 

жалқы есімдер қатысуымен жасалған терминдер де болады. Олардың қатарына 

эпонимдер немесе фамилия терминдер (фамильные термины) де кіреді. Жалқы 

есімдер күрделі терминнің сыңары ретінде қолданылады. Мысалы: Ом заңы 

(закон Ома), Вильда буландырғышы (испаритель Вильда), Ферми энергиясы 

(энергия Ферми) т.б. 

 

Терминдердің жасалу тәсілдері 

 

Терминжасам тілдің сөзжасам жүйесінің бір тармағы болғандықтан, ол 

сөзжасамның жалпы заңдылықтарын сақтайды. Олай болса терминжасамда 

сөзжасамның тәсілдері қолданылады.  

Энергетика терминдерінің сөзжасамдық тәсілдері төмендегідей бөлінеді 

(6-кестені қараңыз).  

 

6-кесте – Энергетика терминдерінің сөзжасамдық тәсілдері 

 

 
 

Синтетикалық тәсіл 

 

Энергетика саласына байланысты терминдердің синтетикалық тәсілі, 

яғни сөз тудырушы жұрнақтар арқылы термин жасау маңызды орын алады. Сол 

себептен болар сөзжасамның бұл тәсілі қазақ тіл білімінде кеңінен зерттелген.  

Энергетика терминдерін тудырушы жұрнақтардың белсенділік деңгейі 

әртүрлі. Мәселен: 

-ғыш, -гіш, -қыш, -кіш жұрнақтары арқылы көптеген терминдер 

қалыптасқан. Бұл жұрнақтар термин жасауда өнімді жұрнақтардың қатарынан 

табылды. Мысалы: қозғалтқыш (двигатель), өткізгіш (проводник), 

ажыратқыш (выключатель), сақтандырғыш (предохранитель), көрсеткіш 

(показатель), араластырғыш (смеситель), қыздырғыш (нагреватель), 

түзеткіш (выпрямитель), салқындатқыш (охладитель), дірілдеткіш 

(вибратор), күшейткіш (усилитель), үдеткіш (ускоритель), түрлендіргіш 

(преобразователь) т.б.  Атаулы жұрнақтардың көмегімен жасалған терминдер 

Терминдердің 
жасалу тәсілдері

синтетикалық

(морфологиялық)

лексика-
семантикалық

аналитикалық

(синтаксистік)



235 
 

жоғарыда келтірілген мысалдардан орыс тіліндегі -тель суффиксімен жасалған 

қосымшаларға сәйкес келетінін байқау қиын емес. 

-ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе жұрнақтары арқылы жайма (развертка), 

сынама (проба), ысырма (задвижка), қоспа (смесь), сырғыма (скольжение), 

түйіспе (контакт), қаптама (кожух), серіппе (пружина), орама (обмотка) т.б. 

терминдер қолданысқа енген. Бұл жұрнақтардан құралдық және іс-әрекет, 

үдеріс нәтижесінде туындаған мағынаны білдіретін  атаулар қалыптасқан.  

-ым, -ім, -м жұрнақтары арқылы төсем (настил), өлшем (мера), орам 

(виток), айналым (оборот), құрылым (структура), тартым (тяга), қысым 

(давление) т.б. терминдер жасалған. Етістік тұлғалы сөздерге жалғанып, зат 

есім тудыратын бұл жұрнақтардан энергетика саласында ұғым, зат атауларын 

білдіретін термин атаулары қалыптасқан.  

-ық, -ік, -қ, -к  жұрнақтары арқылы сызық (линия), үзік (разрыв), ойық 

(паз), түтік (трубка), тізбек (цепь), тірек (опора), елек (грохот), т.б. 

терминдер қолданысқа енген.  

-ғы, -гі, -қы, -кі жұрнақтары да термин сөздер жасауға қатысады. Мысалы: 

сүзгі (фильтр), сорғы (насос), құрылғы (устройство), соққы (удар), қондырғы 

(установка) т.б. терминдер қолданысы соның дәлелі. Термин атауларынан 

жұрнақтардың етістік тұлғалы сөздерге жалғанып, зат есім тудыратын бұл 

жұрнақтардың энергетика саласында негізінен құрал, құрылғы немесе жабдық 

атауы қалыптасқан.  

-лық, -лік, -дық, -дік, -тық, -тік жұрнақтары арқылы жиілік (частота), 

беріктік (прочность), дәлдік (точность), кернеулік (напряженность) т.б. 

терминдер қалыптасқан. Бұл жұрнақтар зат есім, сын есім тұлғалы сөздерге 

жалғану арқылы жаңа термин атауы жасалып тұр.  

-ын, -ін, -н жұрнақтары арқылы толқын (волна), ағын (поток), құйын 

(вихр), түйін (узел)  т.б. терминдер жасалған. Мысалдардан жұрнақтардың 

етістік тұлғалы сөздерге жалғану арқылы термин атауы қалыптасқанын 

байқауға болады. 

-ыс, -іс, -с жұрнақтары арқылы тербеліс (колебание), үйкеліс (трение), 

қозғалыс (движение), байланыс (связь), айналыс (вращение), ағыс (течение) т.б. 

терминдер қалыптасқан. Атаулы жұрнақтар етістікке жалғанып, өзінің зат есім 

тудырғыш қызметін атқарып тұр. 

-уыш, -уіш жұрнақтары арқылы реттеуіш (регулятор), тежеуіш 

(тормоз), өлшеуіш (измеритель), дәнекерлеуіш (паяльник), тіркеуіш 

(регистратор), санауыш (счетчик) т.б. терминдер жасалған.  

 

16-тапсырма. Мәтіннен синтетикалық тәсіл арқылы жасалған 

терминдерді тауып, жасалу жолдарына назар аударыңыз. 

 

Синусоидалы токтардың электр тізбектері 

 

Синусоидалы (айнымалы) ток деп синус заңдылығымен өзгеретін токты 

айтады. 
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Айнымалы ток электр энергиясын алыс қашықтықтарға тиімді жеткізіп 

беруді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар айнымалы токтың қозғалтқыштары 

құрылымының қарапайымдылығымен және көлемі шағын болуымен 

ерекшеленеді. Сондықтан айнымалы ток өте кең қолданылады және электр 

энергиясының барлығы дерлік айнымалы ток генераторлары арқылы 

өндіріледі. 

Электр магниттік ЭҚК шамасы магнит индукциясына, сымның активті 

кедергісіне, өткізгішті қиып өтетін магнит күштік сызықтардың 

жылдамдығына және магнит индукциясының векторы мен жылдамдық векторы 

бағыттарының арасындағы синус бұрышына тәуелді болады. 

Синусоидалы токтың әрекеттік мәні жылулық эффектімен бағаланады. 

Айнымалы токпен өндірілген жылулық әсерді бағалау үшін, тұрақты токтың 

жылулық әсерімен салыстырылуы керек. Бұл үшін бір кедергіде алдымен, 

тұрақты токты, содан соң айнымалы токты жіберіп, периодқа тең уақытта 

бөлініп шыққан жылу мөлшері теңдестіріледі. Жылу мөлшері Ленц-Джоуль  

формуласымен анықталады. 

 

Лексика-семантикалық тәсіл 

 

Лексика-семантикалық тәсілде сөздің құрамы, тұлғасы ешбір өзгеріске 

түспейді, өзгеріс тек сөздің мағынасында ғана болады. Сөз дыбыстық, 

морфемдік құрамын сақтай отырып, тілдегі бұрынғы қолданылып жүрген 

мағынасының үстіне жаңа мағына қосып алады, тілде жаңа мағынасында да 

қолданыла бастайды. Сөздің тек мағынасында өзгеріс болғандықтан, бұл тәсіл 

лексика-семантикалық тәсіл аталған. Мысалы, энергетика саласындағы көз, 

қор, өріс, шама, желі т.б. терминдердің мағыналары тілдегі түрлі қолданыста 

қалыптасқан (7-кестені қараңыз).  

 

7-кесте – Энергетика терминдерінің лексика-семантикалық тәсілі. 

 

мысал 

 

мағыналары 

 

энергетика саласына 

байланысты мысалдар 
   

көз 1) көру мүшесі;  

2) бір нәрсенің шығар жері, қойнауы.  

энергия көзі (источник 

энергии), жарық көзі 

(источник света) 

қор 1) мол жиналған қазына, байлық; 

2) бір нәрсенің жиналып қалған 

запасы. 

энергия қоры (запас энергии, 

энергоресурс), апаттық қор 

(аварийный резерв) 

өріс 1) мал жайылымдық жер;  

2) даму, өркендеу.  

электр өрісі (электрическое 

поле), магнит өрісі 

(магнитное поле) 

шама 1) адам бойындағы күш, қуат; 

2) заттың болжалды көлемі, мөлшері.   

шаманың сынақтық мәні 

(испытательное значение 
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величины), шаманың кепілдік 

мәні (гарантируемое значение 

величины) 

желі 

 

1) негіз, арқау, өзек; 

2) байланыс, жалғастық, сабақтастық.  

электр желісі (электрическая 

линия), байланыс желісі 

(линия связи) 

 

17-тапсырма. Сөйлемдердегі лексика-семантикалық тәсіл арқылы 

жасалған терминдердің мағынасын түсіндіріңіз. 

1. Тізбектегі айнымалы синусоидалы ток синусоидалы электр қозғаушы 

күшінің әрекетінен ауады. 

2. Тұйықталған өткізгішті магнит өрісінде айналдырғанда, осы өткізгіште 

индукцияланған ЭҚК шамасын анықтауға болады. 

3. Айнымалы токтың қуаты кернеу мен токтың көбейтіндісімен 

анықталатыны белгілі. 

 

18-тапсырма. Сөз тіркестерін құрастырыңыз. Аударыңыз. 

Үлгі: жылу көзі – источник тепла, ... ... ... ... . 

 

     
 

Аналитикалық тәсіл 

 

Сөзжасамның аналитикалық тәсілі, яғни сөздердің тіркесуі, бірігуі, 

қосарлануы, қысқартылуы арқылы термин атауын жасау терминологияда 

өнімді тәсілдердің бірі болып табылады.  

Энергетика терминдерінің аналитикалық тәсілі тірек-сызба негізінде 

берілді (8-кестені қараңыз).  

 

 

 

 

 

 

 

көз күш
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8-кесте – Энергетика терминдерінің аналитикалық тәсілі 

 

  
 

Сөздердің қысқартылуы арқылы жасалған терминдер: ЭҚК (ЭДС) – 

электр қозғаушы күш (электродвижущая сила), ЖҚҚ (ПВД) – жоғары қысымды 

қыздырғыш (подогреватель высокого давления), ТҚҚ (ПНД)  – төмен қысымды 

қыздырғыш (подогреватель низкого давления), ТПЕ (ПТЭ) – техникалық 

пайдалану ережелері (правила технической эксплуатации). 

 

19-тапсырма. Мәтіннен терминдерді тауып, олардың жасалу тәсілдеріне 

қарай үш бағанға бөліп жазыңыз. 

 

Өзара индукциялы ЭҚК 

 

Параллель өткізгіштердегі индукциялық токтардың туу құбылысы өзара 

индукция деп аталады.  

Өзара индукция тек қана токтардың пайда болу және жоғалу кездерінде 

ғана емес, сонымен қатар токтың қандай да болмасын өзгергенінде де 

бақыланады. Тікелей ток көздері жоқ тізбектерде осындай жағдайларда туатын 

ЭҚК өзара индукциялы ЭҚК деп аталады. Өзара индукциялы ЭҚК пайда 

болуын тұйықталған өткізгіштің контурын көрші өткізгіш арқылы жүріп 

жатқан токтан туатын өзгеріп отыратын магниттік ағынның тесіп өтуімен 

түсіндіріледі.  

Өзара индукция құбылысы трансформаторларда қолданылады. Кейбір 

жағдайларда өзара индукция құбылысы зиянды әсер етеді. Мысалы, жоғары 

вольтты тізбектердің сымдары байланыс жүйесінің сымдарымен 

жақындасқанда өзара индукция бөгеулік көзі болып қана қоймай, байланыс 

сымдарында аса қауіпті кернеу индукциялануы мүмкін. 

 

20-тапсырма. Үлгі бойынша терминдердің жасалу тәсілдеріне жылу 

энергетикасы мамандығына қатысты әдебиеттерден мысал келтіріңіз. 

 

Үлгі: 

Аналитикалық 
тәсіл

сөзқосым 
(бірігу)

электржетек, 

шалаөткізгіш

қосарлану

вольт-ампер,

ватт-сағат

тіркестіру

электр тогы, 
электр тізбегі

қысқарту

ЭҚК, ЖҚҚ,

ТҚҚ, ТПЕ
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Синтетикалық 

тәсіл 

Лексика-

семантикалық 

тәсіл 

Аналитикалық тәсіл 

сөзқосым қосарлану тіркестіру қысқарту 

     
 

 

кептіргіш жылу көзі күлқож бу-газ бу қазаны ӨБЖ 

      

      

      

      

      

      

 

Сөздердің қысқартылуы арқылы жасалған термин: ӨБЖ (АСУ) –  

өздігінен басқару жүйесі (автоматизированная система управления). 

 

15-тақырып. Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшелігі 

 

Сабақтың тақырыбы: Тіл – сөйлеу мәдениетінің негізі 

 

1-тапсырма. Сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіз. 

1. «Тіл»,  «мәдениет», «сөйлеу мәдениеті» дегендерді қалай түсінесіз?  

2. Жеке тұлға мәдениетіне не жатады? 

3. Тіл мен мәдениет категорияларының байланысы туралы не айтар 

едіңіз?  

4. «Тіл – сөйлеу мәдениетінің негізі» дегенді қалай түсінесіз? Ойыңызды 

дәлелдеңіз. 

5. Тілі бай адамды сөйлеу мәдениеті жоғары деп бағалай аласыз ба? 

6. Жоғары сөйлеу мәдениетін қалай қалыптастыруға болады? 

 

2-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын ашатын бірнеше сұрақ құрастырыңыз. 

Тіл – адамзат қоғамымен біте қайнаса өмір сүретін, адамдардың бір-

бірімен қарым-қатынас жасайтын аса маңызды құралы. Сондықтан қай ғасыр, 

қай дәуір болмасын, тіл мәселесі халық пен оның ұрпағы үшін үнемі басты 

назарда болмақ.  

Тіл мәдениеті дегенді көпшілігіміз сыпайы сөйлеу, сөз әдептілігі деп 

түсінеміз. Шындығында ол тек сыпайы сөйлеу, әдепті сөйлемеу дегенмен 

шектелмейді. Ең алдымен, тіл мәдениеті деген ұғым бір-бірімізбен дұрыс 

қарым-қатынас жасау, ана тілінде еркін, таза сөйлеу деген ұғымды  аңғартады.   

Қоғамның қай саласында болмасын кез келген адам тіл жұмсауда  әр сөзді 

орнымен қолданып,  ерекше мәнмен жеткізе білуі қажет. Мәселен, қоғамдық 

ортада қандай тақырыпта кіммен (ғалыммен, сала маманымен, жазушымен, 

қарапайым адаммен, қызметкермен, лауазымды тұлғамен) сөйлесу реті келсе, 

қалайша, қандай тақырыпта сөз бастайтыныңа іштей ойланып, сөз 

қолданысына дайындаласың. Айтар ойыңды кестелі сөзбен мәтелдеп пе, 
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мақалдап па, астарлап па, өлеңдетіп немесе мысал келтіріп сөйлейсің бе? 

Ауызекі сөйлеу мәнерің қандай? Қай сөзді даралап қолданасың? Негізгі 

мәселені түсіндіріп беретіндей, соның түйінін шешетіндей және соған сендіре 

алатындай, жүйелеп сөйлейсің бе, әйтеуір бір толғаныстың болары хақ.   

Кез келген адамның тіл жұмсау дағдысынан, тіл мәдениетінен  оның кім, 

қандай адам, қалыптастырған тәрбиесін, ой-таразысын, жеке қасиеттерін 

аңғару қиын емес. Сондықтан сөз қолдану мәдениеті – өмірде қоғамның кез 

келген мүшесінің қызметімен қатар көрінетін бірнеше ғылымның басын 

тоғыстырған (лингвистика, әдебиеттану, философия, психология, 

мәдениеттану, эстетика) үлкен, әмбебап  категория. 

 

Сөз әдебі 

 

Адамдардың өзара қарым-қатынасы мәдени өмірдің жиынтығын 

құрайтын этикет нормаларымен сабақтас.  

Жалпы «этикет» сөзі – философиялық этикалық ұғым, адамдардың 

белгілі бір ортадағы орныққан тәртіпке сәйкес бір-бірімен қарым-қатынас 

жасауының ережелері деп түсіндіріледі. Ал «сөз әдебі» деген ұғым тек сыпайы 

сөйлеу немесе мәдениетті сөйлеу деген мағынада емес, адамдар арасындағы 

қарым-қатынасқа ұйытқы болып реттеп отырудың құралы ретінде тұрақты 

түрде қолданылатын сөздер, сөз тіркестері, тұрақты сөз орамдары, өзге де тілдік 

амал-тәсілдер деген мазмұнды аңғартады. 

Сөз әдебі, жалпы алғанда, адамдар (коммуникаттар) арасындағы 

байланыстың үзілмеуі, реттеліп отыруы, сыпайы түрде жүзеге асуы, сондай-ақ 

көңіл-күйге жағымды әсер етуі үшін жұмсалады. Бұларды, бір сөзбен айтқанда, 

сөз әдебінің қызметі деп атауға болады. Сөз әдебінің байланыс қызметін 

бірнеше түрге бөлуге болады: 

- амандық сұрау сияқты байланыстың түрлері қазақ сөз әдебінде 

Ассалаумағалейкум! Армысыз? Сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Есенсіз бе? Сәлем 

бердік! Ат көлік аман келдің  бе? т.б. сөз қалыптары арқылы баяндалады; 

-  сөз этикетіндегі сыпайылық. Қазақ сөйлеу этикетінде сыпайылықты 

білдіру екі ыңғайда көрініс табады: а) сөз этикетінде Сіз, ол, кісі, біз, өзіңіз тағы 

басқа есімдердің қолданылу ерекшеліктері мен осылар арқылы білдіретін 

арнаулы мағыналар; ә) кешіріңіз, мүмкін болса, айып етпеңіз, қалауыңыз білсін 

тағы басқа этикеттік оралымдардың орнымен қолданылуы; 

- тілдесу тонын айқындауда этикеттік қолданыстың көңіл-күйді білдіру 

қызметі (эмотивная функция) басты рөл атқарады. Сізді көргеніме 

қуаныштымын, жақсы келдіңіз, іске сәт секілді арнайы формулалары мен 

түрлі тілекті білдіретін арнаулы штамптары бар. Әсіресе кешірім сұрау, жұбату, 

көңіл айту, өтініш тәрізді этикет түрлерінде көңіл-күйлерді білдіру функциясы 

өте айқын көрінеді. 

Сонымен, сөз әдебі дегеніміз – адамдар арасында байланыс орнату үшін 

жұмсалатын, сол байланысты жалғастыра беру мақсатында қолданылатын 
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ұлттық ерекшелігі бар болмысқа айналған сөздер мен тұрақты сөз орамдары 

(қарым-қатынас формулалары).  

 
3-тапсырма. Мәтінді оқып, тақырып қойыңыз. Тақырып бойынша 

пікіріңізді білдіруге тырысыңыз. Өзіңіз қандай ой қосар едіңіз? 

Қазақ тілі – дүниежүзіндегі ең бай, беделді де бейнелі тілдердің бірі. 

Қарап отырсақ, ана тіліміздің халықтың көшпелі тұрмысынан туған төрт түлік 

малға, аңға, құсқа, т.б. табиғат құбылыстарына байланысты теңеу, эпитет, 

метафораға, мақал мен мәтелдерге байланысты атауларына басқа тілден балама 

табу қиын. Қазақ тілінің құрамындағы сөздердің  саны ұлан-ғайыр көп. Сондай-

ақ қазақ тілінің сөз байлығы әртүрлі арналар мен салалардан құралған. Оның 

басты бір негізі – тіліміздің ежелден бергі байырғы, төл сөздері, олардан 

өрбіген туынды сөздер, біріккен сөздер, қос сөздер, көп мағыналы сөздер, 

омонимдер, синонимдер, антонимдер, өзге тілден енген сөздер, мақалдар мен 

мәтелдер, фразеологиялық (тұрақты) тіркестер, неологизмдер, терминдер.  

 
4-тапсырма. Мына сөздерді қолдана отырып, төменде берілген нақыл 

сөздердің мағыналары туралы өз пікіріңізді білдіріңіз. 

Менің ойымша, ... ... ... . 

Себебі мен оны ... ... ... деп түсіндіремін. 

Оны мен ... ... ... деген фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. 

Осыған байланысты мен … … … деген шешімге келдім. 

 
Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта 

адамы құрымай жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп 

болатын нәрсенің ең қуаттысы – тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. 

Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға 

тырысады. 

А. Байтұрсынұлы 

 
Ең әуелі ана тілі қажет. Егер ана тілін білмесең, онда сен ол ұлттың 

баласы емессің. Ана тілін білмей тұрып, ұлт білімін ала алмайсың. Ұлт білімі 

болмаса, онда әдебиеттің болмайтындығы өзі-ақ белгілі. Әдебиеті жоқ ұлттың, 

өнері де өршімейді. 

Ғ. Қараш 

 

Тіл – жұрттың жаны. Өз тілін өзі білмеген ел – ел болмайды. Мәдениетке 

ұмтылған жұрттың алдымен тілі өзгермекші, тілі бұзылмақшы. Тілінен 

айырылған жұрт – жойылған жұрт. Тілімізді бұзбай ұстарту шарттарын 

қарастыру, жұрт әдебиетінен, көркем әдебиеттен үлгілер көрсетіп, өрнекті 

түрлерімен таныстыру. 

Х. Досмұхамедұлы 
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Тіл – тек адамға ғана тән, аса құдіретті құрал. Сондықтан тілді 

қадірлеудің, әрбір сөздің мағынасын, мәнін ұғып, оны орынды пайдалана 

білудің мәні зор. 

М. Шоқай 

 

Ана тілі – халық болып жасағаннан бергі жан дүниесінің айнасы; һаман 

өсіп, өніп, түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі. Жүректің терең 

сырларын басынан кешірген дәуірлерін, дүниеге көзқарасын, нанымын – 

айманын, қайғысын, қуанышын, қысқасы жанының барлық толқындарын 

тұқымынан тұқымға жеткізіп, сақтап отыратын – сол халқының тілі. 

Ж. Аймауытұлы 

 
Сөйлеу мәдениеті 

 

Сөйлеу мәдениеті – халқымыздың ғасырлар бойы жиналған асыл 

мұрасын дұрыс қолдана білу, тілдік норманы сақтау дегенді білдіреді.  

 Сөз байлығы – оралымды тілге қойылар талаптың бірі. Сөзі жұтаң 

адамның ойы да таяз тартып тұрады. Соның салдарынан мақсатсыз қайталау да 

көп болады. Сондықтан сөз мәдениетіне ден қойған адам сөз байлығына ерекше 

көңіл бөлу керек. Адамның мәдениеттілігі білімімен, дүниетанымымен, 

еңбектегі қол жеткен табыстарымен ғана шектеліп қоймай, сөйлеу және жазу 

тілінің тазалығымен, байлығымен, өткірлігімен де анықталады.   

Үлкен бір істі жүзеге асыру барысында іскер адамның алдында сол іспен  

айналысып    жүрген    басқа   мекеме   адамдарымен       қарым-қатынас, 

іскерлік кездесулер жүргізу міндеті тұрады. Біздің қоғамымыз нарықтық 

қатынастар жүйесінде даму кезеңін басынан өткізуде. Демек, адамдар арасында 

істі дұрыс ұйымдастыруда басқа мекемелермен, шетелдермен іскерлік қарым-

қатынас орнату мәселесі күн тәртібіне қойылады. Істі ұйымдастыруда оң 

нәтижелерге жету үшін қоғамның басқа мүшелерімен байланыс орнату, қарым-

қатынас жасау ауқымы да кеңейеді. Қандай керемет дарынды, ақылды, білімді 

адам болса да, күнделікті өмірде, тіпті айналысып жүрген іскерлік саласында 

да ешбір табысқа жете алмайды. Мұның басты себебі неде? Істі 

ұйымдастыруда, іс барысында адамдармен  дұрыс қарым-қатынас жасау 

ережелерін, әдеп нормаларын бұзуда.    Іскерлік байланыста, іскерлік 

қарым-қатынаста адамдармен сөйлесе, әңгімелесе білу өнері ең басты рөл 

атқарады. Іскерлік қарым-қатынаста сөз әдебін, сөйлеу мәдениетін сақтамай, 

үлкен табыстарға жету, өзін мәдениетті адам ретінде көрсету мүмкін емес. Яғни 

іскерлік ортаға тән сөйлеу түрі, сөйлеу мәнерін, сөздік қорды, бір сөзбен 

айтқанда, іскерлік ортада қалыптасқан сөйлеу ерекшеліктерін толық меңгеру 

қажет.  

 

Іскерлік әңгіме барысында мына сөз орамдарын дұрыс қолдануға 

дағдыланыңыз. 

Іскерлік әңгіме барысында қолданылатын сөз орамдары: 
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Іскерлік әңгіменің басталуы 

Сіздің (мәселе жөнінде) бізге әңгімелесуге келгеніңізге қуаныштымын. 

(Мәселелерді)  талқылауға уақыт бөлгеніңізге алғысымды білдіремін. 

Сізбен (мәселе) жөнінде кеңескім келеді. 

Іскерлік әңгіменің барысы: 

Сіздер  (мәселені) бірлесе орындауға қалай қарайсыздар? 

Сіздің ойыңызша, (мәселені) қалай шешуге болады?  

Біздіңше, (мәселенің) шешімін былай табуымыз жөн. 

Сіз  (мәселе) жөнінде келісесіз бе? 

Бізге (мәселе) жөнінде істің басқа нұсқаларын қарастырғанымыз жөн 

болар. 

Іскерлік әңгіменің қорытындысы: 

Сізбен   бірлесе жүзеге асыратындығымызға сенімдіміз. 

Өз тарапымыздан     орындайтынымызға сізді сендіреміз. 

  

5-тапсырма. Сұхбатты рөлдерге бөліп оқыңыздар. Іскерлік әңгіменің 

мазмұнына назар аударыңыз. Сөз орамдары қалай қолданылған? 

- Сәлеметсіз бе? 

- Сәлеметсіз бе! Сізге қандай көмек көрсете аламын?  

- Уақытыңызды алғаныма ғафу етіңіз. Маған «Нарда» компаниясының 

директоры Қалғұлова Шырын керек еді. 

- Мына кабинетке кіріңіз. 

- Рақмет. 

- Сәлеметсіз бе? 

- Сәлеметсіз бе! Мен – «Жи-Мур» компаниясының директоры Әбділда 

Жанерке боламын. 

-  Төрлетіңіз. Танысқаныма қуаныштымын. Сізге қандай көмек қажет? 

- Біздің компания Қазақстанның барлық облыстарына өнімдерін 

шығарып, елімізді сүт тағамдарымен қамтамасыз етіп отыр. Сондықтан 

сіздердің компанияларыңызбен бірлесе отырып, сүт өнімдерін ТМД елдеріне 

экспорттасақ деген ұсыныспен келіп отырмын. Бұл мәселе туралы не ойлайсыз? 

- Жақсы. Ол үшін өнімнің сапасын жоғарылатып, жылдық есеппен 

санын көбейту керек. Сонда ғана сіздердің өнімдеріңіз жақсы экспортталады. 

Біздің компания ТМД елдеріне өнімін он жылдан астам уақыт экспорттап 

келеді. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, өнімді өндіру сапасын жақсартайық. Бұл 

істі орындау сіздердің қолдарыңыздан келе ме? 

- Тіптен тамаша болды ғой. Керекті құжаттарды қашан толтыра аламыз? 

- Онда бір жеті ішінде барлығы дайын болады. 

- Сізге көп рақмет. Осы аптаның аяғында бұл іс жайында тағы келіп 

кетермін. Уақытыңызды бөлгеніме кешіріңіз. 

- Сау болыңыз! 

- Көріскенше. 
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6-тапсырма. Берілген тұжырымдарды дәлелдеп, пікірсайыс өткізіңіз. 

І топ ІІ топ 
  

Сөйлеу мәдениеті тілші мамандарға 

ғана керек... 

 

Өйткені мамандар тілдің 

заңдылықтарын, ережелерін жақсы 

меңгеруі тиіс.  

Олар – тілшілер, сондықтан да 

сөйлеу мәдениеті жоғары болуы 

керек.  

Тілші мамандар басқаларына үлгі 

болуы керек.  

Себебі тілші мамандар басқаларды 

талапқа сай сөйлеуге үйретеді. 

 

Сөйлеу мәдениеті қалың 

жұртшылыққа қажет... 

 

Әрбір адам өз ойын еркін, жүйелі, 

анық жеткізуі керек.  

Сөйлеу мәдениеті – жақсы қарым-

қатынастың шарты.  

Сөйлеу мәдениеті ауызша, жазбаша 

сөйлеумен байланысты, сондықтан 

әр адам ауызша да, жазбаша да ойын 

еркін айта алуы қажет.  

Көпшілік алдында мүдірмей сөйлеу 

үшін керек.  

Сөйлеу мәдениеті халықтың 

сауаттылығын көрсетеді. 

7-тапсырма. Мәтіннен шешен адамға тән қасиеттерді теріп жазыңыз. 

Шешен сөзі қазақ тілінде өте ертеден қолданылып келеді. Бұл сөздің 

мағынасы көпшілік алдында шешіліп сөйлейтін, түйінді мәселелерді шешетін 

данышпан, ақылгөй, дана деген ұғымдармен өзектес. Шешен сөзі қазақ тілінде 

сөзшең, айтқыш, тапқыр, суырып салма, ділмар, қызыл тілге жүйрік дейтін 

сөздермен қатар қолданылады. Шешен сөзін халықаралық терминмен атасақ, 

«оратор» деген сөз. «Оратор» латынның «очаче» – «айту», «сөйлеу» деген 

сөзінен шыққан. В. Дальдің түсіндірме сөздігінде «оратор» вития (ділмар), 

краснослов (қызыл сөз), речистый человек (сөзшең адам), мастер говорить 

(сөйлеудің шебері) деп беріледі. Осының бәрінде де шешен (оратор) әсерлі, 

әдемі, бейнелі, көркем, ойлы сөйлей алатын адам деген мағынаны білдіреді.  

(httр://www.tіlаlеmі.kz/ сайтынан алынды) 

 

8-тапсырма. Дереккөздерді пайдаланып, кестені толтырыңыз 

(httрs://kk.wіkіреdіа.оrg/wіkі, httрs://www.qаmshy.kz/аrtісlе/qаzаqshа-shеshеn-

sоylеytіn). 

Өткен заман шешендері Қазіргі заман шешендері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tilalemi.kz/
https://kk.wikipedia.org/wiki
https://www.qamshy.kz/article/qazaqsha-sheshen-soyleytin
https://www.qamshy.kz/article/qazaqsha-sheshen-soyleytin
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9-тапсырма. Мәтінді оқып, аударыңыз және мәтін бойынша берілген 

тапсырмаларды орындаңыздар. 

 

Іскерлік  кездесудегі тамақтануға қатысты   

әр елдің өз салты мен  әдебі 

 

Жапонияда іскерлік  тамақтануда  көбінесе  екі  жақ  бір-біріне  кішкене  

сыйлық  ұсынады. Сыйлық  арнайы  орама  қағазбен,  көбіне  жылы  түсті  

қағазбен оралуы  тиіс  және лентасыз  болуы  керек. Сыйлықты  қос  қолмен  

бірдей  ұстап  тапсырыңыз. Сыйлық  қандай  зат  болса  да, оның  саны  төрт 

немесе  тоғыз  болуы  тиіс. Бұл  бақытсыздықтан  сақтайды  деген  ырым. 

Үндістанда іскерлік  шақыруға  тікесінен «жоқ» деп  жауап беруге  

болмайды. Себебі  бұл  олардың  түсінігінде  намысқа  тиетін  қорлық  болып  

есептеледі. Кездесуге  бармайтын  болсаңыз,  жауапты  тікесінен  қайырмай, 

жұқалатып жеткізіңіз. Мысалы: «Егер  қолым  тимей қалмаса,  баруға  

тырысамын»  деген  сияқты.  

Араб  елдерінде егер  сізді  қабылдауға  не  тамақтануға  шақырса, онда 

белгіленген  уақыттан  10-15 минутқа кешігіп  барған  жөн. Себебі  онда  кез 

келген  өзін-өзі  сыйлататын  адам  өзін  күттіруі  тиіс  деп  саналады. Егер  сіз  

дәл  белгіленген  уақытта  барсаңыз, кездесуге  шақырған  жақ  сізді  осы  

кездесуге  өте  мұқтаж  деп  түсініп, келісім  барысында  бүкіл  

артықшылықтарды өздеріне  бұруға  тырысады.  Сонымен  қатар,  ас  ішкенде 

ешбір  тамақты  сол  қолыңызбен  алып  жемеңіз  және  сол  қолыңызбен  

ұсынбаңыз. Себебі  араб  елдері  мұсылман  дінін  ұстанады. Ал  мұсылман  

елінде  сол  қолмен  желінген ас  харам  болып  есептеледі. 

Қытайлықтарда  қонақжайлығы  мен  сыпайылығында  мін  жоқ. Ас  

иесінің  ыстық  ықыласы  мен  дастарқанының  берекелігіне  қарап, іскерлік  

келісім  орнады  екен  деп сеніп  қалмаңыз. Қайта  керісінше  ойлау  керек. 

Қытайлықтар келісімге  қарсылығын  жұмсарту  үшін  де  сізге  жақсы  қонақасы  

беруге  тырысуы  мүмкін. 

     

10-тапсырма. Мәтін бойынша келесі тапсырмаларды орындаңыздар.  

1. Мәтіннің  мазмұнын айтыңыз. 

2. Біздің елімізде іскерлік тамақтануға қатысты салт пен әдеп бар ма? 

Сипаттама беріңіз. 

3. Қонақжайлылық дегенді қалай түсінесіз? 

4. Мәтін бойынша сұхбат құрыңыз. 

 

11-тапсырма. Іс сөзімен туынды сөздер қатарын жасаңыз. 

 Үлгі: Іскер, ... ... ... . 

 

12-тапсырма. Сөз тіркестерін дұрыс құрастырыңыз. 

Үлгі: 1. Қызмет бабындағы мәселелерді талқылау.   

1. Мәселелерді, бабындағы, қызмет, талқылау 
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2. Байланыс, іскерлік, орнату. 

3. Қызметкерлер, елшілік, болған, қызметтерде. 

4. Серіктеспен, қол, іскерлік, алысу. 

5. Жоғары, көріну, мәдениеттіліктің, деңгейінен 

6. Сауатты, білу, ойыңызды, жеткізе 

7. Еркін, өзін, ұстау 

 

13-тапсырма. Сөйлеу әдептілігіне байланысты  айтылған ойға назар 

аударыңыз, тәрбиелік мәнін талдаңыз. 

1. Тым қатты, тым ақырын не тістеніп сөйлемеңіз. 

2. Тіл тигізіп сөз жүргізбеңіз. 

3. Біреудің  сөзін бөлмеңіз. 

4. Біреу жаңылысса, сөкпей, жаймен түсіндіріңіз. 

5. Қателессеңіз, мойындаудан ұялмаңыз. 

 

14-тапсырма. Көп нүктенің орнына жақша ішіндегі керекті сөздерді 

қойыңыз.  

1. Қызмет бабында жеке кісімен конфиденциальды пікірлесу қажет 

болады. Бұл сізден ... жоғары деңгейінен көрінуіңізді қажет етеді. Әрбір 

жағдайға қажетті тон, ... тауып, ойыңызды ... жеткізе білуіңіз керек. 

(мәдениеттіліктің, сауатты , сөздерді) 

2. Әр маман өз ісінің үгітшісі, ... болуы керек. Көпшілік алдында ... сөйлей 

білгеніңіз, тілін білгеніңіз білікті  ... ретінде бағаңызды көтереді. (маман, еркін, 

шешені) 

3. Тіл маманның бар ...,  ісін жүзеге асыратын, ... немесе жеткізетін құрал. 

(бейнелейтін, ойын) 

 

Жұрт алдында сөйлеу мәдениеті 

 

Жұрт  алдында сөйлеу – өте жауапты әрі  қиын  жұмыс. Тыңдаушылар 

алдында өзін-өзі дұрыс ұстай алмаған кісінің сөзі де өтімді болмайды. 

Сондықтан мінбеде ұстамды болу, қобалжымау, сасқалақтамау – 

сөйлеушілерге қойылатын басты талаптардың бірі. 

Жұрт алдында сөйлеу шеберлігінің басты талаптары: 

1) тыңдаушылар жақсы білетін нәрселерді айтып жатудың қажеті жоқ. 

Сөйлеушінің өзгеге айтқаны тыңдаушыларға білім беретіндей, олардың 

жүрегін қозғайтындай нәрі болу керек;  

2) білгішсініп, мақтана сөйлегендерді тыңдаушылар ұната қоймайды;  

3) сөйлеген сөз анық, дәл, айқын естілетін болсын. Дауыс құбылмалы, әрі 

жайдары болуы тиіс; 

4) сөздің мағынасына, сөйлемнің мазмұнына үйлесімді ырғақ тауып, қол 

қимылдатудың, бас шұлғудың да мәні зор. Олар тиісті жерде, ой жетегінде 

жұмсалса, сөзді жандандыра түседі. Ең керегі – байсалдылық және 

байсалдылық; 
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5) екі көзін қағаздан алмай оқып беретін сөйлеуші мен тыңдаушылар 

арасында тығыз байланыс болмайды. Байланыс болмаған соң, айтылған сөз 

айдалаға атылған оқ сияқты болады; 

6) айтайын деген ойды әбден ығыр болған, үйреншікті сөздерден 

бастамаған дұрыс. Шаблон – барлық өнердің, әсіресе сөз өнерінің жауы. Ойды 

әдеби тілге тән сөздермен әсерлі, қызықты етіп жеткізуге тырысу қажет; 

7) айтылған сөз қысқа әрі тұжырымды болуы керек. Құраған сөйлемдер 

ықшамды, ұғынуға оңай, қолданған сөздер жұртқа таныс әрі мазмұнды болуы 

керек. Аз сөзбен көп нәрсе айтуға тырысу қажет; 

8) «Жүйелі сөз жөнін табады» дегендей сөйлеушінің сөзінде жүйе 

болмаса, онда ешқандай береке болмайды. Жүйелі сөз белгілі мазмұнға, өзара 

тығыз байланысты желіге құралады; 

9) жұрт алдына шығарда сөйлейтін сөзге сай киіну мәнеріне де                                         

ерекше көңіл бөлу керек. Жалпы шаршы топ алдына шығарда ресми киіну 

үлгісі ұсынылады.  

 

15-тапсырма. Берілген тұрақты сөз тіркестерін мағынасына қарай екі 

бағанға бөліп жазыңыз. 

Аузы сөзден босамау;  

Орақ ауыз, от тілді;  

Қызыл тілден май тамызу;  

Жағы тынбау;  

Сөзі мірдің оғындай;  

Тілге жүйрік;  

Су төгілмес жорға;  

Тілінен бал таму;  

Тілге бай;  

Құлағының етін жеу;  

Миды жеу;  

Тілі мен жағына сүйену;  

Су жұқпас шешен. 

 

Шешен, тапқыр сөйлеу Босқа, көп сөйлеу 
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16-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын баяндаңыз. Мәтіндегі мақалдарды 

көшіріп жазып, мағыналарын түсіндіріңіз. 

 

Есте сақтаңыз! 

Дейл Карнеги адамдарды баурап алудың алты тәсілін ұсынған болатын: 

1. Басқа адамдарға шын ынта білдіріңіз; 

2. Адамға өзінің есімі өте әуезді естілетіні есіңізде болсын; 

3. Сабырлы тыңдаушы болыңыз; 

4. Әңгімені сұхбаттасыңыз қызығатын тақырыпқа бұрыңыз; 

5. Адамдардың өзін еркін сезінуіне мүмкіндік туғызыңыз; 

6. Күлімсіреңіз. 
 

17-тапсырма.  Берілген қанатты сөздердің мағынасын талқылаңыз. 

Дүниеде не қиын? Бәрінен де шаршы топта сөз бастау қиын. Тауып 

айтсаң мереке қылады, таппай айтсаң келеке қылады. 

Досбол шешен  
 

Дүниеде өлмейтін 3 нәрсе бар: бірі – тауып айтылып, халқының көкейіне 

жеткен тірі сөз; екіншісі – адамға адамның жасаған жақсылығы; үшіншісі – 

ұрпақ жалғастығы. 

Мұрат Мөңкеұлы  
 

Тіл қаруы – сөз, сөз қаруы – ой. Ақылды ой, алғыр сөз – адамның ең 

жоғарғы қасиеті. 

                                       Ғ. Мұстафин 
 

18-тапсырма.  Берілген жағдаяттардың біріне жұрт алдында сөйлеуге 

дайындалыңыз. 

1. Сіз – конференцияның ашылу салтанатына жауаптысыз. Кіріспе сөз 

сөйлеп, өз салаңыз бойынша семинардың мақсатын, талданатын мәселелерді 

түсіндіріңіз, келген қонақтарды таныстырыңыз. 

2. Конференцияны қорытындылап, конференцияның өз мақсатына 

жеткенін, тақырыптың ашылғанын, қонақтардың белсенді қатысқанын айтып, 

олармен қоштасыңыз. 

 

Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз! 

Шаршы топ – көпке қарата сөз айтылатын жер және ол сөз әлеуметтік 

мәні бар, қоғам мүддесіне арналған әңгіме (тақырып) болуы керек. Бұл сөзді 

«шешендік сөз» деп те атап жүр, бірақ бұлайша атағаннан гөрі оны «шаршы топ 

алдындағы сөз» (публичная речь) немесе «көпшілікке арналып айтылар сөз» 

деген ұғымды білдіреді. 

 

19-тапсырма. Ақыл-кеңестермен танысыңыз. 
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1. Сөйлеген сөз дәл, анық естілетін болсын. Дауыс булығып шықса, 

бірсыдырғы әуенмен айтылса, жігерсіз баяу сөйлейтін болсаңыз, тыңдаушы 

жалығады. 

2. Сөзіңіз тартымды болсын десеңіз, ым мен ишара тілін пайдаланыңыз. 

3. Тыңдаушыға назар аударып сөйлеңіз. 

4. Ойыңызды қызықты, әсерлі жеткізуге тырысыңыз. 

5. Айтылған сөз қысқа әрі тұжырымды, жоспарлы болу керек. 

6. Сөйленетін сөзге мазмұндылық, логикалық байланыс қажет. 

 

20-тапсырма. Берілген ақыл-кеңеске назар аударыңыз. 

 

Бөлтірік шешен 

 

Не сөйлейтініңді біл. 

Кімге сөйлейтініңді біл. 

Қай жерде сөйлейтініңді біл. 

Қай кезде сөйлейтініңді біл. 

Қалай сөйлейтініңді біл. 

 

21-тапсырма.  Өз ойыңызды қосып, мәтінді кеңейтіңіз. 

Әрбір іскер адам шешен болу керек. Өз ойын дұрыс жеткізе білмейтін 

іскер адам әріптестері арасында түсіністікке жете бермейді. Сөйлеушінің сөзі 

дәлелді, түрлі ассоциация туғызатын мағлұматтарға, деректерге сүйеніп 

құрылса, соғұрлым тартымды болмақ... 

 

22-тапсырма. Сұхбаттарды оқыңыз, рөлдерге бөліп ойнаңыз. 

 

Әуежайда 

- Кешіріңіз, Сіз Мұрат Асанұлысыз ба? 

- Иә.  

- Мен ТСТ Systеms компаниясынан Асқар Саттаровпын. 

- Сәлеметсіз бе?  

- Сіз мені күтіп қалдыңыз ба? 

- Жоқ. Ұшақ жаңа ғана келді. Қарсы алғаныңызға рақмет! 

- Ештеме етпейді. Жақсы жеттіңіз бе? 

- Иә, жақсы, рақмет! Аздап ұшақ шайқап тастап еді, қазір бәрі жақсы. 

- Менің машинам сізді күтіп тұр. Жүргізушім жүгіңізді алып жүруге 

көмектеседі. 

- Рақмет! 
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Машинада 

 

- Біз қазір қаланың орталығында орналасқан біздің офисімізге барамыз. 

Бізге ол жерге жету үшін жарты сағат уақыт кетеді. Сізді Батыров мырза күтіп 

отыр.  

- Батыров кім еді? Есіме түсіріп жіберіңізші. 

- Ол біздің бас директорымыз. Оның сізбен болашақ 

келісімшартымыздың кейбір мәселелерін талқылағысы келеді. 

- Мен қандай қонақ үйде тоқтаймын? 

- Біз орталықтан онша алыс емес қонақ үйден ваннасы бар бір адамдық 

нөмірге тапсырыс беріп қойдық. 

- Өте жақсы. Көп рақмет! 
 

 

Офисте 

 

- Сізді  бас директорымыз Арман Батыров мырзамен таныстыруға рұқсат 

етіңіз. 

- Сізбен танысқаныма қуаныштымын, Батыров мырза! 

- Мен де. Сіз бұрын Алматыда болып па едіңіз?  

- Жоқ, бұл менің Алматыға бірінші келуім. 

- Алматы туралы алғашқы әсеріңіз қандай? 

- Алматы маған қатты ұнады. Астанаға мүлде ұқсамайды. 

- Сізге қызметкерлерімді таныстыруға рұқсат етіңіз. Мына кісі менің 

хатшым – Сәуле Қайратқызы. 

- Танысқаныма қуаныштымын, Сәуле Қайратқызы. 

- Мен де қуаныштымын, мені Сәуле деп атасаңыз да болады. 

- Және өткізу бойынша менеджеріміз Самат Алматовпен таныстырғым 

келеді. 

- Отырыңыз, Мұрат Асанұлы. Не ішесіз? Шай, кофе. 

- Кофе болса... 

- Сәуле, бізге кофе дайындап жібересіз бе? 

- Әрине. Қандай кофе ішесіз, Мұрат Асанұлы. Сүтпен бе, әлде сүтсіз бе?  

- Сүтсіз болса. 

- Айтпақшы, Мұрат Асанұлы сіздің мамандығыңыз кім? 

- Менің мамандығым – инженер. Бірақ мен қазір компанияда өткізу 

бойынша менеджер болып істеймін. Міне, менің визит карточкам. 

 

Іскерлік ұсыныс 

 

- Сәлеметсіз бе? 

- Амансыз ба! 

- Менің аты-жөнім – Асанәлі Жантасұлы. Мен «Ақиқат» фирмасының 

өкілімін.  
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- Өте жақсы. Мен осы кәсіпорынның директорымын. Қандай шаруамен 

келдіңіз? 

- Біз сіздің фирмаңызбен іскерлік байланыс орнатқымыз келеді, себебі 

сіздердің өнімдеріңіз бізге ұнайды. Өнімдеріңізге сұраныс өте көп және сапалы 

әрі таза. 

- Сіздерге біздің өнімнің қай түрі қажет? 

- Бізге әсіресе, ауылшаруашылығының өнімдерінен жасалған азық-түлік 

тауарларыңыз қажет. 

- Өте жақсы. Біз сіздермен ынтымақтастық қарым-қатынас жасауға қарсы 

емеспіз. 

- Егер мүмкіндіктеріңіз болса, келесі айдан бастап шартқа отырсақ тиімді 

болар еді.  

- Келістік. Құжаттар дайын болғанда, сізге телефон шаламыз. 

- Онда кездескенше сау тұрыңыз. 

- Сау болыңыз. 

 

23-тапсырма. «Бейнелі сөйлеу – өнер» тақырыбы бойынша сөзжарыс 

ұйымдастырыңыз. 
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