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Алғысөз 

 

Оқу құралы В 2 деңгейі бойынша «Қазақ тілі» жалпы білім беру пәнінің 

типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған және бірнеше бөлімнен 

тұрады. Әр бөлімде төмендегідей құрылымдар бар: болашақ мамандардың 

тұлғалық мансаптық өсуіне және ұлттық сана-сезімді, интернационализмді, 

әлемдік мәдениетке және тілдерге төзімді қарым-қатынасты одан әрі 

қалыптастыруға негізделген жалпыұлттық идея және рухани-үйлесімді бірлік 

контекстінде студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастыруға байланысты танымдық сипаттағы мәтіндер және оны 

меңгеруге арналған тапсырмалар, грамматикалық жаттығулар берілген.  

Мәтінмен жұмыстың тапсырмаларында мәтіннің ақпаратын, олардың 

стильдік және жанрлық ерекшелігін, қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени, 

қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби салаларына сәйкес 

интерпретациялау көзделеді. 

 Мәтіндегі тапсырмалар мен сұрақтар мәтіннен негізгі ақпаратты бөліп 

алуға және жүйелі мазмұндай білуге, белгілі бір тақырыпқа өтілген бір немесе 

бірнеше мәтін негізінде монолог құрастыруға мүмкіндік береді. Әрбір 

мәтіндегі терминдермен терминологиялық сөздіктің көмегімен жүйелі жұмыс 

жүргізу студенттердің лексика-терминологиялық қорын арттырады. 

 Оқу құралында шығармашылық сипаттағы тапсырмалар да (берілген 

тақырып, жағдаят бойынша өз ойларын пайымдау, монолог, диалог) берілген. 

Пікірталастарда этикалық, мәдени, әлеуметтік-маңызды мәселелерді 

талқылау, өз көзқарасын білдіру, оны дәлелді түрде қорғау, 

әңгімелесушілердің пікірін сыни бағалау мақсаты да қарастырылған.  

В 2 деңгейінің студенттеріне жалпы қабылданған нормаларды, 

функционалдық бағыттылықты, лексика-грамматикалық материалды және 

прагматикалық факторларды ескере отырып, тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру бойынша да тапсырмалар берілген. 
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1 тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыз. 

 

Дәстүрлі қазақ дүниетанымының ерекшеліктері 

 

 Түркілік дүниетанымда жер, су, отан – құтты, киелі. Туған жердің әр 

пұшпағына Жер-ана деп мән берген. Әлем – адамның мәдени тіршілігінің 

кеңістігі. Адам жанды болмыс ретінде өзін үнемі әлеммен үндестікте және 

тұтастықта қарастырады. Дәстүрлі түркілік дүниетанымдағы ең басты 

мәселе - адам мәселесі болып табылады. Өйткені ар, намыс, имандылық, 

адамгершілік, рухани еркіндік, өлім, өмір, ақиқат, құт, тағдыр, махаббат, ерік-

жігер сияқты әмбебап категориялар мен тұрақты ұстындарды мазмұндық 

тұрғыдан жаңғыртуда дәстүрлі түркілік дүниетанымның маңызы мен 

өзектілігі зор. Дәстүрлі түркілік қоғам адамы сол қоғамды біріктіріп тұрған 

құндылықтар жүйесінің тұғыры – төл мәдениетке ие. Қазақ халқының 

дүниесезімі мен дүниетанымының ерекшеліктері өзі өмір сүрген ортамен 

тікелей байланысты. Қазақ халқы басқа еуропа халықтары сияқты табиғатты 

өзгертуге немесе оған үстемдік етуді мақсат етіп қоймаған. Керісінше, 

табиғатқа бейімделіп, онымен гармониялық қатынас орнатуды мақсат тұтқан. 

Қазіргі заман тілімен айтқанда, көшпенді қазақтардың экологиялық санасы 

биік болған. Бұл - біріншіден. 

 Екіншіден, қазақ дүниетанымының ерекшеліктерін айтқанда, ол - 

қашанда олардың еркіндік пен бостандық сүйгіштігі. Қазақ жерінде ешқашан 

да құлдық болмаған. 

 Үшіншіден, қазақ қашанда теңдік пен әділеттілік мәселесіне қатты 

назар аударған. 

 Төртіншіден, байлыққа жетуден гөрі ар-намысты жоғары ұстау 

халықтың қанына терең сіңген құндылық. Онымен тығыз байланысы бар 

нәрсе - бар затқа қанағат ету де қазаққа тән қасиет. 

 Бесіншіден, ұжымдық мүддені жеке мүддеден гөрі жоғары ұстау – ол да 

көшпенділік өмір салтынан шыққан құндылық. 

 Алтыншыдан, өне бойы көшіп-қону барысында қашанда әр қилы 

қиындықтарды, қауіп-қатерлерді бастан кешуге тура келді. Ол - ерлікті, 

батырлықты қасиет етуді талап етті. 

 Жетіншіден, көшпенділердің өмірі өне бойы қауіп-қатерлерден, 

соқтығыстардан тұрғаннан кейін ол күнбе-күнгі өмірді бағалап, алудан гөрі 

болуды жаратқан. Әрбір күнді той-думанға айналдыру, өзін шешен сөзбен, 

даналықпен көрсете білу, әртүрлі сайыстарға қатысу, «сегіз қырлы, бір сырлы 

болу» бабаларымызға тән нәрселер болған. 

 Сегізіншіден, дүниеге, басқа халықтарға деген көңілінің ашықтығы, 

қиналғандарға риясыз қол ұшын беру - бұл да біздің халықтың керемет 

қасиеттерінің бірі болып саналады. 

 Тоғызыншыдан, көшпенділердің негізгі құндылықтарының бірі - ата-

ананы, үлкендерді сыйлау т.б. 

 1.1 Курсивпен белгіленген сөздерді құрамына қарай талдаңыз.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
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 1.2 Асты сызылған сөздермен мәтіннен бөлек сөйлем құраңыз. 

 1.3 Мәтіннен туынды зат есім, сын есім, етістіктерді табыңыз. 

 1.4 Баяндауыштары зат есім, сын есім болып келген сөйлемдерді 

табыңыз. 

 1.5 Тиісті сөзді қойып, сөйлемді толықтырыңыз (сондықтан; себебі). 

1. Ата-анам мені еркелетіп өсірді, ............................. мен оларды  

құрметтеймін. 2. Мен баламның таңдауына қуандым, ............................ ол 

дұрыс таңдау жасады. 3. Балаларым менің мұрагерім, ......................... олардың 

біліміне көп қаржы жұмсаймын. 4. Мен ата-анамды мақтан тұтамын, 

........................... олар парасатты адамдар. 5. Мен журналист болғым келеді, 

................. журналистика факультетін таңдадым. 6. Қазақ отбасында ер адамды 

құрметтейді, .................... соңғы шешімді сол қабылдайды. 

Мәтінді басшылыққа алып, қазақ халқына тән қасиеттерді кестеге 

толтырыңыз. 

 

Үлгі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 сурет 

 

1.6 Жұпқа бөлініп, «Кім көп жалақы алғысы келмейді дейсің?» 

тақырыбы бойынша әңгімелесіңіздер. 

  

2 тапсырма. Мәтінді оқып, негізгі ақпаратты айтыңыз. 

    

Отанды сүю – міндетің 

 

 Әрбір халықтың тарихи өмірінде қол жеткізген ең құнды дүниелері – 

рухани және адами қасиеттері, моральдық нормалары, ұлттық құндылықтары 

бар. Ұлттық құндылықтардың әрбір халықтың өмірінде алатын орны өзгеше 

екені белгілі. Қазақы дүниетаным, ақыл-ой, тағылымдық ұлағат ғасырлар 

бойы шыңдалып қалыптасты. Ұлттық отаншылдықты қалыптастыруда ата-

бабаларымыздың ұлағатты ойлары мен тәлімдік тәрбиесінің атқаратын орны 

ерекше. Ұлттық идея – туған жер, өскен орта әсерлерінен қалыптасып, 

халықтың тілі, ауыз әдебиеті, салт-санасы, әдет-ғұрпы, ырымдары мен 

тыйымдары арқылы жүйеленген сезім. Отаншылдық міндетті түрде тұлғаның 

жоғары әлеуметтік белсенділігін көрсетеді, өйткені, оның өзі еңбекте 

 

      қазақ 
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табыстарға жету үшін, қоғамға, ел жұртқа, халыққа қызмет ету үшін биік 

серпін болып табылады.  

 Отаншылдық – ең алдымен өз Отанының тарихи тек-тамырын, 

ғұмыржолын, қадір-қасиетін терең білу және өз Отаны үшін асқақ сезімдерге 

бөлену деген сөз.  

 Патриотизм - ол Отанына деген сүйіспеншілік, өз халқына берілгендік 

оның мүддесі үшін кез келген құрбандық пен ерлік жасауға дайын 

тұрушылық. Соған орай патриоттық сезімнің басты қамқорлығы Отанына 

арналады. Сондықтан туған жер, ел байлығы мен табиғаты, тіл, дәстүр, 

тарихи ескерткіштер және т.б. ұлттық құндылықтар патриоттық сезімнен тыс 

қалмайды. Олар әрбір азаматтың ішкі дүниесінде жанашырлық, жақындық, 

туыстық пен сүйіспеншілік, мақтаныш қалыптастырады [1].   

 2.1  Мәтінді оқып, тірек элементтерін табыңыз. 

 2.2  Мәтін негізінде жұп болып диалог құрыңыз. 

 2.3  Қарамен жазылған сөздерге ұқсас мағыналы сөздерді табыңыз. 

 2.4  Мәтіндегі туынды сөздерді құрамына қарай талдаңыз. 

 2.5 Мәтін бойынша «неліктен» сұрағына жауап беретін сөйлемдер 

құрастырып, пайымдауыңызды айтыңыз. 

 2.6 Бауыржан Момышұлының қанатты сөздерін оқып, өз пікіріңізді 

білдіріңіз: 

1. Өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу – сатқындықтың белгісі.  

2. Отан үшін отқа түс – күймейсің.  

3. Опасызда Отан жоқ.  

5. Ерлік – табиғат сыйы емес, саналы әскери тәрбиенің жемісі, Отан 

алдындағы қасиетті парызыңды орындау үшін адамзаттың ең асыл сезімімен 

жігерленіп, өзіңді саналы түрде қауіп-қатерге бас тігуге мәжбүр етудің 

нәтижесі. 

6. Адамды бұзатын не? Тағы да сол – атақ, ақша, арақ.  

7. Ана үшін аянба – ант ұрады.  

Бала үшін аянба – бетің күйеді.  

Ел үшін аянба – ерлігіңе сын, 

Жұрт үшін аянба – жігіттігіңе сын.  

8. Сабырлық алдында дұшпан сасады, 

Сабырсыздан береке қашады.  

9. Сын – ерді шыңдайды, 

Қорқақты қинайды.  

10. Өмір үшін өлгенше күрес.  

  

3 тапсырма. Мәтінді оқып, түсінгеніңізді айтыңыз. 

 

Қазақ халқының әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрлері 

 

Көптеген ғасырлардың барысында қазақтардың өзіндік бірегей әдет-

ғұрыптары мен салт-дәстүрлері қалыптасты. XVIII ғасыр мен XX ғасырдың 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B4%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80
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бас кезінде оның бірқатарын Ресей әкімшілігінің өкілдері, орыс және 

шетел ғалымдары, саяхатшылар айқын байқап, жазып қалдырды. 

 Қазақтардың әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері үй 

ішіндегі отбасылық және адамдардың өзге де топтары арасындағы 

өзара қарым-қатынастарды қалыптастыруда үлкен рөл атқарды. 

 Қазақтарға дәстүрлі қонақжайлылық қасиет ежелден тән. Қазақтарда 

үйіне келген кез келген адамға міндетті түрде тегін қонақасы беру, оған 

жайлы төсек-орын салып, қондырып жіберу әдет-ғұрпы ежелден орын алды. 

Егер үй иесі қонаққа ондай құрмет көрсетудің дәстүрлі әдет-ғұрпынан бас 

тартса, әлгі бейтаныс жолаушы үй иесінің үстінен биге барып, шағым 

айтуға құқықты болған. Ал би қонақжайлылық әдет-ғұрыпты бұзған үй иесіне 

ат-тон айып салатын. Әдетте мұндай келеңсіз оқиға қазақ арасында өте сирек 

ұшырасқан. 

 Қазақтарда ежелден келе жатқан әдет-ғұрыптың бірі - дәм ауыз тию. 

Үйге бас сұққан кез келген адамды дәмнен ауыз тигізбейінше жібермейтін — 

«қуыс үйден құр шығармайтын». 

 Қазақтардың және бір жақсы әдет-ғұрпы - ерулік беру. Басқа жақтан 

жаңадан көшіп келгендерді оның туған-туыстары немесе көршілері 

арнайы дастарқанға шақырып, ерулік тамақ беретін болған. Бұл арқылы көшіп 

келген туыстарына немесе көршілеріне деген ыстық ықыласы мен ізгі ниетін 

білдірген. Ал көшіп келгендер жаңа қонысқа тез үйреніп, оңдағы адамдармен 

жақсы қарым-қатынас орнатуға ықыласты болатын.  

 Далалық көшпелілердегі кеңінен таралған әдет-ғұрыптардың бірі -

 қалау. Үйге келген қонақтың сол үйдегі өзіне ұнаған заттың кез келгенін 

қаладым деп айтуына болады, ал үй иесі ол затты міндетті түрде беруі тиіс. 

Мұның өзі де адамдар арасындағы достық қарым-қатынастың негізін 

қалайтын. Анасы аман-есен босанып, дүниеге жас нәресте келген соң тап осы 

әдет-ғұрып бойынша кіндік шешенің де өз қалауын айтып, ұнаған нәрсесін 

алуына болатын. 

 Қымызмұрындық – қымыз ашыту маусымының басталуына байланысты 

әдет-ғұрып. Ауыл адамдары бірін-бірі шақырысып, қымыз ішер алдында 

арнайы дастарқаннан тамақ жеседі. Қымызмұрындыққа шақырған үй иелеріне 

ауыл ақсақалдары ақ батасын береді. Қазақтарда жылу жинау әдет-ғұрпы да 

бар болатын. Оның мәні кездейсоқ жағдайда үйі өртеніп кеткен немесе 

дұшпанның шабуылынан, қатал қыстың ауыртпалығынан, су тасқынынан, 

аштықтан зардап шеккен отбасыларына ауылдас немесе туысқан адамдардың 

көмек көрсетуі болып табылады. Олар зардап шеккен жандардың алдына 

қолдарынан келгенінше мал салып береді, киім-кешек, көрпе-төсек, ыдыс-

аяқ жағынан көмек көрсетеді, бастарына шаңырақ көтеруіне жәрдемдеседі. 

Мұның өзі зардап шегіп, қиналған ағайынға жаны ашынғандықтың, 

қамқорлық жасағандықтың көрінісі еді. Мүмкіндігі бола тұрып, ондай көмек 

көрсетуден бас тартқан ағайын-туыс ру ішінен қуылып, аластатылатын. Ал 

мұндай жазаға кесілгендер өз руының тарапынан жанашырлық жақсылық 

дәмете алмайды. Өйткені ондай құқықтан айырылған болып саналады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BA%D1%96%D0%BC%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%88%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D2%9B%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%9B%D0%B8%D2%93%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%B4%D1%8B%D1%81-%D0%B0%D1%8F%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%B4%D1%8B%D1%81-%D0%B0%D1%8F%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B


8 

 Қазақ даласында жұртшылық деген әдет-ғұрып та кеңінен тараған. 

Оның мәні белгілі бір себеппен бөлшесінен қарызға батып, оны 

төлеуге жағдайы жоқ туысқан адамға рулас ағайын-туғандарының көмек 

көрсетіп, қарызынан құтылуына көмектесуі болып табылады. Мұндай көмек 

ауыл ақсақалдары кеңесінің шешімі бойынша көрсетіледі. Қазақтардың 

ауызбірлігінің, өз жақындары мен туыстарына жанашырлықпен жәрдем 

жасауының бір көрінісі, міне, осындай. 

 Дала тұрғындарының дәстүрлі әдет-ғұрыптарының бірі — асар. Онда 

ауыл тұрғындары ешқандай ақы алмастан бірлесе жұмылып, біреудің белгілі 

бір жұмысын бітіріп береді. Мәселен, олар біреудің қысқы баспанасын немесе 

мал қорасын салып беруге, сондай-ақ құдығын қазып беруге жұмыла 

көмектеседі. Асар ауылдас отырған рулас адамдардың туысқандығы 

мен ынтымақ бірлігінің жарқын көрінісі болып табылады. Асарға 

шақырылғанда оған бармай қалу әдепсіздік саналатын. Қазақтар XX ғасырдың 

бас кезінде осы әдет-ғұрыпты пайдаланып көптеген жерлерде 

зайырлы мектептер және мешіттер салып алды [2]. 

 3.1 Мәтін мазмұнына байланысты бірнеше сұрақ қойыңыз.  

 3.2 Мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің мәнін ашыңыз. 

 3.4 Мәтіндегі күрделі сөздерді тауып, жасалу жолын анықтаңыз. 

 3.5 Тиісті сөздерді қойып, сөйлемді толықтырыңыз. 

1) айрықша      2) мұрагер      3) қуану      4) мәселе 

А. ................................. шешімі бар немесе жоқ іс. 

Ә. ................................. өмірде жақсы хабарды естігенде адамда болатын 

сезім. 

Б. ................................. ата-анадан, туысқаннан бір затты мұраға алып 

қалатын адам. 

  

4 тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыз. 

 

Салт-дәстүр 

 

 Салт-дәстүр ұлт үшін өмір сүру қағидасы, қоғам заңы болып негізделіп, 

сана, тағылым, тәрбие, тіршілік ережесі ретінде ел зердесіне рухани байлық – 

өнеге тәжірибесін құраған. Өткен заманда қазақ қоғамы үшін салт-дәстүр 

бұлжымас заң рөлін атқарды. Мысалы, той, наурыз көже, қыз ұзату, қонағасы, 

шашу, ерулік ата салты болып саналады. Салт-дәстүрдің ел арасындағы 

тәлімдік, тәрбиелік, халықтық мәні зор. Халықтың атадан балаға көшіп, 

дамып отыратын тарихи-әлеуметтік, мәдени-тұрмыстық, кәсіптік, салт-сана, 

мінез-құлық, тәлім-тәрбие және рухани іс-әрекетінің көрінісі дәстүр арқылы 

танылады. Салт-дәстүр байлығы – мәдениеттің байлығы. Мысалы, ата-ананы, 

үлкенді құрметтеу, байғазы, көрімдік, сүйінші, кәде сұрау, сәлем беру, ат 

тергеу, құрдастық қалжың, т.б. салт-дәстүрге жатады. Қазақ халқы салт-

дәстүрге бай. Әдет, ғұрып, ишара, ырым, тыйым, дағды бәрі осы салт-дәстүр 

көрінісі.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D1%80%D1%82%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D1%96%D1%82
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 Қазақтарда отбасы мен некеге қатысты сонау ежелден келе жатқан 

бірегей әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері болатын. Дүниеге келген жас 

нәрестеге оның құлағына азан шақырып ат қойылатын. Жасы үлкен 

туысқандардың бірі Құраннан аят оқып, нәрестенің атын оның құлағына үш 

рет қайталап дауыстайтын. 

 Ата-ана өздерінің ұлын үйлендіру қамын әрқашан ойластырып 

жүретін. Болашақ келінді бала кезінен іздестіре бастайтын. Тіпті 

балалар дүниеге келмей жатып-ақ атастыру рәсімі болатын. Құдаларды 

өнегелі, құрметті, текті жерден іздестіретін. Құда түсудің салт-дәстүрлері 

бойынша арнайы рәсім өткізілетін. Қазақтарда жеті атаға толмаған туыстар 

арасында неке қиюға қатаң тыйым салынатын. 

 Баланы үйлендіруге қатысты әдет-ғұрыптардың реті мынадай 

болатын: құда түсуге алдын ала келісу, ата-ананың құда түсуі, 

күйеудің қалыңдыққа ұрын баруы, келін түсіру тойы, неке қию рәсімі. 

 Ұзатылатын қыздың әкесі құда түсіп келген құдаларға құйрық-

бауыр жегізетін. Бұл салт-дәстүр құдалық рәсімінің орындалғанын көрсететін. 

Ал құдалық екі жаққа да белгілі міндеттер жүктейтін. Құдалықтан айнуға 

болмайтын. 

 Құда түсудің ресми бөлігі аяқталғаннан кейін жігіт жағы 

қыздың қалыңмалын төлейтін. Қалыңмал әдетте мал басымен есептелетін. 

Оның мөлшері құда түсушілердің қаншалықты бай, ауқатты екендіктеріне 

қарай белгіленетін. Қалыңмалдың мөлшері 5 жылқыдан 1000 жылқыға дейін 

жететін. Үйлену тойы кезінде құдалар бір-біріне киіт кигізетін болған. Ол 

түрлі қымбат бағалы киімдерден, мата кездемелерден, мал басынан тұратын. 

Құдалар жағы бір-бірімен қоржын алмасып, өзара сыйлық жасасатын. Үйлену 

тойының әдет-ғұрыптары неке қию рәсіміне ұласады.  

 Қазақтардың дәстүрлі қоғамында қыздың жасауын берудің де зор 

маңызы болды. Жасау қыз баланың жас кезінен әзірлене бастайтын. Қыздың 

жасауына киіз үй, кілем, текемет, сырмақ сияқты бұйымдар, киім-кешек 

түрлері мен ыдыс-аяқтар, әр түліктен тұратын мал басы және басқалары 

кіретін болған. 

 Күйеуі өліп, жесір қалған жас әйелге күйеуінің жақын туыстарының 

біреуі әмеңгерлік жолымен үйленуге құқықты саналатын. Көшпелі қазақ 

халқының өмірінде мұның әлеуметтік маңызы үлкен болды. Әйел ерден кетсе 

де, елден кетпеді. Марқұм болған адамның балалары өз руының, өз туысының 

қарамағы мен қамқорлығында қалды, жат жұртқа жіберілмеді. Өйткені олар өз 

туыстарының арасында жетімдік көрмейді, бейшаралық халге душар 

болмайды. 

 Жеке шаңырақ көтеріп, ата-анасынан еншісін алып шыққан жас 

отбасында күнделікті тіршілігіне қажетті нәрсенің бәрі де — отауы, төсек-

орындары мен үй ішінің жабдықтары, есік алдында малы да болатын. Ежелден 

келе жатқан әдет-ғұрып бойынша ата-анасының қолында кенже ұлы қалып, 

қара шаңыраққа бүкіл мал-мүлкімен қоса иелік ететін. Қазақтар өздерінің ата-

анасын ешқашан тастап кетпейтін. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B4%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B9%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%A3%D0%B4%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D0%B9%D1%80%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B4%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%A9%D0%BB%D1%88%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%96%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%B4%D1%8B%D1%81-%D0%B0%D1%8F%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BC%D0%B5%D2%A3%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BC%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D1%80%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%8B%D2%9B
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 Отбасы – бірлігі жарасқан орта, бала тәрбиесіндегі басты ұжым. 

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

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

жетіп өсуі мен адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіруі отбасында 

қалыптасады.  

 Дәстүрлі қазақ қоғамында жасы үлкен адамдарды құрметтеу рәсімі 

ежелден бар болатын. Кіші іні үлкен ағаның рұқсатынсыз дастарқан басына өз 

бетінше ешқашан отырмайтын. Жас адамның үлкен кісінің алдын кесіп өтуі 

көргенсіздік деп есептелінетін. Бұл ереже әйел адамның ер азаматтың алдын 

кесіп өтпеуіне де қатысты болатын. Жасы кішілердің жасы 

үлкендерге дауыс көтеруіне барып тұрған әдепсіздік ретінде үзілді-

кесілді тыйым салынатын. Әңгіме үстінде жасы үлкен кісінің сөзін бөлуге 

ешқашан рұқсат етілмейтін. 

 Жастар алыс жолға аттанарда не үй болып, шаңырақ көтерерде жасы 

үлкен ақсақалдардың алдынан өтіп, ақ батасын алатын. Қазақтар жасы үлкен 

әрі құрметті адамдардан мұндай батаны жауға аттанарда да тілейтін. 

 4.1 Мәтіннің әр бөлігіне түрлендіріп сұрақ қойыңыз. 

 4.2 Сіздің отбасыңызда қазақтың қандай әдет-ғұрпын ұстанатынын 

айтыңыз. 

 4.3 «Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар» дегенді қалай түсінесіз?  

 4.4 Асты сызылған сөздерді құрамына қарай талдаңыз және тіркескен 

сөзімен бірге көшіріп жазыңыз. 

 4.5 Өзіңіздің болащақ отбасыңыз туралы шағын эссе жазыңыз.  

 4.6  Тиісті сөзді қойып, сөйлемді толықтырыңыз (сондықтан; себебі). 

1. Ата-анам мені еркелетіп өсірді, ............................. мен оларды  

құрметтеймін. 

2. Мен баламның таңдауына қуандым, ............................ ол дұрыс таңдау 

жасады. 3. Балаларым ме.нің мұрагерім, ......................... олардың біліміне көп 

қаржы жұмсаймын. 4. Мен ата-анамды мақтан тұтамын, ........................... олар 

парасатты адамдар. 5. Мен журналист болғым келеді, ................. журналистика 

факультетін таңдадым. 6. Қазақ отбасында ер адамды құрметтейді, 

.................... соңғы шешімді сол қабылдайды. 

 4.7 Топтық жұмыс. Пікірлеріңізді айтыңыздар. 

Қоғамдық мәселе:  

Қазіргі кезде біраз жастар есеппен үйленуді ойлайды. Сондай жастарға не 

айтар едіңіз? 

Отбасын құрар алдында ....... . Отбасын құрмас бұрын ....... . 

 4.8 Төменде берілген ойларға пікір айтыңыз.  

Сіз қалай ойлайсыз? Ойыңызды дәлелдеуге тырысыңыз. 

25 жасқа толмас бұрын: 

Жиі кинотеатрға бару; көп кітап оқу; сенбі, жексенбі қыдыру; Қазақстан 

бойынша саяхат жасау; ата-анаға қаржылай көмектесу; шет елдерге саяхат 

жасау; кафе, мейрамханаларға жиі бару; жақсы фирмаға  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D2%B1%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B9%D0%B5%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B9%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D2%A3%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D2%B1%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0
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жұмысқа орналасу; карьера жасау; машина, үй сатып алу; депозитте 

ақша жинау; спортпен айналысу; ерікті болып жұмыс істеу; 

қайырымдылықпен айналысу. 

Үлгі:  

25 жасқа толмас бұрын, «қайырымдылықпен айналысу» дегенді 

қолдаймын/қолдамаймын. Себебі ......................................................................... 

 4.9 Топтық жұмыс. Төмендегі тірек сөздерді пайдалана отырып, 

досыңызға сұрақ қойыңыз. 

Іске асырар алдында не істейсіз? 

Үлгі: 

1. Сіз көлік сатып алар алдында мамандардан кеңес аласыз ба? 

2. Сіз көлік сатып алмас бұрын отбасы мүшелерімен ақылдасасыз ба? 

Мамандық таңдау 

Көлік сатып алу 

Шетелге шығу 

Жұмысқа тұру 

Тұрмысқа шығу 

Үйлену 

 4.10 Кімді мақтан тұтасыз?  

Не себепті? 

Үлгі: 

Мен ағамды мақтан тұтамын, себебі ол маған және өзінен кішілерге 

үнемі көмектесіп жүреді. 

Ата-ана 

Ата-әже 

Ұл, қыз, немере 

Аға, іні 

Әпке, сіңлі, қарындас 

Әріптестер, достар 

 4.11 Отбасы, туыстық туралы мақал-мәтелдердің мәнін ашыңыз. 

«Сіз», «біз» - деген жылы сөз, 

Ағайынға жарасар. 

*** 

Қарындасың – қарлығашың. 

*** 

Інісі бардың тынысы бар, 

Ағасы бардың жағасы бар. 

*** 

Атаға баланың алалығы жоқ. 

*** 

Сақау баланың тілін шешесі біледі. 

*** 

Балаң жаман болса, 

Көрінгеннің мазағы. 
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*** 

Бала, баланың ісі шала. 

*** 

Қарға баласын аппағым дер, 

Кірпі баласын жұмсағым дер. 

*** 

Балалы үйдің ұрлығы жатпас. 

*** 

Бала – ананың бауыр еті. 

*** 

Бала қадірін балалы болғанда білерсің. 

*** 

Балалы үй базар, 

Баласыз үй қу мазар. 

*** 

Ат болатын тай саяққа үйір, 

Адам болатын бала қонаққа үйір. 

*** 

Бас екеу болмай, 

Мал екеу болмас. 

*** 

Сұлу, сұлу емес, 

Сүйген сұлу. 

*** 

Көш жүре түзеледі. 

*** 

Қайғысыз қара суға семіреді. 

*** 

Өз жұрттың - күншіл, 

Нағашы жұрттың – сыншыл, 

Қайың жұртың міншіл келеді. 

  

5 тапсырма. Мәтінді түсініп оқыңыз, қысқышы мазмұнын айтыңыз. 

 

Дін мен дәстүр сабақтастығы 

 

 Дін – адамдық ізгі қасиеттерімізді асқақтатса, салт-дәстүр – ұлт болып 

қалыптасуымыз үшін қажет. Дәстүр –  ұлтты рухани жандандырып, оның ішкі 

және сыртқы келбетін өрнектеп, көрсетіп тұратын сипаттар. Демек, дін мен 

дәстүр – қашанда бір-бірімен сабақтас ұғым. 

 Осыдан 12 ғасыр бұрын бабалар жүрегі иманға ұйып қабылдаған Ислам 

діні әрбір халықтың, ұлттың өзіндік құндылықтары және ерекшеліктері – 

әдет-ғұрпына ерекше көңіл бөлген. Соның дәлелі, Ислам дініне дейін де 

даламыздың өз заңдары, қағидалары, наным-сенімдері болды. 
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 Дәстүрге теріс көзқараспен қарау және оны жоққа шығару тек бір 

ұлттың тамырына ғана балта шабу емес, дінді бұзушылық болып табылады. 

Халқымызда «Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар» деген керемет нақыл бар. 

Осыған орай, ғұрыптардың барлығы дерлік әлбетте бірдей емес. Сол үшін де, 

оларға бір жақты қарауға әсте болмайды. Себебі, әдет-ғұрыптардың ішінде 

тыйым салынатыны, сондай-ақ рұқсат етілетіні, тіпті орындалуы қажет болып 

табылатындары да бар. Әдет және ғұрыпқа айрықша орын бергенде, 

орындалатын өзіндік арнайы шарттары бар. Салт-дәстүр бізге бұрынғылардан 

жеткен, қазіргі таңда да қолданыстағы дәстүр болуы керек. Өйткені, салт-

дәстүр уақыттан-уақытқа, халықтан-халыққа ауысып келе береді.  

 Біздің ата-бабаларымыз, Ислам діні мен қазақтың  салт-дәстүрлерінің  

тепе-теңдігін сақтай отырып, ұрпақ тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Осындай 

тәрбиенің арқасында қазақ халқынан жүздеген, тіпті мыңдаған батырлар, от 

ауызды, орақ тілді ақындар мен жыршы-жыраулар, данышпан билер мен 

ғұламалар шыққан. 

 Бүгінде «Дін мен дәстүр» сабақтастығы аясында дін мұраттарын қалың 

бұқараға ұғынықты етіп жеткізу үшін де алдымен қазақтың тілі мен тарихын, 

мәдениеті мен әдебиетін жетік білу қажет.  

 5.1 Мәтіннің әр бөлігіне тақырыпат қойыңыз.  

 5.2 Мәтіннің тірек сөздерін табыңыз. 

 5.3 Мәтіннен себеп-салдар мәнді сөйлемдерді табыңыз. 

 5.4 Мәтінді басшылыққа алып,  сұраулы шылау, сұрау есімдігі, ше 

шылауы, көмекші етістіктердің (болар, шығар, қайтеді), оқшау сөздер (ә, сірә), 

сұрау интонациясы арқылы екеуара жұп болып диалог құрастырыңыз. 

 5.5 «Мен қазіргі жастардың қандай дінді, салт-дәстүрді ұстанғанын 

қалаймын» тақырыбы бойынша өз пікіріңізді білдіріңіз.  

  

6 тапсырма. Мәтінді оқып, қысқаша мазмұнын айтыңыз. 

 

Техникалық және кәсіптік білім беру 

 

 Қазақстанда тұңғыш рет 11 жекеменшік колледж 1994 жылы ашылды. 

2016 жылы елімізде 817 колледж жұмыс істеді, онда 489,2 мың студент білім 

алды. 

 Қазақстанда білікті жұмысшы кадрларды даярлауға әрдайым үлкен 

назар аударылды. 1999 жылдан бастап еліміздің экономикасы қарқынды дами 

бастады. Өнеркәсіп пен құрылыс қарқынды дамыды, ауылдардың тіршілігін 

қамтамасыз етудің оңтайлы жағдайлары жасалды. Білікті жұмысшы кадрларға 

сұраныс артты. Ел Президентінің «Баршаға арналған тегін кәсіптік-

техникалық білім» бастамасы халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарын 

мемлекеттік қолдауға бағытталған. Осы жобаны 2017 жылдан іске асыру 

ТжКБ дамудың жаңа деңгейіне көтереді. 

 Оқу бағдарламаларының икемділігі жұмысшылардың сұрауларына 

жылдам жауап беруге мүмкіндік береді. Оқу жоспарларына кәсіпкерлік 
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дағдыларын енгізу колледж түлектеріне индустриалдық-инновациялық 

экономика жағдайында жылдам әлеуметтік бейімделуіне мүмкіндік береді.  

 2007 жылдан техникалық және кәсіптік білім (ТжКБ) орта білім 

деңгейінің құрамдас бөлігі болып табылады. Колледждерде, училищелерде 

және жоғары техникалық мектептерде (ЖТМ) алғаш рет орта буын 

мамандары даярлана бастады. 2015 жылы ЖТМ жоғары колледждер болып 

қайта аталды. 

 6.1 Мәтіннің тірек элементтерін табыңыз. 

 6.2 Қысқарған атауларды таратып жазыңыз. 

 6.3 Баршаға арналған тегін кәсіптік-техникалық білімнің қандай 

артықшылықтары бар? Өз пікіріңізді білдіріңіз. 

 6.4 Асты сызылған сөздерге сұрақ қойыңыз. 

1. Барлығының атын жатқа білемін. 

2. Бәрін қарадым, бірақ таппадым. 

3. Бүкіл халық мерекеге атсалысады. 

4. Барша жұртпен бірге мен де бардым. 

6. 5 Дұрыс нұсқаның астын сызыңыз. 

1. Барлық/барлығы адам жұмыста табысқа жеткісі келеді. 

2. Сол күні маған әріптестерімнің бәрі/бәрінің қол ұшын берді. 

3. Ертең жиналысқа түгел/түгелі келеміз. 

4. Ол жиналған барша/баршаның халықтың алдында еркін сөйледі. 

5. Құжаттардың барлығы/барлық көшірмесін ертеңге дейін жасау 

керек. 

6. Менде бар кітаптың бәрі/бәріне осы. Барлығын/барлық алып келдім. 

7. Барлық/барлықтары адамдармен тіл табысып, қарым-қатынас 

жасау өте қиын [3]. 

  

7 тапсырма. Мәтінді оқып, қосымша ақпаратпен толықтырып айтыңыз.  

 

Жоғары оқу орны 

 

 Қазақстан тәуелсіздігін алған кезде, 61 жоғары оқу орны жұмыс істеген, 

олар экономиканың жоспарлы қажеттіліктерін қамтамасыз етті, қатаң тәртіпте 

жұмыс істеді және олардың жекешелену бастамаларына құқықтары болмады. 

 1991 жылдан бастап 2001 жылға дейін ЖОО желілері 3 есеге өсті және 

оның саны 182-ге жетті. 

 Соңғы 20 жылда ақылы негізде білім алатын студенттердің үлесі артып 

жатыр. Егер 1998 жылы студенттердің 47,1%-і ақылы негізде білім алса, 2016 

жылы осы көрсеткіш 73,3%-ке дейін жетті. 

 Мемлекеттік тілде білім алатын студенттердің саны жыл сайын артып 

жатыр. Егер 1998-1999 оқу жылы қазақ тілінде білім алушылардың жалпы 

санынан 26,8% білім алса, 2016-2017 оқу жылы 63,1% болды. 

 Ағылшын тілінде оқытатын арнайы бөлімдер ашылатын ЖОО саны жыл 

сайын артып жатыр. Магистратура мен PhD докторантура алғаш рет 2004 
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жылы енгізілді. 2012 жылға дейін магистратура бағдарламалары бойынша 

оқыту, негізінен, гуманитарлық пәндер бойынша жүргізілді. 

Индустрияландыру бағдарламасын жүзеге асырумен мемлекеттік тапсырыс 

техникалық мамандықтарға қайта бағдарланды. Магистратурада білім 

алушылардың саны соңғы бес жылда шамамен 5 мың студентке артты. 

 7.1 Сөздерді тіркестіріңіз. 

1) «Болашақ»           а) пайдалану                1) иегері                    а) тақырыбы 

2) құжаттар              ә) жастар                      2) үлес                       ә) қызметші 

3) жұмыстарды        б) мол                           3) шәкіртақы            б) атану 

4) мүмкіндік             в) 

бағдарламасы          

4) іріктеу                  в) қосу 

5) талпынған            г) 

ұйымдастыру           

5) мемлекеттік         г) тәртібі 

6) тиімді                   ғ) қабылдау                   6) зерттеу                  ғ) тағайындау 

7.2 Жалғасын табыңыз. 

1. Өткен жылы «Болашақ» бағдарламасына құжаттарымды тапсырдым. 

2. «Болашақ» бағдарламасы бойынша бакалаврлар дайындалмайтын 

болды. 

3. Қазақстан Республикасының мемелекеттік тілі – қазақ тілі. 

4. Олармен бір апта болды хабарласа алмай отырмын. 

5. Қазақстан Республикасы – Орта Азиядағы ірі мемлекеттердің бірі. 

6. Бұқаралық ақпарат құралдары – ақпараттар, танымдық мәліметтер 

жиынтығы. 

7. Астанада отандық кәсіпкерлердің кеңейтілген отырысы болды. 

8. Жазғы олимпиада ойындарына әлемнің 120 елінен спортшы қатысты.  

9. Отбасылық бюджетті тиімді жоспарлаңыз, оны ұқыпты жұмсаңыз. 

10. Ол іссапарға барғысы келмеді. 

- және экономикасы дамыған әрі әлеуметтік жағдайы тұрақты мемлекет.  

- алайда ондағы ақпараттардың барлығы пайдалы бола бермейді.  

- себебі келесі айлыққа дейін біраз уақыт барын ұмытпаңыз. 

- себебі олардың телефон нөмерлерін ұмытып қалыппын. 

- бірақ дипломымның баллы жетпей бағдарламаның 1 турынан өтпей 

қалдым. 

- себебі «Назарбаев университеті» халықаралық дәрежеде дайындайтын 

болды. 

- және олардың әрқайсысы тамаша жетістіктерге қол жеткізді. 

- және шетелдік фирмалармен өзара келісімшарттар жүргізілді. 

- сондықтан қазақ тілін білу, оны құрметтеу менің міндетім. 

- алайда баруға тура келді. Себебі жобаны уақытында аяқтау керек 

болды [4]. 

 7.3 Төмендегі сөздердің түсіндірмесін жазыңыз.  

Бакалавр, бакалавриат, PhD докторы - философия докторы (РhD), 

докторантура, зерттеу университеті, кредиттік оқыту технологиясы, 

магистратура,  «Болашақ» халықаралық стипендиясы, білім беру гранты,  
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техникалық және кәсіптік білім беру. 

 7.4 Мәтінді оқып, тақырып қойыңыз. 

 Құзырлылықтың латын тілінен аудармасы ««сомпетенс» белгілі сала 

бойынша жан-жақты хабардар, білгір деген мағынаны қамти отырып, қандай 

да бір сұрақтар төңірегінде беделді түрде шешім шығара алады дегенді 

білдіреді» деп көрсетеді.  

 Егеменді еліміздің ең басты мақсаты өркениетті елдер қатарына 

көтерілу болса, ал өркениетке жетуде жан-жақты дамыған, рухани бай 

тұлғаның алатын орны ерекше. Қазіргі білім берудің басты мақсаты да сол 

жан-жақты дамыған, рухани бай жеке тұлға қалыптастыру болып табылады. 

 Рухани бай, жан-жақты дамыған жеке тұлғадағы ең басты қасиеттердің 

бірі - тіл байлығы, өз ойын нақты, терең мағыналы әрі көркем жеткізе білетін, 

шешен де ойлы сөйлей білетін, Абайша сөйлегенде сөзі жүрекке жылы тиетін, 

сөз құдіретін игерген адамдарда да тұлғалық қасиет болады.  

 7.5 «Жеке тұлға» ұғымына түсінік беріңіз және оларға қандай 

адамдарды жатқызасыз? 

  

8 тапсырма. Мәтінді оқып, негізгі ақпараттарды айтыңыз. 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы 

  

 Қазақстан Республикасының Білім беру туралы Заңы — республика 

азаматтарының білім алуға конституциялық құқын қамтамасыз етуге арналған 

заң. 1999 жылы маусымның жетісінде қабылданды. Одан кейін 2007 жылы 27 

шілдеде қабылданды. ҚР Білім туралы заңы 68 баптан, 12 тараудан тұрады. 

Білім беру жүйесінің міндеттері көрсетіліп, осы сала ұйымдарының ережелері, 

бағдарламалары мен білім деңгейлері айқындалған. Сондай-ақ, білім беру 

жүйесін басқару мен оның экономикасы, білім беру саласындағы 

халықаралық қызмет көрсетілген. ҚР-дың білім беру саласында мұнан басқа 

да жекелеген нормативті актілері бар. Осы Заң бiлiм беру саласындағы 

қоғамдық қатынастарды реттейдi, осы саладағы мемлекеттiк саясаттың негiзгi 

принциптерiн айқындайды және Қазақстан Республикасы азаматтарының, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдiктердiң және 

азаматтығы жоқ адамдардың бiлiм алуға конституциялық құқығын 

қамтамасыз етуге бағытталған. 

 Заң «білім беру жүйесі» ұғымы мен оны құрайтын білім беру 

деңгейлерінің анықтамасынан басталады. Одан әрі әртүрлі деңгейдегі оқу 

бағдарламалары арқылы білім берудің мазмұны ашылады. Келесі кезекте 

білім беруді ұйымдастыру, білім алушыларға қойылатын талаптар, қабылдау 

ережелері, оқу түрлері, білім берудің оқу, тәрбие, ғылыми және оқу-

әдістемелік жұмыс сияқты түрлі бағыттары сипатталады. Сондай-ақ білім 

беру деңгейлері мен оларға сәйкес келетін білім беру ұйымдарының түрлеріне 

сипаттама беріледі. 
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 Білім беру қызметінің субъектілері, олардың құзыреттері, құқықтары, 

білім алушылар мен тәрбиеленушілердің және олардың ата-аналары, басқа да 

заңды өкілдерінің міндеттері мен жауапкершіліктері жеке тарауға бөлініп 

берілген. 

 Заң құрылымындағы маңызды жаңалықтардың бірі – педагогикалық 

қызметкердің мәртебесі туралы норманың енгізілуі. Бұрынғы заңда 

педагогикалық қызметкердің мәртебесі туралы бірде-бір сөз айтылмаған еді. 

Одан кейін білім саласын басқарудың мазмұны ашып көрсетілген. Онда білім 

беру саласындағы мемлекеттік басқару мен мемлекеттік билік субъектілерінің 

құзыреттері жазылған.  

 8.1 Мәтіндегі тірек элементтерді жазыңыз. 

 8.2 Мәтіннің мағыналық бөліктеріне тақырыпат беріңіз. 

 8.3 Мәтін сөйлемдеріне сұраулы шылау, сұрау есімдігі, ше шылауы, 

көмекші етістіктердің (болар, шығар, қайтеді), оқшау сөздер (ә, сірә) арқылы 

түрлендіріп сұрақтар қойып, жауаптар беріңіз. 

 8.4 Берілген сөз тіркестерінен сөйлемдер құраңыз және 

субстантивтенген сөздерді табыңыз.  

Суық келді; жарық түсті, кәрілердің сөзі; жастың өмірі; салқындық 

танытты; ескінің көзі; жақсының сөзі; естігендердің айтуынша; оқыған біледі; 

берместің асы піспес; Дәметкен келе алмады; Жыландының астығы. 

 

 9-тапсырма. Мәтінді оқыңыз, өз ақпаратыңызды қосып, толықтырыңыз. 

 

Көптілділікті іске асыру – бүгінгі күннің талабы 

 

 XXI ғасыр – ғылым ғасыры. Халқымыз ежелден тіл абыройын биік 

көтеріп, «Өнер алды ــ қызыл тіл» деп, сөз өнерін бар өнердің алдына қойып, 

жоғары бағалаған. Бір азаматтың өз ана тіліне қанық болуы шарт астында өзге 

бір ұлттың тілін жетік игеріп, сол ұлт азаматтарымен ойдағыдай тіл табыса 

білуін үлкен біліктіліктің белгісі деуге болады. Өмірде өзге бір ұлттың тілін 

игерген адам сол халықтың ішкі жан-дүниесін түсініп, күллі мәдени 

қүндылықтарымен танысу орайына ие бола алады. 

 Кезінде халқымыздың «Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл» 

деген аталы сөзі дәл бүгінгі дамыған дәуірімізге сәйкес айтылғандай. Тарихи 

деректерге жүгінсек, осыдан 12 ғасырдың алдында жасаған энциклопедик 

ғалым, әлемде Аристотелден кейін екінші аға ұстаз аталған ұлы ғұлама Әбу 

Насыр  Әл-Фараби бабамыз өз өмірінде 70-ке жуық ұлттың тілін жеттік 

білгендіктен, артына мәңгі өшпес мол рухани құнды мұра қалдырып 

кеткендігі анық. 

 Бүгінгі таңда елімізде «Көптілділік» мәселесі көкейкесті мәселелердің 

бірі болып саналады. Елбасымыз сол үшін де тілдердің үштұғырлылығын 

міндеттеп отыр. 

 Көптілділік мәселесі – Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлемнің алдында 

тұрған көкейтесті мәселелердің бірі. Көптілділік - белгілі бір әлеуметтік 
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ортада, мемлекетте бірден үш, одан да көп тілде сөйлей білушілік.  

Көптілділіктің үштілді меңгеру дәрежесі сол адамның немесе бүтіндей 

халықтың өмір сүрген тілдік ортасы, әлеуметтік, экономикалық, мәдени өмірі, 

тұрмыс-тіршілігі секілді көптеген факторларға байланысты. 

 9.1 Тіл туралы нақыл сөздерді оқып, мәнін ашыңыз. 

 Қазақстанның болашағы - қазақ тілінде (Н. Назарбаев). Қазақтар шешен 

келеді, олар мақалдап сөйлейді, жәй сөзінің өзі өлең боп құйылып жатады 

(В.В. Радлов). Егер ертең туған тілім жоғалар болса, мен бүгін өлуге даярмын 

(Расул Ғамзатов). Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту 

– бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту (Б. Момышұлы). Ана тілін 

ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді (Ғ. 

Мүсірепов). Тіл жоқ жерде ұлт жоқ (Ш. Айтматов). Тілді жеке бір адам жасай 

алмайды, оның түпкі иесі халық (В. Г. Белинский). Тіл жүректің айтқанына 

көнсе жалған шықпайды (А. Құнанбайұлы). Ана тілін білмейтін адам 

мәдениетті адам санатына қосылмайды (М. Әуезов). Түркі халықтарының 

ішіндегі ең суретшіл, образды тіл – қазақ тілі. Қазақтар өзінің шешендігімен, 

әсем ауыз әдебиетімен даңқты (С. Е. Малов). 

 9.2 Сұрақтар ойлап, бекіту мақсатындағы жауаптар беріңіз: иә, жоқ, 

жақсы, болады, болмайды. 

 9.3 «Мен Алматыда оқимын» атты ауызша хабарлама жасаңыз. 

 9.4 Сұрақтарды қалпына келтіріңіз. Өзара сұхбаттасыңыздар. 

   Сіз қандай (жоғары оқу орнын бітіру) ? 

   Қайда (жұмыс істеу) ? 

   Осы жұмысына қашан (орналасу) ? 

   Қандай бөлімде (жұмыс істеу) ? 

   Сіздің жұмысыңыз (ұнау) ? 

   Жалақы (жоғары) ? 

   Сіз қандай тілде (жетік сөйлеу) ? 

 9.5 Өз мамандығыңыз туралы әңгіме құрыңыз. Сұлбаны пайдаланыңыз. 

    Мен......................................жылы...........................................бітірдім. 

    Сонан соң ..........................................................................................................  

    Бірақ.................................................................................................................... 

    Сондықтан ......................................................................................тура келді. 

    Сонымен қатар ............................................................................................... . 

    Бақытыма қарай .............................................................................................. . 

    Өкінішке орай ................................................................................................. . 

   Қазір ................................................................................................................ . 

    Ұжымымыз ..................................................................................................... . 

    Еңбек өтілім ................................................................................................... . 

 9.6 Оқыңыз және өзіңізді тексеріңіз. Барлық сөздер сізге түсінікті ме? 

Өзіңіздің досыңызға, дос қызыңызға немесе жігітіңізге, оқытушыңызға 

берілген сын есімдердің неғұрлым тиістілерін алып, мінездеме беріңіз.  

Білімді, белгілі, білікті, тәжірибелі, талантты, тыңғылықты, ұқыпты, 

тиянақты. 
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 10-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Қазақстан Республикасының Тіл туралы Заңы 

 

 1989 жылы тілдер туралы Заң қабылданып, қазақ тілі мемлекеттік тіл 

мәртебесін алды. Бұл 1993 жылғы Конституцияда бекітілді. 1990 жылдан бері 

қазақ тілі заңды түрде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тілі болып 

саналады.  

 Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы тiл 

туралы» Заңы 1997 жылғы 11 шiлдеде қабылданды. Атап айтқанда, 1998 

жылғы 14 тамызда «Мемлекеттiк органдарда мемлекеттiк тiлдiң қолданылу 

аясын кеңейту туралы», Елбасының 1998 жылғы 5 қазаңдағы № 4106 

Жарлығымен бекiтiлген «Тiлдердi қолдану мен дамытудың мемлекеттiк 

бағдарламасы» т. б.  

 10.1 Төменде берілген мәтінді түсініп оқыңыз және оқытушы ұсынған 

тақырыпқа жоспар, тезис құрастырыңыз. 

  Ғылыми тілде ұйымдастыруда кең тараған тілдік әрекеттердің бірі – 

жоспар. Жоспар дегеніміз мәтін, еңбек мазмұны бойынша белгілі бір ретпен 

негізгі мәселелердің жазылуы, айтылуы. Жоспар құру мынадай әрекеттерден 

тұрады: 

1) мәтінді оқу; 

2) оқылған мәтінді мағыналық бөліктерге бөлу; 

3) әр мағыналық бөліктегі қысқа, нақты ойды көрсету. 

Жоспар хабарлы немесе сұраулы сөйлемдермен жазылуы мүмкін. 

Жоспарды құрғанда сөйлемнің бір түрін қолдану қажет, бұл жоспардың 

жүйелі болуына көмектеседі. Жоспар жай, күрделі болуы мүмкін. 

         Тезис жоспар сияқты қысқа баяндаудың бір түрі. Бірақ жоспар мәтінде 

не айтылады, соны атап көрсетеді. Мәтінде айтылатын негізгі ой тезистерде 

жинақы әрі қысқа көрсетіледі. 

         Тезистер – бұл дамытуды, дәлелдеуді, қорғауды қажет ететін, қысқа, 

жинақталған, ықшамдалып берілген негізгі қағидалар, ойлар. Жоспардағыдай 

тезис бөлімдері жүйелі, ішкі логикамен байланысуы керек. Тезис – бұл 

информацияның ықшамдалып жазылуы. Негізгі информация аталады да 

қосымшасы айтылмай кетеді. Тезисті құрастырғанда жоспарға сүйену қажет. 

 10.2 Мәтін құрастырыңыз. Тезис. Бір-біріне әсер ететін екі күш шамасы 

бойынша бірдей, бірақ бағыттары бойынша қарама-қарсы. 

         Дәлелдеме... 

         Қорытынды... 

 10.3 Мамандығыңызға байланысты суреттеу, баяндау, хабарлау, 

пайымдау әдістерінің тиістісін қолдана отырып, бір құрылғының 

сипаттамасын келтірілген құрылымдар арқылы жазыңыз: 

 Не дегеніміз не / Не не болып табылады / Нені қалай атайды / Нені не 

үшін қолданады / Не үшін нені қолданады немесе пайдаланады / Не не үшін 

қызмет атқарады / Не үшін қызмет атқаратын не / Нені не үшін пайдаланады / 
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Не үшін нені пайдаланады / Не неге жатады / Нені неден жасайды / Ол үшін 

не істеу керек / Не неге бөлінеді / Нені неге немесе қалай бөледі / Ненің 

құрамына не кіреді / Не ненің құрамына кіреді / Не ретінде не қолданылады / 

Не ретінде не қолданылуы мүмкін / Нені неге қосады немесе жалғайды / Не 

неге немесе қайда әсер етеді / Нені немен жалғайды / Нені неге немесе қайда 

жалғайды / Ненің көмегімен немесе не арқылы / Не неден тұрады немесе 

құралады / Нені қайда орнатады немесе жалғайды / Не не болып саналады / Не 

неге теңеледі / Не нені неге түрлендіреді / Не неге айналады / Не неден қалай 

ерекшеленеді т.б. /  

 10.4 Темір мен мыстың физикалық және химиялық қасиеттерін 

салыстыра отырып, жоспар бойынша сипаттаңыз. Сипаттауда қай әдісті 

(баяндау, суреттеу, хабарлау, пайымдау) қолданғаныңызды айтыңыз. 

Жоспар 

1. Жіктелімі (классификация) және сатысы (класс). 

2. Сыртқы түрі, түсі, исі. 

3. Меншікті салмағы, балқу температурасы. 

4. Электрөткізгіштік және магниттік қасиеттері. 

5. Суда ерігіштігі. 

6. Химиялық активтілігі немесе серпінділігі. 

7. Химиялық реакциясының негізгі типтері және негізгі қосылулары. 

 

 11-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Салауатты өмір салты 

 

 Салауатты өмір салты — бұл ең әуелі денсаулықты сақтауға және 

нығайтуға бағытталған сауықтыру жолындағы белсенді іс-әрекет. Салауатты 

өмір салты өмір сүру барысында мақсатты түрде қалыптасады. Қазіргі 

мәліметтер бойынша денсаулық 53-55%- ке салауатты өмір салтына тәуелді 

болады екен. Бұдан салауатты өмір салтын ұстанудың қаншалықты маңызды 

екендігі айқын. 

 Қимыл белсенділігі - салауатты өмір салтын қалыптастырудың негізгі 

шарты. Ол өмірлік маңызды мүшелердің және мүшелер жүйесінің қызметін 

жақсартады, сондықтан салауатты өмір салтын қалыптастыруда үлкен рөл 

атқарады. Қозғалыс белсенділігін дұрыс ұйымдастыру ағзаның өсуі мен 

дамуына белсенді ықпал етеді, жұмысқа қабілеттігін жоғарылатады, әртүрлі 

ауруларға төзімділігін арттырады. Ал аз қозғалған кезде ағзада өзгерістер 

дамиды. 

 Әртүрлі аурулардың алдын алу үшін ағзаны үнемі шынықтыру қажет. 

Шынығудың арқасында ағза қоршаған ортадағы температураның күрт 

өзгеруіне бейімделеді және ағзаның жұқпаларға қарсылығын жоғарлатады. 

Шынықтыру емшараларын таңдау кезінде адамның жасы, денсаулығы, 

шынығуға бейімделу дәрежесі және т.б. жеке ерекшеліктерін ескеру қажет. 
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 Денсаулықты сақтауда уақытымен және дұрыс тамақтанудың маңызы 

зор. Жүріп бара жатып, кітап оқып отырып, теледидар алдында тамақтануға 

болмайды. Майлы, тұзды, тәтті тағамдарды қабылдауды шектеген жөн, 

тамақты аса көп жеуге, ұйықтар алдында тамақтануға болмайды. Тағам 

әртүрлі сапалы, экологиялық таза болуы тиіс. Төрт мезгіл тамақтануды сақтай 

отырып, белгілі бір сағатта ас қабылдаған дұрыс. 

 Сау болудың бір түрі - жарақаттың алдын алу, яғни сыну, шығу, күйік, 

үсік, улану сияқты әртүрлі жарақатты болдырмау. Адам жарақаттарға әртүрлі 

жағдайларда душар болады: көшедегі қауіпсіздік ережелерін сақтамағанда, 

электр құралдарын дұрыс пайдаланбағанда, улы өсімдіктер мен 

саңылауқұлақтарды пайдаланғанда т.б. жағдайларда. 

 Жұқпалы аурулардың алдын алу - жеке гигиена ережелерін бұлжытпай 

орындау, жұқпалардан қорғану тәсілдерін білу, алдын алу екпелерін 

уақытымен қабылдау да денсаулық кепілі. 

 Зиянды әдеттерден алшақ болу – бұл темекі шегуден, ішімдіктен, есірткі 

және уытты заттардан бас тарту. Бұл зиянды әдеттер ағзаға әсер етіп, 

денсаулыққа зиян келтіреді. 

 Күйзеліс (стресс) пен кикілжіңді болдырмау - бұл адамның өз күйін 

анықтай білу, көңіл-күйдің денсаулыққа әсерін білу, адамдар арасында тіл 

табыса білу, қарым-қатынас жасай білу, көңіл-күйін басқара білу - бұның бәрі 

психикалық денсаулықты қорғауға мүмкіндік жасайды [5]. 

 11.1 Жазылған мәтінді тиісті бөліктерге бөліп, тақырыпат қойыңыз; 

 11.2 Мәтіннің әрбір бөлігінен тірек сөздер мен сөйлемдерді теріп 

жазыңыз; 

 11.3 Тірек сөздер мен сөйлемдер арқылы мәтіннің әрбір бөлігін, содан 

кейін мәтінді толық әңгімелеуге тырысыңыз; 

 11.4 Мәтінді жоспарсыз және тірек сөздерсіз айтып көріңіз. 

 11.5 Сіз не істей аласыз? Төмендегі етістіктерге -а ал; -е ал; -й ал 

тұлғасын жалғап, болымды және болымсыз жауап қайтарыңыз: 

 ән айт-, қазақша еркін сөйле-, ағылшын тілінде оқ-, компьютерде жұмыс 

істе-, бұл жұмысты атқар-, адамдарды қабылда-, немісше сөйле-, домбыра 

тарт-, ағылшын тілінде өтініш жаз-, құжаттарды әкімшілікке апар-. 

 11.6 Төменде берілген күрделі сөздерді (біріккен сөз, қос сөз, атаулық 

тіркестер, қысқарған сөздер) бөліп жазыңыз, сұрақ қойып, сөз табына 

ажыратыңыз.  

 Боз торғай, бетпе-бет, күнбағыс, ҚазМУ, еңбек кітапшасы, сұрау белгісі, 

БҰҰ, қаптесер, апа-жезделі, жөнді-жөнсіз, ауатком, мединститут, ұлт 

мәселесі, көкжөтел, жалт-жұлт, АҚШ, айта-айта, ашық хат, алтыбақан, күн 

тәртібі, биыл, таудай-таудай, қара торғай, жерсағыз, тап-таза, ҚХР, АЭжБУ. 

 11.7 Жоғарыдағы мәтіннен күрделі сөздерді табыңыз.        
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12- тапсырма. Мәтінді оқыңыз.  

 

Дені саудың – жаны сау 
 

 Кез келген елдің болашағы – оның халқының денсаулығына байланысты 

екендігі – дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Ал біздің болашақтағы 

бағытымыз – салауатты өмір салты. «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол 

ізде» дегенді өсіп келе жатқан ұрпақтың санасына сіңіріп, олардың өз 

денсаулығына деген жауапкершілікті қалыптастыру баршаның борышы. 

 Денсаулық дегеніміз – адам жаны мен тәнінің амандығы. Денінің сау 

болуын қандай адам қаламайды? 

 Дені сау адам өзі үшін де, ол өмір сүріп жатқан қоғам үшін де керек. 

Қоғамдағы не бір жұмысты да сол денсаулық иесі ғана атқара алады. Адам 

бұл өмірде мәңгілік емес. Шопенгауердің «Дені сау кедей – ауру корольден 

бақытты», - деген қанатты сөзі өте орынды айтылған. 

 Бүгінгі дені сау ұрпақ – елдің ертенгі жалғасы. Халқымыздың тіршілігі 

мен бірлігі, жарқын келешегі көп ретте денсаулық мәдениетінің қаншалықты 

дәрежеде қалыптасуына байланысты. Денсаулық – ел дамуының басты 

арқауы. Денсаулық сақтау біздің өміріміздегі келелі мәселелердің, үшінші 

мыңжылдыққа аттаған еліміз үшін өзекті міндеттердің бірі. Адамның 

денсаулығы - өмір тіршілігінің ең бірінші  шарты болып табылады. 

Сондықтан үкіметіміз денсаулық сақтау ісіне, адамдарымыздың дені сау, 

ағзасының күшті болуына үнемі қамқорлық жасап отыр. 

 12.1 Денсаулықтың адам өміріндегі рөлі туралы мәтінге сүйене отырып 

екеуара диалог құрастырыңыз. 

 12.2 Берілген мақал-мәтелдердің мәнін ашыңыз.  

Еңбектен асқан ем жоқ.  

*** 

Әуелгі байлық — ден саулық, 

Екінші байлық — он саулық, 

Үшінші байлық — ақ жаулық. 

*** 

Таңертеңгі асты тастама, 

Кешкі асқа қарама. 

*** 

Денсаулық — зор байлық. 

*** 

Жарлының байлығы — 

Денінің саулығы. 

*** 

Жалқаулық — жаман ауру. 

*** 

Жан ауырса тән азады, 

Қайғы басса, жан азады. 



23 

*** 

Тазалық — саулық негізі, 

Саулық — байлық негізі. 

*** 

Бас аманда мал тәтті, 

Бас ауырса, жан тәтті. 

*** 

Жасырғанның жарасы асқынады. 

*** 

Қимыл шынықтырады, 

Ұйқы тынықтырады. 

*** 

Үш нәрсенің алдын ал: 

Аурудың алдын ал, 

Жаудың алдын ал, 

Қайта қозған даудың алдын ал. 

*** 

Кесел батпандап кіріп, 

Мысқалдап шығады. 

*** 

Жан ауырса, тән азады, 

Қайғы басса, жан азады. 

 12.3 Топтық жұмыс. Ақпарат беріңіз 

 

         А тобы                                                                         Ә тобы 
Қазақтың ұлттық тағамдары                      Қазақтың ұлттық сусындары 

 12.4 Жауап беріңіз. 

1. Жақсы көретін тағамдарыңыз? 

2. Ең сүйікті тағамыңыз туралы айтып беріңіз. 

 12.5  Тиісті жауапты таңдап, не үшін таңдағаныңызды түсіндіріңіз.

                                    

1 кесте 

1 Қазының салмағы 1256 келі 

болады. 

а) сенемін ә) сенбеймін б) мүмкін 

2 Қазы Гиннестер кітабына енді. а) сенбеймін ә) сенемін б) мүмкін 

3 Қытайда қымыздан дәрі шығарады. а) сенемін ә) сенбеймін б) мүмкін 

4 Қымыздан балмұздақ жасайды. а) мүмкін ә) сенбеймін б) сенемін 

5 Германияда қымыздан косметика 

жасайды 

а) мүмкін ә) сенбеймін б) сенемін 

6 Қымыз – ең пайдалы сусын а) сенбеймін ә) мүмкін б) сенемін 

  

12.6 Жауап беріңіз. 

1. Қазақ халқының қандай ұлттық тағамдарын білесіз? 

2. Ең жақсы көретін тағмыңыз қандай? 
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3. Жақсы көретін тағамыңыздың құрамы туралы айтып беріңіз. 

4. Қазақ халқының қандай ұлттық сусындарын білесі 

12.7 «Бренд» деген ұғымды қалай түсінесіз? 

1.Бренд болған қазақтың қандай өнімдерін айта аласыз? 

2. Қазақтың қандай ұлттық тағамдары бренд бола алады деп ойлайсыз? 

3. Белгілі бір өнімді брендтеу мемлекет үшін қаншалықты маңызды? 

4. Ұлттық тағамдарды брендке айналдыру үшін қандай жұмыстар атқару 

керек? 

 
 

2 сурет 

 

Қазы - қазақтың бір бренді 

 

 2011 жылы 23 қаңтарда Шыңжаңның Құлжа қаласында Мақтал және 

Рахат есімді қазақ аза- маттары бастаған бес ағайынды жігіт ұзындығы 213 

метр, салмағы 1256 келі болатын қазы жасап шықты. Сөйтіп, дүниежүзі 

Гиннес рекордтарын бағалау комиссиясы «Дүниежүзіндегі ең ұзын қазақтың 

ұлттық қазысы» деген арнаулы атақ берді де, қазақтың тағамы әлемге 

танылды. 

 Германия қазір қымыздың ұнтағын таблетка пішінінде шығарып жатыр. 

Сонымен қатар одан балмұздақ жасап, кәмпит, косметикалық тауарлар 

өндіруге кіріскен. 

 12.8 Тиісті жалғаулықтарды қойып, сөйлемді толықтырыңыз. 

 

2 кесте 

мен/бен Асқар ... Марат қазақтың ұлттық тағамдарын дайындайтын 

мейрамханада жұмыс істейді. 

да/де Наурыз көжеге ......, бидай көжеге сүт өнімдері қосылады. 

және/мен Алматы – Қазақстанның Оңтүстік астанасы ... ірі қалаларының 

бірі. 

та/те Асхат ......, Марат ... ағылшын тілінен емтиханға күні-түні 

дайындалып жатыр. 

бен/пен Дәулет ... Сырым шаңғы тебуден жарыстарға үнемі қатысады. 

де/да Бұл фильм ауылда ....., қалада ... көп көрермен жинады. 

және/әрі Қазақ тілі ... қырғыз тілі - ұқсас тілдер. 

әрі/мен Астана – елорда ... Қазақстанның орталығында орналасқан. 
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Аш қарынға жеуге болмайтын тағамдар 

 

 Таңғы ас – тәңірден. Оның пайдасы шаш етектен екенін білеміз. Алайда 

таңертеңмен аш қарынға қабылдасақ, пайдасынан зияны көп болатын 

тағамдар туралы не білеміз?  

 Цитрус және оның шырыны. Жаңадан сығылған шырын ағзадағы 

қышқылдың артуына сеп болады. Цитрустың, жеміс-жидектің құрамындағы 

эфир майы асқазандағы шырышты түршіктіріп, тұз қышқылы көптеп 

бөлінуіне әкеп соғады. Аш қарынға цитрус түссе, асқазанға бір стақан сірке 

суын құйып жібергендей сезім болады. Әсіресе, қышқылдығы жоғары, мерез 

(язва), созылмалы гастрит ауруы бар адамдар өте сақ болғаны дұрыс.  

 Шикі көкөністер мен жемістер. Бұл іштің кебуіне әкеліп соқтырады. 

Жемістердің пайдасы жөнінде ешкім дау туғызбайды. Ал құнарсыз 

жасұнықты таңмен қабылдау түйткіл туғызады. Ол шырышты асқазанға кері 

әсер етіп, ішті кептіріп, ауыртады.  

 Тәттілер. Таңғы асқа тәтті жегеннің асқазан асты ауырып, оның 

жұмысын тоздыра түседі. Ағзада инсулин (ұйқы безінің ағзадағы 

көмірсулардың алмасуын реттейтін гормоны) артуы бүйірде артық май 

жиналуына сеп болады және қандағы қант құрамын көбейтіп, қант диабетіне 

шалдықтырады.  

 Суық сусындар. Ол ас қорыту үдерісін бұзады. Адамның ас қорыту 

жүйесінде созылмалы аурулары болса, ол асқына түседі. Одан бөлек, асқазан 

түтікшелері тарылуына, қан айналымның нашарлауына, ас қорыту үдерісі 

баяулауына себепкер болады.  

 Айран. Айранды түскі уақыттан кейін ішкен дұрыс. Айранды аш 

қарынға ішсе, ол құрамындағы барлық пайдалы дәруменнен айырылып 

қалады деуге болады. Оны тамақ ішкеннен екі сағаттан соң немесе ұйқыға 

жатардан бұрын ішкен ең дұрыс шешім болмақ. Тек осы жағдайда ғана ол ас 

қорыту үдерісіне жақсы жағынан әсер ете алады. Қызықты мақалалар: 

 12.9 Жұп болып сұқбаттасыңыздар. 

1. Сіз қайда тамақтанғанды ұнатасыз? Үйде немесе кафеде? 

2. Кешкі асты үнемі отбасыңызбен бірге ішесіз бе? 

3. Таңғы аста жиі кофе ішесіз бе? 

4. Түскі асты үнемі уақытында ішесіз бе? 

5. Сіз диета ұстап көрдіңіз бе? 

6. Сіз күнделікті жеміс-жидек қолданасыз ба? 

7. Сізге қай елдің тағамдары ұнайды? 

 

 13-тапсырма. Мәтінді оқып шығып, жай жоспар құрыңыз (хабарлы 

сөйлем, атаулы сөйлем, сұраулы сөйлем, дәйексөз (цитат), сөз тіркесі), 

тақырыбын қойыңыз.  

 

 

 



26 

Экология 

 

 Экология дегеніміз не? «Экология» гректің ойкос – үй (тұрақ, 

тұрғылықты жер, баспана) және логос – ғылым деген сөздерінің 

қосындысынан құралған. Бұл сөздердің дәлме-дәл мағынасы – «өз үйіңдегі» 

организмдер туралы ғылым дегенді білдіреді, яғни «организмдер мен 

қоршаған орта арасындағы жиынтықты» немесе олардың бір-бірімен 

байланысының сипаттамасына ерекше баса назар аударатын ғылым екендігін 

көрсетеді. Қазіргі кезде көптеген зерттеушілер экология – ол тірі организмдер 

мен қоршаған ортаның қатыстылығын оқып-үйрететін немесе тірі 

организмдердің ортадағы өмір сүру шарттарының жағдайын, бір-бірімен өзара 

қарым-қатынастық байланысын зерттейтін ғылым деп санайды.  

      Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас мәңгілікті және сонымен 

қатар тұтас күрделі мәселе. Табиғат арқылы адамзат өзінің көптеген 

қажеттілігін табиғи ресурстар арқылы қамтамасыз етеді. Оларға 

атмосфералық ауа, су топырақ, кен байлықтары, күн радиациясы, ауа райы, 

өсімдіктер мен жануарлар әлемі, жер қабатындағы жылу энергиясы т.б. 

жатады. Таусылуына байланысты табиғи ресурстар сарқылатын және 

сарқылмайтын болып бөлінеді. Сарқылмайтынға негізінде біздің планетаға 

қатысты сыртқы процестер мен құбылыстарды жатқызуға болады. Ең 

алдымен бұған космостық ресурстар, соның ішінде күн сәулеленуінің 

энергиясы және одан туындайтындар – жылжымалы ауаның энергиясы, су 

толқыны, ай мен күннің тарту күшіне байланысты теңіз суының толысуы мен 

қайтуының энергиясы, космостық шаң, климаттық ресурстар – атмосфералық 

ауа, жауын-шашын, жел, сонымен қатар жер қойнауындағы жылу жатады.  

     Сарқылатын табиғи ресурстар қалпына келетін және қалпына келмейтін 

болып бөлінеді. Қалпына келмейтіндерге планетаның қойнауындағы пайдалы 

қазбалар – металл (қара, түсті, асыл және сирек кездесетін, радиоактивті 

металдар) рудалары, бейметалды қосылыстар (өнеркәсіптің металлургиялық, 

химиялық және басқа салаларына арналған шикізаттар), жер асты сулары, 

құрылыс материалдары (мрамор, құм, гранит, және т.б.), энергия сақтағыш 

көздері (мұнай, газ, көмір, жанғыш сланец, жертезек) жатады. Бұл 

ресурстардың қайтадан орнына келу қабілеті жоқ, себебі олар өткен 

геологиялық дәуірде бірнеше миллиондаған жылдар бойында түзілген. 

Мысалы, тас көмір мезозой дәуірінде болған өсімдіктер фотосинтезінің өнімі. 

Қазіргі кезеңде кен байлықтар түзетін процестердің жүруіне бұрынғыдай 

жағдай жоқ, сондықтан олардың орнының тез арада толуы мүмкін емес.  

     Жер қойнауындағы ресурстарды пайдалану қарқыны алдағы уақытта 

төмендемейтін болса, олардың қоры азаятыны сөзсіз. Ғалымдардың болжамы 

бойынша, мысалы, алюминий рудасының қоры 500-600 жылға, темірдікі – 150 

жылға, мырыштікі – 200-300 жылға жетеді екен. 

     Табиғатты тиімді пайдалану ережесінің бұзылуы салдарынан орны 

толмайтын ресурстар қатарына соңғы уақытта тұщы су, оттек және т.б. 

қосылды. Соңғы 400 жыл ішінде жер бетінде құстар мен сүтқоректі 
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жануарлардың  130 түрі жойылып кеткен. Қазірдің өзінде жойылуға 

жақындаған өсімдіктер, омыртқалы жануарлар мен кейбір құрт-

құмырсқалардың түрлерінің саны 10 мыңнан асып отыр.  

     Ғалымдарды, медицина қызметкерлерін және экологтарды 

мазасыздандырып отырған тағы бір жайт, ол су, тамақ, ауа арқылы адам 

организміне ауыр металдардың құрамаларының – сынап, қорғасын, кадмий, 

фосфат, нитраттар және нитриттер – түсуі. 

     Жылдан-жылға табиғат қатты қалдықтармен ластанып келеді. 

     Соңғы жылдары халықтың денсаулығын қорғауға бағытталған табиғат 

байлығын тиімді пайдалануды, әсіресе су көздерін ластанудан, тұзданудан 

қорғайтын бірнеше заң қабылданды. Олардың кейбіреулері мыналар: 

қоршаған табиғи ортаны қорғау заңы, су кодексі, су қорғау ережелері [6]. 

 13.1 Артық, қосымша ақпараттарды алып тастап, мәтіннің тезисін 

құрастырыңыз және мазмұндаңыз. 

 

 14-тапсырма. Мәтінді оқып, өзіңіз білетін ақпаратпен толықтырып 

әңгімелеңіз. 

 

Экологиялық таза өнім 

 

 Адам ағзасына қоршаған орта факторларының әсері туралы білім, 

қоршаған орта факторларының зиянды әсерінен қорғай білу денсаулықты 

сақтауға және түрлі ауруларды болдырмауға жәрдемдеседі. 

 Экологиялық таза өнімі дегеніміз – адам денсаулығына өмір бойы 

зиянын тигізбейтін, болашағына кері әсер етпейтін өнім және оның 

құрамында әртүрлі уытты заттардың, агрохимикаттардың, ауыр металдар мен 

радионуклидтердің болмауы тиіс ас. 

 Экологиялық таза өнімді өндірілуіне байланысты келесідей бөлуге 

болады: 

1. Құрамында зиянды заттар дәстүрлі өнімдерге қарағанда аз, (жол 

берілетін шекті шамадан аспайтын) сапасы бойынша нормативті құжаттарға 

сәйкес өнімдер; 

2. Экологиялық таза аумақта қосымша минералды тыңайтқыштарсыз, 

қалдықсыз немесе аз қалдықты технологиялар көмегімен табиғи шикізаттан 

алынған өнім. 

 Ауыл шаруашылығында экологиялық таза өнім алу үшін, 3-5 жылға 

дейін химикаттар әсері байқалмайтын топырақ пайдаланылады. 

 Экологиялық таза өнім ұғымы 1924 жылы Р. Штайнердің теориялық 

негіздеуімен қалыптасты, ол кезде тәжірибе жүзінде биодинамикалық 

аграрлық қызметтер жүзеге асырыла бастады. 1930–1940 жылдар аралығында 

бұл идея Швейцарияда Г. Мюллердің, Ұлыбританияда Э. Бэлфер мен А. 

Ховордың, Жапонияда Фукуокойдың бастамасымен дами бастады. 
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 14.1 Экологиялық таза өнімдердің артықшылықтарын басқалармен 

салыстырып айтыңыз. Өнімдерді салыстыру барысында қандай сөз 

қолданыстарын пайдаланғаныңызды көрсетіңіз.  

 14.2 Экологиялық таза бір өнімді (көкөніс, жеміс, ет, құс, балық 

өнімдері) шығару/алу үдерісін интернет ресурсын пайдалана отырып, баяндап 

беріңіз. 

 14.3 Экологияға байланысты «Уақыт бізге бағынбайды, уақыт бізді 

бағындырады» тақырыбына шағын эссе жазыңыз. 

 

 15-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыз. 

 

Судың адам өмірі үшін маңызы 

 

 Су - тіршілік көзі деп бекер айтылмаған. Себебі алғашқы тіршілік суда 

басталады. Жердегі ең көп таралған заттың бірі - су. Мұхит, теңіз, көл, 

өзендерден басқа су барлық тірі ағзаның құрамында кездеседі. Мысалға адам 

ағзасындағы қанның немесе шырынның негізгі құрамы судан тұрады. Кәдімгі 

құрғақ өсімдік дәнінде де белгілі бір мөлшерде су болады. Кейбір теңіз 

жәндіктері, мысалға медузаның 97-98% - і судан тұрады. Судың құрамында 

еріген оттегі болғандықтан жануарлар және өсімдіктер тіршілік ете береді. Су 

көптеген жануарлар мен өсімдіктер үшін тіршілік ортасы болып саналады.  

 Адам өмірі үшін су тек қана ішу үшін емес, тамақ пісіруге, жуынып-

шайынуға, әртүрлі тұрмыстық заттарды тазалауға керек. Суда кеме, қайық 

арқылы серуендеуге, жағалауында шомылуға, кемемен жүк тасымалдауға 

болады. Сонымен бірге су зауыт-фабрикалардың жұмыс істеуі үшін өте қажет. 

 Бірде-бір тірі ағзалар сусыз өмір сүре алмайды. Әрбір тірі ағза үшін су 

белгілі бір мөлшерде ғана қажет. Егер оған кажетті су жетіспесе немесе артып 

кетсе де тірі ағзаның өліп қалуы әбден мүмкін. 

 Табиғаттағы су құм, көмір, күйдірген топырақ тәрізді кеуек заттар 

арқылы сүзіліп, тазартылады. Ауыз суын бактериялардан тазарту үшін суды 

хлорлау әдісі қолданылады. Ол үшін 1 тонна суға 0,72 грамм хлор қосады. 

 Дүниежүзілік су қорларының ластануы бүкіл адамзат қауымын 

алаңдатып отыр. Бұл мәселе Қазақстанға да тән. Судың ластануының түрі көп, 

әрі ең соңында су экожүйесін бүлдірумен аяқталады. 

 Су айдындарының ластануын былайша топтайды: 

 биологиялық ластану: өсімдік, жануар, микроорганизмдер және аш 

бейімді заттар; 

 химиялық ластану: уытты және су ортасының табиғи құрамын 

бүлдіретіндер; 

 физикалық ластану: жылу-қызу, электр-магнитті өріс, радиоактивті 

заттар. 

 Судың сапасы, ластану деңгейі үнемі бақылауға алынып отырады. 

Судың құрамындағы химиялық қоспалар, тұздық құрамы, еріген бөлшектер, 

температура әртүрлі болуы мүмкін. 
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 Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ауыз судың 100-ден астам 

сапалық көрсеткішін ұсынған. Ал Қазақстанда ауыз су сапасы МемСТ 287482 

бойынша 30 міндетті көрсеткішпен анықталады. Су бассейнінің ластануының 

негізгі себептері — тазартылмаған ағын суларды өзен-көлдерге жіберу. Бұған 

жол беретіндері: 

- тұрғын-үй коммуналдық шаруашылықтар; 

- өнеркәсіп орындары; 

- ауыл шаруашылығын химияландыру; 

- халық шаруашылығының басқа да салалары. 

 Ағын суларға құйылатын лас сулар да бірнеше топқа бөлінеді. Оларды 

қоспалар (ерімейтін, коллоидты, еритіндер), лас сулар (минералдық, 

органикалық, бактериалдық, биологиялық) деп жіктейді. Өнеркәсіпте 

пайдаланылатын сулар мен синтетикалық жуатын заттармен сулардың 

ластануы өте қауіпті. Бұлар – химиялық ластану көздері. Соның ішінде сулы 

экожүйелердің пестицид, гербицид және басқа да химиялық улы 

препараттармен ластануы Қазақстанда кең етек алған. Мәселен, мақта мен 

күріш, жеміс-жидек, бау-бақша, теплица (жылы жай) зиянкестеріне қарсы 

бұрынғы Кеңес үкіметі кезеңінде өте көп химиялық заттар пайдаланылған. 

Нәтижесінде, су ластанып, оның сапасы мен микрофлорасы және 

микрофаунасы, ірі хайуанаттар, құстар зардап шеккен. Өз кезегінде химиялық 

заттардың зиянды қосылыстары азық-түлік пен адам ағзасына кері әсерін 

тигізді. Қазіргі кезде ашық өзен, көл суларымен қатар жер асты сулары да 

сарқынды, шайынды сулармен және еріген зиянды заттармен ластанып отыр. 

Оның негізгі ластану көздері мыналар: 

- өнеркәсіп өнімдерін сақтайтын қоймалар; 

- химиялық заттар және тыңайтқыштар; 

- тұрмыстық қалдықтар; 

- жер асты суларымен жалғанатын құбырлар; 

- ірі құрылыс учаскелері; 

- бұрғы-скважиналары болып табылады. 

 Жер асты суларында әртүрлі жұқпалы аурулар тарататын микробтар, 

вирустар кездеседі. Қазақстан жағдайында өзен-көлдердің ластануы көбіне 

өнеркәсіп шоғырланған аймақтарда, полигондар мен мұнай-газ өндіретін 

жерлерде жаппай сипат алуда. 

 Соңғы жылдары Каспий теңізінде мұнай өндіруге байланысты және 

теңіз деңгейінің табиғи көтерілуі аймақтың экологиялық тыныс-тіршілігін 

шиеленістіріп отыр. Теңіздің көтерілуі жүздеген мұнай бұрғы- 

скважиналарын, мұнай қоймалары мен өңдеу объектілерін істен шығарды. 

Қазір бұл жерлерде 6 мұнай газ кені, жүздеген елді мекен, коммуникациялар, 

өнеркәсіп орындары су астында қалды. Нәтижесінде, теңізге көптеген 

мөлшерде лас заттар, мұнай өнімдері, органикалық қосылыстар, ауыр 

металдар суға араласуда. Оның үстіне Еділ мен Жайық өзендерінің лас сулары 

теңіз суын уландыра түсуде. Мәселен, 1995-2000 жылдар аралығындағы 

бағалы қара уылдырық және ет беретін бекіре тұқымдас балықтардың азайып 
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кетуі тіркелді. Ал, 1999 жылы қырылып қалған 20-30 мың итбалықтың және 

жүздеген мың құстың өлуі теңіз суының бүгінгі сапасының көрсеткіші – 

биоиндикаторы болса керек.  

 Ақтөбе облысындағы су айдындарының да экологиялық жайы нашар. 

Қарағанды металлургия комбинатының және Теміртау қаласындағы «Карбид» 

өндірістік бірлестігінен шыққан сулар Нұра өзенін барынша ластауда. 

Жамбыл фосфор зауытының сарқынды лас сулары Талас, Асы өзендері мен 

оның алқаптарын фтор және сары фосформен ластап отыр. Оңтүстік 

Қазақстан облысында ең көп ластану Бадам-Сайран кен орындарында 

байқалуда. Әсіресе, Бадам өзені бойындағы қорғасын, фосфор, химия 

өнеркәсіптерінен бөлінетін қорғасын, мырыш, сынап кей жерлерде шекті 

мөлшерден 50 есеге дейін асып кететіні тіркелген. Су ресурстарының 

биологиялық ластануы Арал аймағы мен Батыс Қазақстанда жиірек 

ұшырасуда. Қазақстанның су ресурстарының сапасын жақсарту және қорғау 

шараларын жүзеге асыру бағытында мемлекет тарапынан көптеген игі істер 

жүргізілуде. 

 15.1 Мәтінді оқып, жай және күрделі жоспар құрыңыз.. 

 15.2 Әр мағыналық бөлікке тақырыпат қойыңыз.  

 

Су - әлемдегі өзекті мәселенің бірі 

 

 Су туралы көп жазылып та, айтылып та жүр. Қазіргі таңда су 

проблемасы – аса өзекті мәселелердің бірі. Біздің экологияға жауапсыз 

қарауымыздың нәтижесі қаншама теңіз, тұщы суларды бүлдіріп, өзендер мен 

көлдердің суын уландырып жатыр. Босниядағы соғыс кезінде сербтер қару-

жарақпен соғыс орнына басқа әдіс тапқан – қарсыластарының ауыз су алатын 

көздерін жою. Су терроры Сомалидегі ішкі соғыста да қару ретінде 

қолданылған. Тек қана Сомалиде емес, Африканың көптеген аудандарына 

онсыз да тапшы суды арандатушылық әрекеттерге қолдануда. Статистиктер 

мен зерттеуші ғалымдар Африка мен Босниядағыдай су соғыстарының бүкіл 

дүниеге жайылу қаупі бар екенін ескертеді. 

 Иордания королі Хусейннің төмендегі сөздері ғалымдардың пікірін 

растай түсетіндей: «Израильмен арадағы түсінушілік келісімдерімізге тек қана 

су мәселесі кедергі болуы мүмкін». БҰҰ-ның зерттеулеріне қарағанда, 2025 

жылы дүниежүзі халықтарының үштен екісі су тапшылығынан зардап шегетін 

көрінеді. 1992 жылы Рио-де-Жанейрода Англияның БҰҰ-дағы бұрынғы 

елшісі Гриспин Тиккел бүкіл дүниеде ауыз су - өзекті мәселеге айналып 

отырғанын ескертіп, былай деген болатын: «Мұнай үшін болған соғыстар су 

үшін болатын соғыстардан әлдеқайда артта қалады». 

 Табиғат – тәңірдің сыйы – суды пайдалану, үнемдеу, тазалығын қорғау 

мәселесі – адамзат алдындағы, халықаралық ұйымдар алдындағы және БҰҰ-

ның алдындағы ең маңызды мәселе. 

 15.3 Сіздің пікіріңіз. 
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3 кесте 

Шын (ш) немесе жалған (ж) Ш Ж 

а) Су туралы көп жазылып жүр.   

ә) Су - өзекті мәселенің бірі.   

б) Біз экологияға жауапты қараймыз.   

в) Өзендер мен көлдердің суы уланып жатыр.   

г) Су соғыстары әлемде жоқ.   

д) 2025 жылы дүниежүзі халықтарының үштен екісі су 

тапшылығынан зардап шегеді. 

  

е) Мұнай үшін болған соғыстар су үшін болатын соғыстардан 

әлдеқайда артта қалады. 

  

ж) Су – табиғат сыйы.   

з) Судың да сұрауы бар.   

  

15.4 Мына сөздердің антонимін табыңыз: 

4 кесте 

жауапсыз - үнемдеу - 

тұщы - таза - 

соғыс - түсінушілік - 

  

15.5 Ойтүрткі сұрақтарға жауап беріңіз: 

а) Әлемнің қай елдерінде су тапшы? 

ә) Көршілес Қытай елінде су тапшы ма? 

б) Қазақстанның қай облыстарында су тапшы? 

в) Қазақстанның қай облыстары сулы өлке? 

г) Қай елерде суды сатып ішеді, тасып ішеді? 

ғ) Қай елдерде су өте қымбатқа бағаланады? 

д) Өзендер мен көлдер уланып жатыр ма? 

 15.6 Қимылдың өту сипаты категориясын жасайтын жұрнақтармен 

танысып, олардың әрқайсысына екі-үш мысалдан келтіріңіз. 

1) –ла, -ле, -да, де, -та, -те жұрнағы түбір етістікке жалғанып, оған 

қайталану мәнін қосады. Мысалы, бүркеле, сипала, үйкеле, т.б. 

2) –қыла, -кіле, (-ғыла, -гіле) жұрнағы қимылдың қайталануын білдіреді. 

Мысалы: шапқыла, тепкіле, түрткіле,т.б. 
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3) –мала, -меле жұрнағы да қимылдың қайталана созылуын білдіреді.: 

қазбала, бастырмала, итермеле, т.б. 

4) –ғышта, -гіште: барғышта, бөлгіште, келгіште. 

5) –ыңқыра, -іңкіре жұрнағы қимылдың жалғаса түсуін білдіреді: 

алыңқыра, сұраңқыра, созыңқыра,т.б. 

6) –ымсыра, -імсіре жұрнағы қимылдың жетімсіз, әлсіз екенін білдіреді: 

жыламсыра, күлімсіре, өлімсіре,т.б. 

7) –сы, -сі жұрнағы жасалынған қимылды жасалған боп көрінуді 

білдіреді: білгенсі, жазғансы, ұялғансып отыр,т.б. 

 15.7 Қимылдың өту сипаты категориясына қатысты берілген 

тапсырмамен танысыңыз. Қимылдың жасалу тәсілдеріне жақша ішінде 

көрсетілген тұлғаларды пайдалана отырып, бірнеше сөйлем құраңыз. 

 Қимылдың өту сипаты категориясының мағынасы үлкен екі топқа 

бөлінеді: 1) қимылдың жасалу тәсілі; 2) қимылдың жасалу сатысы 

мағыналары. 

 Қимылдың өту сипаты категориясының негізгі мағыналарының бірі- 

қимылдың қалай жасалғанын сипаттау. Қимылдың жасалу тәсілі 8 түрлі: 

Қимылдың тездік тәсілі (-а кет, -п кет, -п қоя берді, -п кеп түсті); 

Созылыңқы қимыл тәсілі (-ла, -ле, -мала, -меле, -қыла, -кіле); 

Жасандылық тәсілі (-ған бол- ұялған бол,білген бол); 

Жетімсіз қимыл тәсілі (-а жазда, -а жаздап барып); 

Қимылдың бағыт-мақсат тәсілі (айтып берді, көшіп алдым); 

Қимылдың ынта тәсілі (шыдап бақты, тілеп бақты); 

Қимылдың немқұрайды тәсілі (айта сал, бере сал, көре сал); 

Қимылдың бейімділік тәсілі (ұйықтайын деп жатыр, ашылайын деп тұр). 

 15.8 Қимылдың дамуының үш сатысына төменде көрсетілген 

тұлғаларды пайдалана отырып, бірнеше сөйлем құрастырыңыз. 

 Қимылдың даму сатысы деп оның басталуынан аяқталуына дейінгі 

қалып болып саналады. Үш сатысы бар.  

1-сатысы –а баста, -а жөнел, -п сала бер, -п жүре бер, -п қоя бер 

аналитикалық форманттары арқылы жасалады.  

2-сатысы –п келе жат, -п бара жат, -п келе, -п жат, -п тұр, -п жүр, -п 

отыр аналитикалық форманттары арқылы жасалады.  

3-сатысы аяқталу кезеңін білдіреді: -п бол, -п шық, -й қой, -п қал 

аналитикалық форманттары арқылы жасалады. 

 15.9 Берілген сөз тіркестерін пайдалана отырып, қимылдың өту сипаты 

категориясында кездесетін тұлғаларды қатыстырып «Су - әлемдік маңызы бар 

мәселе» тақырыбына эссе жазыңыз. 

 Жауапсыз қарауымыздың нәтижесі, уландырып жатыр, ауыз су, 

арандатушылық әрекеттер, су соғыстары, жайылу қаупі, су тапшылығы, 

зардап шегу, тазалығын қорғау, сұрауы бар. 
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 16-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Ауа райына қатысты қазақтың халықтық болжамдары  
 

 Қазақ халқы көшпелі өмір-тіршіліктен тартып бүгінге дейін қоршаған 

ортаны, табиғаттың қыры мен сырын бақылау арқылы өмір тәжірибелерін 

толықтап отырған. Соның маңызды бір бөлегі ауа райына қатысты болжамдар. 

 Күннің тұманды мұнардан көтерілуі ауа райының ыстық болуының 

нышаны. Ал батар күн қызыл шапаққа малынып барып ұясына кірсе, 

ертеңінде шыжыған ыстық болатынын білдіреді. Қыс айларында көкжиек 

ашық болып, қызыл шапақ шашса ауа райы жылы болатындығының нышаны. 

Күн көзі жаз айларында бұлттанып батса жаңбыр болады. Бұл қыс айларында 

қардың нышаны. Күннің қоралануы қыс айларында қардың қалың болуына 

бастайды. Ал Айдың қоралануы қыстың қатты болуының нышаны. Қазақтың 

«күн қораланса күрегіңді, ай қораланса аяғыңды сайла» деген мәтелі осыдан 

айтылған. Мұның мәнісі күн қораланып, қар қалың түссе, күрекпен қорық 

ашуға тура келеді. Ай қораланса түйеге жүгіңді артып, қоныс аударуға тура 

келеді дегені. Күн құлақтанып шықса, не боран, не аяз болады. Күн 

құлақтанып батса, ауа райы жылынуға бет алғаны. 

  Егер жаңа ай шалқалап туса, ол айда ауа райы малға жайсыз болады. 

Егер жаңа ай тік туса, ауа райы малға жайлы болғаны. Қазақтың есепші, 

жұлдызшыларының бақылауы бойынша маусым айының бірінен бастап үркер 

көкжиектен көтерілмейді, содан шілде айының он жаңасында көрінеді. Ал, 21 

шілде үркер айдың қасынан көруге болады. Үркер мен Айдың қатар көрінуін 

қазақ «Тоғыс» деп атайды. Бір жылда он рет тоғыс болады: 21 шілде, 19 

тамыз, 17 қыркүйек, 12 қазан, 13 қараша, 11 жетоқсан,3 ақпан, 5 наурыз,  9 

сәуір, 7 мамыр күндері. Тоғыс кезінде Үркер мен Ай бір-бірінен алыс болса, 

халық тәжірибесінде «бұл екеуі бір-бірімен қырбай болған екен, қырсық мал 

мен жанға тимесе» деп қауіптенеді екен. Ал егер Үркер мен Ай жақын 

орналасса, шаруақор қазақ «міне екеуінің жайы жараса қалған екен, мал мен 

жанның жағдайы жаман болмас» деп отырады. 

 Егер жаз айларында көк жүзі күн жеген шүберектей бозарып көрінер 

болса, қыстың әдеттегіден қатал келетінін аңғартады. Шықтың қалың түсуі 

шөптің қалың шығуының нышаны. Егер қыс айларында бұлт ортасынан 

ыдыраса, ауа райының бұзылайын дегені. Ал, егер бұлт шетінен кетілсе, ауа 

райы оңалуға беталғаны. Егер қыс айларында бұлт жерге қарай көшсе, 

кешікпей қар жауады.  

 Ал жаз айларында бұлт желге қарсы көшсе, кешікпей жаңбыр жауады. 

Егер көкжиектен будақ бұлт өркештене көтеріліп, кешікпей көрінбей кетсе, 

қатты жел тұрып, қақаған аяз болуы мүмкін. Ал түстіктен ұзақ соққан жел 

бағытын өзгертіп батыстан соқса, ауа райы бүлінеді деп болжайды. Бұндайда 

жаз айларында аңқаңды кептірер аңызғақ болса, қыс айларында сүйек 

сырқыратар үскірік соғады.  
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 Жаз құйынды болса қыс аязды болады. Егер қазан айында күн күркіресе, 

қыс қамшы сабындай келте болады. Жаз нажағайлы болса, қыста малға жайлы 

болады. Егер қыс айларында түйе ернін жыбырлатса, жылқы жұтынар болса, 

онда кешікпей түйе мен жылқы қар суын ішеді, яғни көктем ерте келеді деген 

сөз.  

 Ауа райын бақылауда ескеретін істер күз белгісін ең алдымен аққайың 

сезеді. Басқа ағаштан гөрі жапырағы ерте сарғаяды. Егер өсіп тұрған 

аққайыңды бақылап жүрген болсаңыз, одан бір сары жапырақ үзіледі де ауада 

біраз қалықтап тұрып барып жерге түседі. Бұл таяу күнде ауа райы 

бұзылатынының белгісі.  

 Күздің алғашқы күнінен бастап сауысқан ескі үйлермен шатырды 

торуылдап жиі шықылықтаса, ол – қыстың қатты болатыны туралы хабары. 

Өйткені оны алдын ала сезген сауысқан өзіне күзден бастап жылы ұя 

әзірлеуге кіріседі.  

 Егер орман-тоғайлар, қыстауларда саңырауқұлақ аз өссе, онда қыс әрі 

суық, әрі қатты болады. Тауықтар мен кекіліктердің қауырсындары үрпиіп, 

айдары қызарса, күн суытып жауын жауады.  

 Егер тікендер мен алабота сабақтары төмен қарай иілсе, онда күн 

суытады.  

 16.1 Жұп болып «Егер ... , онда... .» дидактикалық ойыны арқылы 

мәтінді әңгімелеңіз. 

 16.2 Мәтіндегі мезгіл мағынасында қолданылған сөйлемдерді табыңыз 

және бір сөйлемді мезгілдік мағынаның басқа да берілу жолдары арқылы 

түрлендіріңіз. 

 16.3 Төменде берілген мысалдардан халықтық уақыт өлшемін білдіретін 

сөздерді табыңыз және өзіңіз осыған ұқсас уақыт өлшемдерін жазыңыз. 

1. Кеше түс ауа жұбын жазбай шұбалып құлаған сәнді көш, бүгін міне 

күн көтеріле бергенде кешегі ізімен кейін қарай қайта шұбап кетті. 2. Тал 

түсте бадырайып тұрып, өрт жіберіп, өзі қарады да тұрды, - деді, Омар. 3. Екі 

қайсардың бірі Жұман бай, ойдағы-қырдағы Сармантайды жыйып алып, 

шаңқайтүсте Бұқпа көліне жетіп еді. 4. - Түс ауа бітеді ғой. 

 

 17-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыз. 

 

Қазақ хандығындағы билердің орны мен рөлі 

 

 Қазақ даласындағы құқықтық ережелердің қолданылу тарихы тереңде 

жатыр және оның өзіндік қайталанбас ерекшеліктері бар. Онда туындаған 

әдет-ғұрып нормалары ұлттық сана-сезімнің көрінісі әрі құқықтық 

мәдениеттің іргетасы. Сан ғасырлар бойына қазақ халқының қоғамдық 

өмірінде әділеттілікті сақтау мен құқықтық қатынастарды дамытуда, 

құқықтық-саяси сана мен мәдениеттің дамуына от ауызды, орақ тілді билер 

белсенді ықпал етті. Шын мәніндегі би атанған кісілер – қазақ халқының 
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тарихында қайталанбас ерекше, біртуар тарихи тұлғалар, өз заманында халық 

би деп танығандар – шешендігі мен әділдігі зор қоғам қайраткерлері еді. 

 Хандықтағы билер кеңесінің беделі күшті болғаны соншалық, хандар 

кеңестің келісімі мен қолдауынсыз мемлекеттік маңызы бар мәселелерді шеше 

алмаған. Ханның қолында негізінен атқарушы билік шоғырланса, заң 

шығарушылық қызмет пен сот билігін билер кеңесі атқарған. 

 Билер кеңесі ханның қызметіндегі кейбір мәселелер бойынша таласқа 

түсіп, оны қайта қарауға құқылы болды. Дәстүр бойынша хандық билік 

мұрагерлік жолмен беріліп отырса да (оның өзінде халық ақ киізге көтеріп 

сайлауы тиіс), мемлекеттік маңызды мәселелер билер кеңесінсіз шешілмеген. 

Біз бұдан қазақ даласында атам заманнан-ақ билік бөлінісі принципінің 

болғанын көреміз. 

 Ұлы билер - Төле, Қазыбек, Әйтеке өмір сүрген кезең – тарихымыздың 

тәлімі көп, ел үшін үлгі болатын ерекше кезеңі. Олар жаугершіліктің кесірінен 

ыдыраған халқының есін жиған, әділетті билік шешімдерінен айнымай, 

келешекке көз салып, үміт отын жағу арқылы көрегендік пен 

ұйымдастырушылық көрсете білген. Билердің оқығаны көп болмаса да, 

тоқығаны мол, парасатты, азаматтық тұғырлары биік қасиеттерін, рухани мол 

қазынасын жария ететін аңыздар мен шежірелер бүгінгі күнге де жеткен. 

Дегенмен, билердің атқаратын қызметі, негізінен, қоғамдағы әділеттілікті 

қамтамасыз етуге, яғни сот билігіне келіп саяды. 

 Қазақ билерінің өзіне тән ерекшелігі мен басқа халықтарда кездеспейтін 

қасиеті – дау-жанжалдарды мағыналы, шешендік сөздермен шешуі. Мұны 

қазақ халқына тән феномен деп бағалауымыз қажет.  

 Тарихи деректерге сүйене отырып, зерттеушілер қазақ билерінің іс 

қарауы қоғамдық іс-шара ретінде қаралып, қандай дау болса да билердің 

шешімі бүкіл жұртшылықты қанағаттандырғанын көрсетеді. Жалпы танылған 

пікір бойынша билер сотының мынадай қайталанбас ерекшеліктері болған: 

1) Қылмыстық жауапкершілікке тарту 13 жастан бастап жүзеге асқан. 

Қазақтардың арасында «он үште отау иесі» деген ұғым қалыптасқан. 

2) Билер институтының қоғамдық қызметі мен құқықтық бағыт-

бағдарын айқындауда өзіндік дала конституциясы ретінде танылған «Қасым 

ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», «Жеті жарғы» құқықтық 

ережелері құнды болды. Егер де даулы істерді қарау барысында шешім 

шығаруға қатысты мәселелер осы аталған заңдарында қаралған болса, онда 

соларда көрсетілген ережелерге сүйенген. 

3) Сонымен қатар, билер сотының шешімі әрқашан да әділеттілікке 

негізделіп, олардың кескен үкімдері мен шешкен даулары өзіндік құқықтық 

норма сипатына ие болған. Сол арқылы жаңадан туындаған дау-жанжалды, 

нақты бір қиын істі шешкен ереже, қағида, нақыл сөздер норма, сот 

прецеденті ретінде ел арасына тарап, келешекте орын алған ұқсас сот 

істерінде, дау-жанжалдар туындағанда қолданылған.  

4) Қазақ билерінің билік айтуы, іс қарауы көпшілікке ашық, жария түрде 

өткен. Соның арқасында әділ сот ісінің барлық оқиғалары: дауласушы 
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тараптардың пікірталасы, тартқан куәгерлері мен келтірген дәлелдеулері істі 

талқылауға қатысушы барша халыққа құпия болмаған, яғни, кез келген даулы 

істі құпия қарауға тыйым салынған. Тіптен, соңғы сөз айтуға мүмкіндік берген 

«дат» ұғымының да құқықтық қуаты зор болған. 

5) Билер сотында аппеляциялық құқық та сақталған, мысалы, 

дауласушы тараптар бидің айтқан билігіне риза болмаса, шағым беруге 

құқылы. Сонымен қатар, билер сотында ант беру рәсімі жүргізіліп, барлық 

қаралған істер бойынша қорғаушылар қатысқан т.б. 

 

 17.1 Мәтінді мағыналық бөліктерге бөліп, тақырыпат қойыңыз. 

 17.2 Мәтіннің тірек сөздерін табыңыз. 

 17.3 Мәтіндегі ақпараттарды пайдалана отырып, бұрынғы және қазіргі 

сот жүргізу үдерісін салыстырып айтыңыз. 

 17.4 Белгілі бір тақырыпта сот жүргізу үдерісіне айыптаушы, 

айыпталушы, сот, прокурор, адвокат ретінде қатысыңыз (әдеби кітаптың 

жағымсыз кейіпкерін, қазіргі жемқорлықпен ұсталған шенеунік т. б.).   

 17.5 Өз басыңызда құқығыңыз аяққа басылған кездер бола ма? Өз 

құқығыңызды қалай қорғағаныңыз жөнінде баяндап беріңіз. 

 17.6 Берілген мысалдардан субстантивтенген (заттанған) сөздерді 

табыңыз және өзіңіз де мысалдар келтіріңіз. 1. Қорқақ мың рет өледі, батыр 

бір рет өледі. 2. Қорыққан бұрын жұдырықтар. 3. Жақсыдан шарапат, 

жаманнан кесапат (мақал). 3. Білгенге маржан, білмеске арзан (Абай). Содан 

мен биікте тұрып Шақпақтың жотасымен қараларыңды көргенмін (М. Әуезов. 

Абай жолы). Жолда арбалы көрдің бе? Судың қарасы көрінгенде Сүгірдің 

ауылы терең сайға келіп қонды (Тәкен Әлімқұлов. Телқоңыр) [7]. 

 

 18-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Ескерткіш 

 

 Ескерткіш – кең мағынасында — елдің, халықтың мәдени мұрасының 

жалпылама атауы. Тарих және мәдениет ескерткіштерінің жиынтығы 

мұражайлық, көрмелік маңызы бар заттар мен жылжымайтын ескерткіштерді 

(құрылыстарды, ғимараттарды т.б.) қамтиды. 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, сәулет ескерткіші, археологиялық ескерткіш, 
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ұлттық дәстүрлі қолөнер ескерткіші, діни ескерткіш т.б. деп те түрліше 

жіктеуге болады. Мәселен, адам қабірінің басындағы оба, қорған, дың, 

сондай-ақ, сақ дәуірінен, көне түркі, қыпшақтар кезеңінен жеткен тас 

мүсіндер, сынтас, сартас, құлпытас, қойтас, үштас, бестас, сағана, төртқұлақ, 

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

түрлері қатарына жатады. Тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау 

мемлекеттік деңгейдегі шара болып табылады және өскелең ұрпақ тәрбиесінің 

маңызды бөлігін құрайды. 

 18.1 Мәтін сөйлемдеріне мағынасына қарай сұрақ қойыңыз. 

 18.2 Мәтіндегі түсініксіз сөздерді оқытушының көмегімен анықтаңыз. 

 18.3 Өзіңіздің өлкеңіздегі қандай тарихи-мәдени ескерткіштерді білесіз? 

 18.4 Мұражайдан көрген тарихи мұралар туралы эссе жазыңыз. 

 

 19-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Көне Түркі жазуларының жалпы сипаттамасы 

 

 Көне Түркі жазулары немесе Көне түркі алфавиті - дыбыстық жазу түрі, 

яғни сөздегі дыбыстарды таңбалап жазады. Негізінен VI-X ғасырларда үлкен 

аймаққа таралған Көне Түркі жазуларын ғалымдар үш топқа бөліп қарайды: 

Енисей ескерткіштері, Талас ескерткіштері, Орхон ескерткіштері. 

 Орналасу жері болмаса, бұлардың қолданылған жылдарының 

айырмасында және жалпы жазу таңбаларының қолданылуы арасында елеулі 

айырмалар жоқ. Алайда Түркі жазбаларының жазылу мерзімдеріне қарағанда 

алғашқы ескертіштер Енисей-Лена бойынан, Сібірден, Байкал аймағынан 

Моңғолия далаларына, Орхон жеріне, одан Қазақстан мен Қырғызстан, 

Шыңжаң жеріне қарай біртіндеп таралғанын көрсетеді. Ал жазылу үрдісі, 

таңбаларының қолданылуы ұқсас, оқылуы біркелкі. 

 Енисей ескерткіштеріне Енисей бойынан және Тува, Хакас, Алтай 

республикаларының аймағынан және Ресейдің Батыс Сібірде орналасқан 

Жаңасібір (Новосибирск) облысы мен Ертіс бойынан табылған жазулар 

жатады. Оның қолданылған, жазылған жылдары V-VII ғасырлардың аралығы. 

Бұл аймақтан табылып отырған көне Түркі жазба ескерткіштердің жалпы саны 

қазіргі кезде шамамен 150-дей. 

 Талас ескерткіштері. Бұл аймақтағы жазулар Оңтүстік Қазақстан, 

Жетісу, Сыр бойы мен Қырғызстан аймақтарына таралған, соның ішінде көп 

шоғырланған жері қазіргі Жамбыл облысында. Қолданылған мезгілі бірыңғай 

VIII ғасыр. Ескерткіштердің жалпы саны шамамен 20 шақты. 

 Орхон ескерткіштеріне Моңғолиядағы Орхон, Селенг, Тола өзендерінің 

бойынан және Ресейдегі Минусинск ойпатынан табылған ескерткіштер 

жатады. Қолданылған мезгілі VII-VIII ғасырлар. Ескерткіштердің жалпы саны 

30 шақты. Алайда ең көлемді, ұзақ мәтінді жазбалар осы топқа жатады. Бұның 

ішінде тарихи құндылығы жағынан «Құтлығ қаған», «Білге қаған», 

«Күлтегін», «Тоныкөк», «Күлі Чор» және «Мойын Чор» ескерткіштерінің 
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орны ерекше. Яғни Көне Түркі жазулары V-VIII ғасырлар аралығында Сібір, 

Моңғолия, Шыңжаң, Қазақстан, Қырғызстан және Оңтүстік Ресей жерінде 

кеңінен қолданылғаны туралы қорытынды шығаруға болады. 

 19.1 Мәтін бойынша жұп болып диалог құрастырыңыз. 

 19.2 Мәтіндегі біріккен сөздерді табыңыз. 

 19.3 Мәтіндегі жалқы есімдерді теріп жазыңыз. 

 19.4 Интернет сайтынан ескерткіштерді суретімен алып, сипаттап 

айтыңыз. 

  

20-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Көне Түркі жазуларының мазмұны 

 

 Көне Түркі жазуының құпиясын ашқан Даниялық ғалым Вильгельм 

Томсен болатын. Кейін орыс түркітанушылары аударып, көп зерттеді. Оған 

XX ғасырда Түркі елдерінің ғалымдары – татар, өзбек, түрік, қазақ, 

әзірбайжан зерттеушілері қосылды. Кейде «руна (руникалық) жазулары» деп 

аталады. Оның себебі жазудың құпиясы ашылмай тұрғанда, бұл жазулар бір 

қарағанда ежелгі скандинавия халықтарының жазбаларына ұқсайтын еді. 

Алайда ғылыми зерттеулер түркі жазулары екенін анықтады.  

 Бұл жазулардың жалпы көлемі ұзақ. Қазіргі өлшеммен алғанда орта 

көлемдегі кітапты құрайды. Көптеген тарихи, мәдени, жағырапиялық, саяси 

деректер бар, сол кездегі халықтың өмірінен, таным-түсінігінен, дүниетанымы 

мен салт-дәстүрінен хабар береді. Тарихи оқиғалар тізбегі, Ұлы қағандардың 

жорықтары жыраулық-жорықтық үлгідегі әдемі, көркем тілмен баяндалған. 

Сондықтан көптеген зерттеушілер оларды көркем шығармаларға жатқызады. 

Жазбаларда Көне Түркілер мен Көк Түркілер дәуіріндегі болған оқиғалар 

сипатталып, жағырапиялық атаулар, сол кездегі тайпалардың атаулары мен 

орналасу, таралу аймағы көрінеді. Өкініштісі, Түркі жазба ескерткіштері 

манихейшіл Ұйғыр қағандығы кезінде аяусыз қиратылған. 

 Енисей өзені аңғарынан құпия жазуы бар құлпытастар табылғаны 

туралы алғашқы хабарды Н.К. Видзен, С.У. Ремезов, сондай-ақ Сібірде 

айдауда жүрген швед офицері И.Т. Страленберг пен немістің белгілі ғалымы 

Д.Г. Мессершмид, т.б. бергенін ХVIII ғасырдың бас кезінде жазған 

мақалалары мен хаттарынан білеміз. 

 1893 жылғы қарашаның 25-і күні Дания корольдік ғылым 

академиясының мәжілісінде Вильгельм Томсен ғылыми әлемді дүр 

сілкіндірген мәлімдеме жасады. Ғалым Орхон мен Енисей өзендері бойынан 

табылған ескерткіштердегі құпия жазуды оқудың кілтін ашқандығын 

хабарлады. Ғалымның ең алдымен оқыған сөздері «тәңірі» және «түрік» деген 

сөздер екен. 

 Дәл осы кезде академик В.В. Радлов та өз бетінше ізденіп, руна 

жазуының он беске жуық әрпін анықтап алған еді. Арада көп уақыт өтпей, 
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В.В. Радлов Орхон өзені бойынан табылған үлкен тастардағы мәтінді толық 

оқып, аударып шықты. 

 Орхон жазба жәдігерліктерін ұзақ жылдар бойы түбегейлі зерттеген 

білікті ғұламалар М. Жолдасбеков пен Қ. Сартқожаұлының бірлесіп жазған ірі 

зерттеуі жарық көрді. 

 Л.Н. Гумилев Орхон жазба ескерткіштерін «Көк түріктердің өздері 

туралы» жазған шежіресі деп біледі. 

 Тасқа жазылған ескерткіштерде негізінен Түрік қағанаты, оны билеген 

қағандар, олардың ерлігі жайында сөз болады. «Күлтегін» және «Тоныкөк» 

жырлары өткен дәуірден нақты мәлімет беруге арналған тарихи деректер. 

«Күлтегін» жырының басты идеясы – Күлтегін батырды Түрік қағанатының 

құдіретті тұлғасы етіп көрсету. 

 Түрік қағанаты тарихында Тоныкөк тұлғасы ерекше орын алады. Ол 

Елтеріс қаған, Бөгі қаған және Білге қағандарға кеңесші болған. Тоныкөк ел 

қамын ойлаған ақылгөй, дана қарт. Түрік қағанатына төрт жағынан жау 

қаптағанда, Тоныкөк ақыл кеңесімен де, тапқыр сөзімен де, батырлық 

істерімен де қағандарға көмектесіп отырады.  

 Орхон жазба жәдігерліктерінің ішінде «Күлтегін» және «Тоныкөк» 

жырлары өзінің идеялық мазмұны, композициялық құрылысы, көркемдік 

бейнелеуі жағынан қазақтың ерлік пен елдікті жырлаған қаһармандық 

жырларының алғашқы үлгілері болып табылады. 

 20.1 Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңыз. 

 20.2 Қағанат, жәдігер, қаһарман, дана, түбегейлі, құдіретті, құлпытас, 

жағырапия сөздерінің мағынасын жазыңыз. 

 20.3 Мәтіннен етістіктерді теріп жазып, құрамына талдаңыз. 

 20.4 Мәтіннен анықтауыштық тіркестерді табыңыз.  

 20.5 Мына сөздерден дұрыс атаулы сөйлем құраңыз.  

• І Түн қараңғы. Пәтері Ахметтің. 

• ІІ Ақ дала жамылған қалың қарды. 

• ІІІ Аяз сақылдаған сары. Уақыт кешкі. 

• ІV Жайлау кең. Ауылы Абай. 

 20.6 Тиісті қосымшаларды жалғаңыз. 1. Ол келер жылы шетелге 

саяхатқа шық.... . 2. Билетті алын-ала кассадан сатып ал...шы болды. 3. Әкем 

сенімен жеке сөйлес... екен. 4. Ол дүкенге кір... болды. 5. Біз оларға болған 

жайды түсіндір...піз. 6. Сендер қашанға дейін ойлан...сыңдар. 7. Мен ауылдан 

ертең қайт... пын. 8. Демалыс күндерін тауда өткіз...піз. 9.Той қызықты өту 

үшін түрлі шаралар жаса...пын. 10.Американдық актер қазақ фильміне 

түс...ші. 

Керекті қосымшалар: -мақ, -мек, –ба,қ- бек, -пақ, -пек. 

 20.7 Қажетті сөзді қойыңыз.  

1. ... жобасы осы болу керек. 

2. Ол отбасымен ... жерін анықтап алды. 

3. Іссапардан ... уақыты жақындап қалды. 

4. Мақсаттың ... ісі әлі алда. 
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5. Жиналыста ... ойын сездірді. 

Керекті сөздер: көрсетпек, бармақ, қайтпақ, істемек, айтпақ. 

  

21 тапсырма. Алматы қаласындағы киелі орындар туралы мәліметтерді 

өзіңіз білетін деректермен толықтырып айтыңыз. 

 

Алматы қаласындағы бес киелі орын 

 

 Алматы қаласындағы бес киелі орынға Райымбек батыр кесенесі, 

«Боралдай сақ қорғандары» қорымы, Қасиетті Вознессенск соборы, А. 

Байтұрсыновтың музей-үйі мен Республика алаңы жатады. Бұдан басқа, 

Алматы қаласының жергілікті маңызы бар киелі жерлері жобасы алдағы 

уақытта іске қосылатын болады. Бұл жоба аясында тізімге 22 киелі орын 

енгізілген. 

  

 
 

3 сурет 

 

Бұрынғы НКВД абақтысы. Төле би көшесінің бойындағы №228 үй. 

Мұнда 1928 жылы Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек 

Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Мұхамеджан Тынышбаев сынды қазақ 

зиялылары қамауда отырған. 
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 Алматы облысы, Талғар ауданы, Жаңалық ауылының маңындағы 1937-

1946 жыл саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған мемориал. Дерек 

бойынша, советтік Қазақстанда репрессияланған 125 мыңға жуық адамның 4 

жарым мыңы жатқан ең үлкен қорым. 

 

 
 

4 сурет 

 

Байтұрсынұлының мұражай үйі 

 

 Байтұрсыновтың Мұражай-Үйі қоғам қайраткері, ақын, ғалым Ахмет 

Байтұрсыновтың өмірі мен шығармашалық жолына арналған, мәдени-ғылыми 

мекенжай. Мұражай Алматы қаласындағы А. Байтұрсынов пен Жамбыл 

көшелерінің қиылысында орналасқан. Бұл үйде Байтұрсынов 1934 жылдары 

тұрған. Мемлекеттік деңгейде құрылған арнаулы комиссия шешімімен 

мұражай-үй бұрынғы қалпына келтірілді. 1998 жылы Байтұрсыновтың 

туғанына 125 жыл толуына орай мұражай-үй күрделі жөндеуден өткізіліп, 

құрылымы, сәулеттік сыртқы пішіні, ауласы бұрынғы қалпын тапты. 

Мұражай-үйдің бөлмелерінде орналастырылған заттардың көбісі жақын-туыс 

жанашырларынан алынған. Онда Байтұрсынов өміріне байланысты 

мұрағаттық материалдар, түрлі құжаттар, қолжазба мұралары, фотосуреттер, 

сирек кездесетін кітаптар қойылған. Байтұрсыновтың тұрмыс-тіршілігі мен 
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шығармашылығына байланысты жиһаз-бұйымдар мен құжаттардың бір тобы 

Торғайдағы мұражай-үйінде сақталған. 

 

 
 

5 сурет 

 

1998 жылдың 19 қыркүйегінде музей-үй қайта жөндеуден соң 

салтанатты түрде ашылды. 

 21.1 «Қасиетті мекенім» тақырыбында (-мақ, -мек, -бақ, -бек, -пақ, -пек, 

-айын (-ейін, айық, ейік) деп ..., -айын, (-ейін, айық, ейік) деп еді тіркестерінің 

тиістісін қатыстырып, эссе жазу. 

 

 22 тапсырма.    Саяхат және туризм 

  

22.1 Жауап беріңіз. 

1. Қазақстандағы қандай көрікті орындарды білесіз? 

2. Сипаттамасы: ............................................................................................. 

3. Географиялық орналасуы: .......................................................................... 

4. Ол жерде туристер не істей алады? 

1. Егер сіз Қазақстан бойынша саяхат жасасаңыз қайда барар едіңіз? 

2. Қазақстандағы қандай киелі орындарды білесіз? 

3. Сізге таулы аймақ ұнай ма әлде орманды жерлер ұнай ма? 

Демалысыңызды қайда өткізер едіңіз? 

4. Соңғы рет қашан саяхат жасадыңыз? Еске түсіре аласыз ба? 
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5. Шет елден келген қонаққа қандай көрікті орындарды көрсетер едіңіз?  

 22.2 Сәйкестендіріңіз. 

 

5 кесте 

1 таңертеңнен 1 бойы 

2 кешке 2 жаздай 

3 түні 3 дейін 

4 ала 4 бері 

5 кешке 5 қарай 

 

 22.3 «Қашан?» сұрағына жауап беретін сөздердің астын сызыңыз. 

1. Қонақтар кешке қарай келетіндерін айтты. 

2. Оқушылар жаз бойы демалыста болды. 

3. Астана қаласына маусымда келетінін айтты. 

4. Ол таңнан бері жол жүріп келеді. 

5. Асқар емтиханға дайындалу үшін түні бойы ұйықтаған жоқ. 

6. Олар бүгін Орталық мұражайға баратын болды. 

7. Астана қаласында өткен жылы қар қалың жауды. 

8. Биыл тест тапсырған студенттер саны былтырғыдан екі есе көп. 

22.4 Қазақстандағы өзіңіз білетін бір көрікті жер туралы ақпарат жазыңыз 

 

Мен білетін жер  

 

6 кесте 

Атауы   

Орналасқан аймағы  

Сипаттамасы   

Қалай баруға болады?  

туристер не істей алады?  

Ол жер туралы аңыз бар 

ма? 

 

 

 23 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Дербес мемлекет 

 

 1991 жылғы 16 желтоқсанда «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заңы қабылданды. Дүниеге жаңа 

мемлекет — Тәуелсіз Қазақстан Республикасы, дербес қазақ елі келді. 

Қазақстанның Тәуелсіздігін ресми түрде ең алғаш болып мұхиттың арғы 

жағында жатқан Америка Құрама Штаттары мойындады, екінші болып 

айдаһардай айбарлы Қытай, сонан соң Ұлыбритания мойындады. Оның 

артынан Моңғолия, Франция, Жапония, Оңтүстік Корея және Иран Ислам 
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мемлекеті мойындады. Иран — Қазақстанның тәуелсіздігін мойындаған 

алғашқы мұсылман мемлекеті. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін дербес 

мемлекет ретінде халықаралық аренаға шықты. 1992 жылы 2 наурызда БҰҰ-ға 

кірді. Сонымен қоса Халықаралық валюта қорына, Халықаралық 

реконструкция және даму банкісіне, Дүниежүзілік банктің, Халықаралық даму 

ассоциациясының, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мүшесі болды. 

Осыдан жиырма жыл бұрын Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы 

заң қабылданғаннан кейін ғана халқымыз өз мемлекеттігін, шынайы тарихы 

мен мәдениетін қайта түлетуге жігерлене құлшыныспен кірісті, елдің ішкі 

және сыртқы саясатын, өзіміз бұрын өмір сүрген қоғамнан түбірінен өзгеше 

жаңа, демократиялық қоғам құру принциптерін дербес айқындады. Әрине, ең 

алдымен бұрынғы жүйенің құлауының зардаптарын, әлеуметтік-

экономикалық күйреу мен дағдарысты бастан кешірдік. Соған қарамастан 

Қазақ мемлекеті өркендеуде өз жолын таба біліп, өркениетке өз үлесін қоса 

бастады.  

 Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап Республиканың саяси 

басшылығы өз азаматтарының құқықтарының сақталуын қамтамасыз етуге 

айрықша назар аударды. 1993 жылы 30 тамызда қабылданған еліміздің 

Конституциясында адамды тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік 

жағдайына, нәсіліне, діни көзқарасына байланысты ешқандай кемсітуге 

болмайтындағы анық айтылған.  

 Бұқаралық ақпарат құралдарына еркіндік берілді. Тауар тапшылығы 

жоғалып, өнім сапасы жақсарды. Қазақстан Республикасының азаматтары 

экономикалық еркіндіктің арқасында меншік иелеріне айналды. 1993 жылы 15 

қарашада Ұлттық валюта — теңге айналымға шықты. Жаңа Тәуелсіз 

Қазақстан Республикасы халықтың жаңа тиімді тұрмысын қалыптастыру 

жолындағы күрделі экономикалық реформаларды өте сәтті жүзеге асыра 

алды. Дегенмен, Қазақстан халқы мынаны түсінулері керек: қазақ тілі - осы 

мемлекеттің негізгі қолданыс тілі. Бұл тіл осы мемлекеттен басқа ешбір елде 

дами алмайды, бұл тілдің басқа Отаны жоқ. Мемлекеттік саясатта бұл тілге 

алдағы уақытта да басымдылық беріледі. Қазақстанды өз Отаным деп 

есептейтін әрбір азамат бұл тілді білуге міндетті. Тіпті қазақстандық 

патриотизм бізді осыған жетелеуі қажет.  

 Қазақстан Республикасындағы ұлт саясатының бағдарламасы саяси 

тұрақтылықтың кепілі болып қала бермек. 2030 жылға дейінгі даму 

стратегиясындағы ұзақ мерзімді жеті басым бағыттың ішінде ұлттық 

қауіпсіздіктен кейінгі екінші орында көрсетілген. Барлық қазақстандықтардың 

теңдігін қамтамасыз ету үшін әділеттілік принцип пен ұлтаралық татулық 

санасын қалыптастыру маңызды.  

 23.1 Мәтінге жоспар құрып, тезис жазыңыз. 

 23.2 Оқытушының басшылығымен бірнеше сөйлемге кешенді талдау 

жасаңыз. 

 23.3 Белгіленген сөздердің ұқсас мағыналарын жазыңыз. 

 23.4 Мәтіннен күрделі сөздерді теріп жазыңыз. 
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 24 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Қазақстанның табиғат жағдайы мен табиғат ресурстары 

 

 Кез келген елдің, оның ішінде Қазақстанның да табиғи ортасы табиғат 

жағдайы мен табиғат ресурстарынан тұрады. 

 Табиғат жағдайы. Тіршілік үшін табиғаттын ролі зор. Аумақ бойынша 

табиғат жағдайының өзгеріп отыруы да заңды құбылыс. Табиғат жағдайы 

дегеніміз - табиғат күштері мен обьектілері, оның сапасы. Табиғат 

жағдайының өндірістік күштерді дамытуда, қоғамдық өмірде маңызы зор. 

Бірақ табиғат жағдайы шаруашылықта, адамның өндірістік жөне өндірістік 

емес іс-әрекеттерінде тікелей пайдаланылмайды. 

 Табиғат жағдайына - белгілі бір жердің шаруашылыққа әсер ету 

тұрғысынан алып жатқан аумағы, материктегі орны және көлемі, жер бедері, 

климаты мен су режимі, топырақ жамылғысы жатады. 

 Табиғат ресурстары - бұл шаруашылықтың дамуына қажетті табиғи қор. 

Табиғат ресурстары шаруашылықты дамытуда тікелей қолданылады. Пайдалы 

қазбалар, жер, су, ауа, жел, топырақ, өсімдік және жануарлар дүниесі - табиғат 

ресурстарын құрайды. 

 Табиғат ресурстары қоғамдық өндірістің энергетикалық және шикізат 

базасы болып табылады. 

 Минералды ресурстар. Республикамыздағы минералды ресурстардың 

ерекшелігі - олар көбіне жер бетіне және бір-біріне жақын орналасқан. 

Сондықтан да минералды ресурстарды арзан ашық әдіспен өндіріп, кешенді 

түрде пайдаланады. 

 Еліміз пайдалы қазблардың аса бай қорына ие. Жер қойнауынан 

Менделеев кестесіндегі 109 элементтің 99-ы ашылып, оның 60-қа жуығы 

зерттеліп, өндіріске таратылған. Еліміз дүниежүзі бойынша вольфрам 

қорынан бірінші, хромит, уран, фосфор кендерінен екінші, марганец қорынан 

үшінші, қорғасын мен молибденнен төртінші, ал темір бойынша сегізінші 

орында. Қазақстан мұнай мен газ қоры бойынша да көптеген елдерден алда 

тұр. 

 Жер ресурсы. Қазақстанның жер ресурсы орасан зор, оның жалпы 

көлемі 270,1 млн га-ды құрайды. Мұндағы жер көлемінің 82%-і ауыл 

шаруашылығына жарамды жер.  

 Су ресурстары. Қазақстан су ресурсына онша бай емес және олар 

біркелкі таралмаған. Жалпы климаттық ерекшеліктерге байланысты су қоры 

өзгеріп отырады. Климат жағдайының құрғақтығына байланысты егістікті 

суландыру үшін өзен суының маңызы зор. Республикада су ауыл 

шаруашылығында (80%) егістік суаруға, өндірістік және коммуналдық 

қажеттіліктерге пайдаланылады.  

 Қазақстанда жалпы саны 85 мыңға жуық өзен, 48 мыңнан астам көл бар. 

Көптеген өзендер сортаңдар мен құмдарға сіңіп, ізін жоғалтады.  
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 Елімізде 4 мыңнан астам тоған мен су қоймалары бар. Тоған мен су 

қоймларындағы суларды жер суару үшін, электр энергиясын өндіру үшін, 

сондай-ақ өндірісте пайдаланады. 

 Биологиялық ресурстар. Қазақстан аумағы өсімдіктерінің алуан 

түрлілігімен ерекшеленеді. Еліміздегі өсімдіктердің 570-тей түрі кездеседі, 

оның 14%-і тек Қазақстанға тән. Осы өсімдіктердің 279 түрі Қазақстанның 

Қызыл кітабына енген. 

 Республика аумағы орманға өте тапшы. Орман алқабы бар болғаны - 13 

млн. га. Бұл барлық аумақтың 4%-ін ғана құрайды. Қазақстан орманының 

басым бөлігі - сексеуіл ағашы. Ол көбіне шөлді аумақтарда өседі. Қылқан 

жапырақты ормандар Тянь-Шань, Жонғар Алатауы, Алтай тауларында 

кездеседі. 

 Табиғат ресурстарына жауапкершілікпен қарау, еліміздің табиғат 

байлықтарын сақтау, яғни табиғи ортаны қорғау, оның ресурстарын ұтымды 

пайдалану - әрбір азаматтың міндеті. 

 24.1 Мәтіннің мағыналық бөліктері бойынша тақырыпшаларға бөліңіз. 

 24.2 Анықтауыштық тіркестерге «не дегеніміз не» құрылымы бойынша 

анықтама жазыңыз. 

 24.3 Суреттеу тәсілімен Менделеев кестесіндегі бір элементті 

сипаттаңыз. Төмендегі нұсқаны пайдаланыңыз: 

1) Сөз болғалы отырған заттың немесе нысанның атауын түсіндіріңіз; 

2) Затқа немесе нысанға сипаттама беріңіз; 

3) Нысанның маңызды қасиеттерін атап, баға беріңіз; ол элементтің 

қолданылуын баяндаңыз. 

 24.4 Қазақстанның болашағы туралы ой бөлісіңіз және монолог 

құрастырыңыз. Сөйлеу барысында қабыса байланысатын сөз тіркестерін 

қолдануға тырысыңыз. 

 Қабыса байланысқан етістікті сөз тіркестері: 1) үстеулі (әдейі 

барды, ерте бітті, кері бұрылды); 2) еліктеуіш сөзді (бұрқ-бұрқ қайнады, 

жалп етіп құлау); 3) көсемшелі (дайындалып сөйледі, қадала қарады); 4) сын 

есімді (сынаптай құбылды, шайдай ашылды, дамылсыз сөйледі); 5) сан есімді 

(екі рет сүңгіді, екі есе өлшеді); 6) зат есімді сөз тіркестері (асфальт 

төседі, кітап үлестірді, киім киді). 

 

 25 тапсырма. Мәтіндерді оқыңыз.  

 

Қазақстандағы сәулет өнері 

 

 Сәулет - құрылыс өнері, жобалау және құрылыс салу өнері. 

Архитектура, сәулет өнері – құрылысты жобалау, салу, оған көркемдік бейне 

беру өнері. Архитектура латынша archіtectura, ал грекше аrchіtekton, яғни 

құрылысшы деген мағынаны білдіреді. Архитектура туындылары адамның 

күнбе-күнгі тіршілік ортасын қалыптастырады. Олар: әртүрлі қажеттіліктерді 

атқаруға арналған және адамның эстетикалық талғамына жауап бере 



47 

алатындай болып салынған тұрғын үйлер, қоғамдық ғимараттар, 

өнеркәсіптік кешендер. Сәулет өнері – техниканың, ғылымның және өнердің 

тоғысқан жері. Адамзат баласы көне заманнан бастап құрылыспен 

айналысқан. Адамдар неолит кезінде үйді ағаштан, қамыстан, талдан және 

балшықтан салды. Су айдынында, қағылған қазықтың үстіне тұрғызылған 

үйлер де болған. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-мыңжылдықтың ортасында 

ірі тастардан қаланған монументті құрылыстар: кромлехтер, менгирлер мен 

дольмендер пайда болды. Менгирлер тігінен қойылған биік тастар тізбегінен 

тұрады. Дольмен – қатар қойылған екі тастың үсті үшінші таспен жабылып, 

біріне-бірі жалғасып келетін дәліз іспеттес. 

 Қазақстан жерінде Тараз, Құлан, Сайрам, Отырар, Созақ, Түркістан 

Алмалық сияқты ірі қалаларда архитетуралық ескерткіштер көптеп 

салынған. 

  

Қазақстанның орта ғасырлардағы сәулет өнері 

 

 Мемлекеттердің пайда болуы, шаруашылықтың өркендеуі орта 

ғасырларда қазақ жерінде құрылыстың көп салынуына негіз болды. Біртіндеп 

құрылыс салудың үлгілері, сәулет ескерткіштері көбейіп, үнемі жаңарып 

отырды. Осылай сәулет өнері де дамыды. Құрылыс, тұрғын үй салуды сәулет 

өнері дейді. Қазақ жеріндегі сәулет өнерінің тарихы қола дәуірінде 

тұрғызылған Беғазы-Дәндібай, Түгіскен қоныстары мен қорымдарынан 

басталады. Сәулет өнерінің мәңгілік туындылары ғұн заманында дүниеге 

келді. Олардың ішіндегі ең айшықтылары «дың» аталатын құрылыстар деп 

жазады Ә. Х. Марғұлан. Мысалы, «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Домбауыл» т.б. 

Қазақтар бұндай ескерткіштерді кейде «үйтас» деп те атайды. 

 Орта ғасырда Қазақстан жерінде мешіт, кесене, керуен сарайлары, 

монша сияқты құрылыстар көп салынған. Бұлардың біразы тарихи-мәдени 

ескерткіш ретінде қазіргі күнге дейін сақталған. Сол ескерткіштерге қарап 

біз орта ғасырларда қазақ жерінде сәулет өнерінің жақсы дамығанын көреміз. 

Орта ғасырлардағы кейбір ескерткіш құрылыстар атақты адамдарға арнап 

ерекше үлгіде тұрғызылды. Құрылыстарды салуға сапалы материалдар: тас, 

күйдірілген қыш, кірпіш т.б. қолданылған. Құрылыстарды салуға сол 

заманның атақты шеберлері қатысқан. 

 Қазақ жеріндегі тамаша сәулет өнері ескерткіштерінің бірі Түркістан 

қаласындағы ислам дінінің ғұламасы, сопы Қожа Ахмет Йасауиге 

тұрғызылған кесене. «Әзірет сұлтан» аталатын Қожа Ахмет Йасауидің 

кешенді кесенесі орта ғасырдың сирек кездесетін сәулет өнерінің ескерткіші. 

Бұл кесене 1396-1404 жылдары салынған. Кесене сол кездегі Мауараннахр 

билеушісі Әмір Темірдің бұйрығымен тұрғызылған. Аталған ғимарат өзінің 

ерекше әдемілігімен, сәулет өнерінің ғажайып үлгісімен қызықтырады. 

Құрылыстың биіктігі 40 метр. Оның ішінде бір-бірімен жапсарлас 35 бөлме 

бар. Ғимараттың ортасында зәулім биік күмбез орналаскан. Кесененің ішінде 

үлкен тайқазан, кітапхана бар. Кесенені салуға сапалы құрылыс материалдары 
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қолданылған. Қазіргі кезде кесенені көруге Түркістан қаласына көптеген 

адамдар келеді. Бұл жер мұсылмандар үшін қасиетті орын болып саналады. 

«Мединеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет» деген сөз содан қалған. 

Сонымен бірге Яассауи кесенесін қазақ халқы қасиетті пантеон есебінде 

құрметтейді. Ол жерде қазақтың хандары, басқа да мемлекет қайраткерлері 

жерленген. «Пантеон» сөзі грек тілінен аударғанда құдайлар мекені деген 

мағынаны білдіреді. 

 Ерте кезден сақталған ғимараттардың бірі Айша бибі кесенесі. Бұл 

кесене ХІ-ХII ғасырларда салынған. Ғимарат қазіргі Тараз қаласынан 18 

шақырым жерде орналаскан. Кесененің сырты түгелдей ою-өрнекпен 

әшекейленген. Кесене бір кездері қатты бүлінгендіктен көптеген бөлігі 

сақталмаған. Бүгінде кесене қайта қалпына келтірілді. 

 Сәулет өнерінің тағы бір ерекше туындысы Қарахан кесенесі. Бұл 

ескерткіш те Тараз қаласының маңында орналаскан. Кесене шаршы 

пішіндес болып келеді, порталды-күмбезді құрылысқа жатады. Ғимарат 

орталық зал мен бұрыштағы шағын үш бөлмеден тұрады. Төртінші 

бұрышында кесененің төбесіне шығатын баспалдақтары бар. Кесененің сырты 

кірпіштен қаланып әшекейленген. XX ғасырдың басында қайта 

жаңғыртылған. 

 Орта ғасырдағы қазақ жеріндегі белгілі ескерткіштердің бірі Жошы хан 

күмбезі. Бұл ескерткіш Жезқазған қаласынан 40 шакырымдай жерде Кеңгір 

өзенінің жағасында орналасқан. XIII ғасырда салынған күмбез күйдірілген 

кірпіштен қаланған. 

 Бұлардан басқа қазақ жерінде орта ғасырдан сакталған Сырлытам 

кесенесі, Бабаджа қатын кесенесі, Алаша хан күмбезі сияқты сәулет 

ескерткіштері бар. Түркістан, Отырар, Тараз қалаларындағы моншалар да 

өзіндік ерекше үлгімен салынған. Айша бибі, Аяққамыр, Болған ана, Қарахан, 

Бабаджа қатын кесенелері Қарахан мемлекетінің билік құрған дәуірінде 

салынғандықтан Қарахан дәуіріндегі ескерткіштер саналады. Өкінішке қарай 

ол дәуірдегі бірталай ескерткіштің қазіргі кезде құлаған орны ғана жатыр. 

 Алтын Орда заманынан қазақ жерінде Жошы хан, Сарайшық сияқты 

әсем ескерткіштер қалған. Олардың ішіндегілерден бірлі-жарымы ғана қазіргі 

уақытқа дейін жетті.  

 Қазақ хандығының тұсында көтерілген зәулім ескерткіштердің бірі - 

Алаша хан күмбезі. Осынау теңдесі жоқ сәулет өнерінің туындысы қазақтың 

аңызға айналған түп атасы, алғашқы ханы Алашаға арналған. Күмбездің 

сырты қазақтың десте оюына толы, ішінде жоғарыға көтерілетін саты бар. 

Аңыз бойынша бұл құрылысты Қасым хан салғызған. Алаша хан күмбезі 

қазақ халқының ынтымағы мен бірлігін, мемлекеттілігі мен тарихын әлемге 

әйгілейтін ескерткіш. Бүгінгі күні Қазақстанның әр жерінен ежелгі және 

ортағасырлык сәулет ескерткіштері табылып жатыр. Уақыт өте келе Қазақстан 

жерінде құрылыс салудың жаңа үлгілері жетіліп, сәулет өнерінде өзгерістер 

басталды. Бұған ең негізгі себеп шаруашылыктың дамуы, саяси өзгерістер еді. 

Сәулет ескерткіштері мыңжылдықтар өтсе де сәнін бермей, ұлы даланың әр 
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жерінде мен мұндалап тұр. Біздің ендігі міндетіміз оларды қорғап, болашақ 

ұрпаққа сақтап қалу. 

 

 
 

6 сурет 

 

 25.1 Мағыналық бөліктер бойынша тақырыпшалар қойыңыз. 

 25.2 Мәтіннің тірек сөздерін жазыңыз. 

 25.3 Белгіленген сөздердің синонимін жазыңыз. 

 25.4 Тірек сөздер негізінде мәтінді мазмұндаңыз. 

 25.5 Интернет ресурстардағы суреттерді  пайдаланып, бір тарихи 

ескерткішке сипаттама беріңіз. Сөзіңізде жалғаулық, демеулік, септеулік 

шылауларды пайдаланыңыз. 

 

 26 тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұндаңыз. 

 

Өнер 

 

 Өнер — көркем образдар жүйесі арқылы адамның дүниетанымын, ішкі 

сезімін, жан дүниесіндегі құбылыстарды бейнелейтін қоғамдық сана мен адам 

танымының формасы. Өнер өмірде болған оқиғаларды қаз-қалпында алмай, 

өзгертіп, түрлендіріп, көркем образдарды типтендіру арқылы сомдайтын 

эстетикалық құбылыс. Оны қоғамдық сананың өзге формаларынан 

даралайтын белгісі де адамның шындыққа деген эстетикалық қатынасы болып 

табылады. Өнердің мақсаты – дүниені, адам өмірін, қоршаған ортаны 

көркемдік-эстетикалық тұрғыдан игеру. Көркем шығарманың бел ортасында 
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нақты бір тарихи жағдайда алынған жеке адам тағдыры, адамдардың 

қоғамдық қатынастары мен қызметтері тұрады. Олар суреткер қиялы арқылы 

өңделіп, көркем образдар түрінде беріледі. Шығарманың суреттеу тәсілі, 

құрылымдық келбеті, көркем бейне жасаудың материалдық арқауы өнер 

түрлерінің ерекшеліктерін айқындайды. Осыған сай өнердің: көркем әдебиет, 

музыка, мүсін, кескіндеме, театр, кино, би, сәулет өнері т.б. түрлері бар. 

 А. Байтұрсынов адамзат тарихындағы бес өнерді атап көрсеткен. Оның 

біріншісі - сөз өнері, екіншісі – сәулет өнері, үшіншісі - мүсін өнері, 

төртіншісі - сурет, бесіншісі – би, саз өнері деп бөлген екен. 

 Сөз өнері іштей – жазба әдебиет, ауыз әдебиеті болып бөлінсе, 

музыкалық өнер – вокалдық, аспаптық музыка түрлеріне бөлінеді. Сахналық 

өнер – драмалық, музыкалық, қуыршақ, эстрада, цирк т.б. болып жіктеледі. 

 Ауыз әдебиеті – эпос, лирика, драма сияқты тектерге бөлінуімен қатар, 

бейнелеу өнері – портрет, пейзаж, натюрморт, сахна өнері, комедия, трагедия, 

водевил т.б. жанрларға бөлінеді. Би де сол секілді гимнастика, халықтық, 

заманауи би деп бөлінеді. Өнер, жалпы алғанда, әлемді игерудің тарихи 

қалыптасқан көркем әдісі ретінде өзіне тән ерекшеліктер мен өзіндік сипатқа 

ие. Өнердің эстетикалық қызметі арқылы танымдық табиғаты мен тәрбиелік 

сипаты айқындалады. Әрбір тарихи кезеңнің, сондай-ақ әрбір халықтың өзіне 

тән эстетикалық талап, талғамдары болады. 

  «Өнер алды – қызыл тіл» деген қазақ мәдениетінде сөз өнерінің орны 

ерекше болған. Бұны да осы секілді халқымыздан мұра болып қалған мақал-

мәтелдерден көруге болады. Қазақ фольклорының шағын жанрлары – мақал-

мәтел, жұмбақ, лирикалық ән-өлеңдер, билер институты тудырған шешендік 

сөздер табиғатының эстетикалық сипаты басым. Халық музыкасында 

қалыптасқан әншілік, күйшілік дәстүрлердің де өзіндік болмысы анық. Кең 

тынысты лирикалық әндер арқылы халық өзінің ішкі сезімдерін сыртқа 

шығарған болса, күмбірлеген күй арқылы өздерінің эстетикалық әр 

философиялық ой-толғамдарын жеткізіп отырған. Осы белгісіне орай өнерді 

әрі эстетикалық, әрі этникалық құбылыс ретінде қарастыруға да болады.  

 26.1 Ауыз әдебиеті және жазба әдебиеттің ерекшелігін айтыңыз.  

 26.2 Ауыз әдебиеті үлгілерінен бір шығарманың мазмұнын айтыңыз 

немесе жатқа айтыңыз. 

 26.3 Өнер, тіл тақырыбына бірнеше мақал-мәтел жаттаңыз және мәнін 

ашыңыз. 

 26.4 Көркем әдебиет, музыка, мүсін, кескіндеме, театр, кино, би, сәулет 

өнерінің бір жанры бойынша сын есімнің шырайларын (жай шырай, 

салыстырмалы шырай, күшейтпелі шырай) қатыстыра отырып, эссе жазыңыз. 

 26.5 Етістіктің жасалу жолына талдау жасаңыз. Құранды етістіктер бар 

ма? 

 26.6 Берілген құранды етістіктерді (қызмет ету, қамқор болу, іске асыру, 

талап ету, мүлтіксіз орындау) қатыстырып, өнерге байланысты бірнеше 

сөйлем құраңыз.  
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 27 тапсырма. Шағын мәтіндермен танысып, мазмұнын айтыңыз. 

 

Қазақ қолөнері 

 

 Қазақ халқы өзінің күн көріс тіршілігіне қажетті үй-жай салуды, киім-

кешек тігуді, азық-түлік өндіруді өзінің тұрмыстың кәсібі етіп, оларды күнбе-

күнгі тіршілік барысында орынды пайдаланса, әсем бұйымдар жасап, өмірде 

сән-салтанат та құра білді. Халықтың қолөнеріне әдет-ғұрып жабдықтарымен 

қатар, аң аулауға, мал өсіруге және егіншілікке қажетті құрал жабдықтар да 

кіреді. Киіз үйдің сүйегі, ағаш керует, кебеже, сандық жасап, кілем, сырмақ, 

алаша, ши, түрлі бау-басқұрлар тоқып, арқан, жіп есіп, көннен және илеулі 

теріден қайыс, таспа тіліп, өрім өріп, қолдан әр алуан ыдыс-аяқ, адалбақан, 

асадал, бесік және т. б. көптеген заттарды халық шеберлері, өнерпаздар өз 

қолдарымен жасады. 

Қазақ ою-өрнектері 

 

 Ою-өрнек ісі тым ерте заманнан бастап-ақ қолөнерінің барлық түріне 

бірдей ортақ әсемдеп әшекейлеудің негізі болып келді. Ою деген сөз бен 

өрнек деген сөздің мағынасы бір. Бұл сөздің ұғымында бір нәрсені ойып, кесіп 

алып жасау немесе екі затты оя кесіп қиюластырып жасау, бір нәрсенің бетіне 

ойып бедер түсіру деген мағына жатады. Ал өрнек дегеніміз әртүрлі ою, 

бедер, бейненің, күйдіріп, жалатып, бояп, батырып, қалыптап істеген 

көркемдік түрлердің, әшекейлердің ортақ атауы іспеттес. Сондықтан көбінесе 

ою-өрнек деп қосарланып айтыла береді. Ертедегі қазақ оюларын мазмұны 

жағынан іріктесек, негізінен 3 түрлі ұғымды бейнелейді. Олар: біріншіден, 

мал өсіру мен аңшылықты, екіншіден, жер-су, көшіп-қону көріністерін, 

үшіншіден, күнделікті өмірде кездесетін әр түрлі заттардың сыртқы бейнесін 

береді. Шеберлер іске беріліп, жұмыс әдісіне төселе келе өздерінің көрген ою-

үлгілерін жатқа жасап, оюға өз бетімен жаңа түрлер енгізу дәрежесіне жетті. 

Халық мұндай адамдарды «оюшы» деп атады. Әрбір елде, әрбір руда атағы 

шыққан таңдаулы оюшылар болды. Ондайлар өз өнерінің тамаша үлгісін 

өзінің руына, маңайындағы елдерге таратып отырды. Осыдан келіп әртүрлі 

ою-өрнектерде, киімдер мен кілемдерде, сырмақтар мен кестелерде және т. с. 

с. «арғын үлгісі», «керей үлгісі» немесе «ұлы жүздің үлгісі», «орта жүздің 

үлгісі», «кіші жүздің үлгісі» деген мәнерлер пайда болды.  

 

Жүн және одан жасалатын заттар 

 

 Төрт түлік малдың жүні қазақ халқының өмір тіршілігінде үлкен роль 

атқарған және оны ұқсатуды ел бұдан мыңдаған жылдар бұрын білген. Қазақ 

халқының шаруашылығында мал жүнінің ең асылы және бұйымдар жасауға 

ең көп қолданатыны түйе және қой жүндері, ешкі түбіті, оның қылы, содан 

кейінгісі жылқының жал-құйрығы, түйенің жүні, шудасы. 



52 

 Түйе жүнінен неше түрлі өрмек жіптерін иіріп, шекпен, қап, белбеу, құр, 

кілем, қоржын сияқтыларды тоқиды. Сол сияқты түйе жүні айыл-құйысқан, 

өмілдірік, ноқта жасауға және көген, бау-шу есуге өте қолайлы. Түйе жүні 

көрпеге салуға, шапанға тартуға өте жақсы, жеңіл, әрі жылы болады, қылшық 

шықпайды. 

 Қойдың жүнін «жабағы», «күзем жүні», «қозы жүні», «өлі жүн» және 

«шет-пұшпақ» деп бес түрге бөліп атайды. Қойдың жабағы жүнінен шидем 

шапан, күпі күседі, ішпек, терілік жасайды, тыстап күпсек (бөстек), көпшік, 

жеңіл байпақ тігеді.  

Кесте және көркемдеп тігу 

 

 Кесте және көркемдеп тігу ою-өрнекті әшекейлеудің ертеден келе 

жатқан элементтерінің басты түрі. Кестені бізбен және жай инемен әшекейлеп 

тігу барлық халықтарға да ортақ өнер. Кесте өнері нағыз халықтық, алуан 

әдісті, таңдауы көп өнер. Кесте өнерінің қазақ халқына тән байырғы көне 

түрлері: біз кесте, айқас тігу, айқыш-ұйқыш тігу, басып тігу, қайып тігу. 

 

Зергерлік 

 

 Зергерлік – өте ерте заманнан келе жатқан өнер. Алтын-күміс әшекейлі 

бұйымдарды жасаумен әуестенушілерді зергер деп атау бүкіл Орта Азия 

халықтарында ерте кезден-ақ қалыптасқан. Қазақ шеберлері зергерлік өнерін 

білген, бірақ алтын-күмісті өздері қорытып, өндіре алмаған. Сондықтан 

оларды көрші орыс мемлекеттерінен сатып, айырбасқа алып отырған. Кесек 

күміс пен алтын оңайлықпен табылмағандықтан ол кездегі қазақ зергерлері 

көбінесе алтын, күміс ақшаларды қайта балқытып немесе сол күйінде 

пайдаланған.  

Ағаш бұйымдары 

 

 Қазақтың ұлттық қолөнерінде ағаштан көптеген заттар жасалады. 

Балташылар, ағаш ұсталары, ершілер - қайыңды, үйеңкіні; үйшілер, ағаш 

ойып, шыбық өріп тоқушылар - талды пайдаланады. Балташылар үй борайды, 

еден төсеп, арба, шана, жақтау, қақпа, тіреу сияқты ірі заттарды істейді. Ағаш 

ұстасы стол, шкаф, сөре, орындық, кебеже, асадал, рамалар жасайды. Ағаш 

оюшылар оны жонып күйдіреді де бояулап өрнектейді. Шыбық өрушілер, 

тоқушылар қамыстан, шидан қорап, шыпта, орындық, шарбақ сияқты 

заттарды өреді. Бұл жұмысқа бұтақсыз, оқырасы жоқ, таза ағаш таңдап 

алынады. 

 27.1 Берілген мәтіндерден таныс емес сөздерді теріп жазып, орыс тіліне 

аударыңыз. 

 27.2 Сын есімнің шырайларын қатыстыра отырып, қолөнердің бір  

түріне сипаттама жазыңыз. 

 27.3 Мәтіндердегі бірыңғай мүшелерді табыңыз. 
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 27.4 «Қолөнер – өшпес мұра, көркем әлем» тақырыбы бойынша 

мұражайдан алған әсеріңізді сипаттап, суреттеңіз. 

 

 28 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Байырғы қазақ өлшемдері 

 

 Қашықтықты, уақытты, салмақты білдіруге байланысты байырғы қазақ 

өлшемдері – қазақ халқының тұрмыс-салт ерекшеліктеріне, кәсіптік 

қажеттілігіне байланысты қалыптасқан өлшем бірліктері. Мысалы, «бір 

қыдыру жер», «түстік жер», «айшылық жол» деген сөз тіркестері қашықтықты 

білдіреді. Шығыс халықтарының көбісінде ең кіші салмақ өлшеміне арпа дәні 

алынған. Кейбір жазба әдебиеттерде сақталған мәліметтер бойынша арпа дәні 

алтын мен асыл тастардың салмағын теңеуге арналған қазыналық өлшем 

ретінде қолданылған. Оған қарағанда бір арпа дәні шамамен 45 мг болған. 

Басқа жерде осы арпа дәні ұзындық өлшемі ретінде де пайдаланылған. Ал 

арпаның алты дәнінің еніне тең өлшем бармақ деп аталған. 

 Сондай-ақ уақыт мөлшерін болжауға Күннің, Айдың немесе басқа да 

аспан шырақтарының көкжиекпен салыстырғандағы орны алынған. Егін 

шаруашылығымен айналысатын аймақтарда уақыт мөлшерін судың белгілі бір 

ыдыстан ығысып шығу мерзімі бойынша анықтаған. Жетілдіріле келе бұл 

ыдыстар су сағатына айналған. Мұндай бірліктердің басым көпшілігі адамның 

көзбен шамалауымен, жұмсалған күш сезімімен, белгілі бір қашықтықты 

жүріп өту мерзімімен мөлшерленген. Сондықтан халық арасында жылқыға 

байланысты «ат шаптырым жер», «бие сауым уақыт», «екі елі қазы» тәрізді 

қашықтықты, уақытты, қалыңдықты білдіретін өлшемдік мәні бар сөздер жиі 

айтылады.  

 Халық арасында сұйықтықты (қымыз, шұбат, т.б.) сақтайтын көнек, 

жанторсық, торсық, мес, саба тәрізді мал терісінен жасалған ыдыстар сол 

сұйықтықтың мөлшерін шамалауға жиі қолданылған. Мысалы, торсыққа жеті 

– сегіз аяқ (литр) қымыз сыйса, местің сыйымдылығы екі жарым – үш 

торсыққа тең. 

 Қарыс – толық жазғандағы бас бармақ пен шынашақ ұштарының 

арасына тең ұзындық (шамамен 19 – 20 см) бірлігі. Ол тұрмыста, құрылыс 

жұмыстарында пайдаланылған. Мысалы, киіз үйдің уығы он екі – он алты 

қарыс мөлшерінде жасалады. 

 Қарыстың туынды бірлігі – сүйем, ол кере созылған бас бармақ пен сұқ 

саусақ ұштарының арасына тең (шамамен 17 – 18 см). Ал бармақ пен бүгілген 

сұқ саусақтың арасына тең өлшемді сынық сүйем дейді. Сүйем – шамамен 

аршынның ширегіне (төрттен бір бөлігіне) тең. Елі – сұқ саусақтың еніне тең 

ұзындық бірлігі (шамамен 2 см). Қазы майының қалыңдығы, ою-өрнектің 

мөлшері, т.б. елімен өлшенген. 

 Буын – ортаңғы саусақтың ұшынан оның ортаңғы буынына дейінгі 

аралыққа тең ұзындық (шамамен 5 – 6 см) бірлігі. Сәулетті сарайлар мен түрлі 
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ғимараттардағы ою-өрнектің мөлшері осы буынмен өлшенген. Ол тігін, киім 

пішу жұмыстарында да қолданылған. 

 Қадам – адамның бір адымына тең ұзындық (шамамен 60 – 70 см) 

бірлігі. Құлаш – иық деңгейіне сәйкес кере созылған екі қол ұшының арасына 

тең ұзындық бірлігі. Орта Азия мен Қазақстанда кеңінен тараған кейбір 

салмақ өлшемдері: 

 Табақ – шамамен он екі орыс фунтына тең салмақ бірлігі. Ол үлкен 

табақ (шамамен 11,7 – 12 кг) және кіші табақ (шамамен 3,9 – 4 кг) болып екіге 

бөлінеді. Үлкен табақ астық салығын төлеу кезінде, ал кіші табақ сауда-

саттық, алыс-беріс жұмыстарында қолданылған. Қап – негізінен астық 

мөлшерін өлшеуге арналған салмақ бірлігі. Ол Орта Азия мен Қазақстанның 

оңтүстік, оңтүстік-шығыс аудандарында шамамен 65 – 66 кг-ға, ал кей 

жерлерінде алты пұтқа (96 кг), тең болған. 

 Батпан – Ресейдің шет аймақтарында (негізінен азиялық бөлігінде) 

пайдаланылған салмақ бірлігі. Көне орыс жазбаларында ол 10 фунтқа тең 

делінеді. 

 Қадақ – ертедегі шығыс елдерінің көбісінде қолданылған салмақ бірлігі. 

Ол Еуропада кең тараған фунт өлшеміне сәйкес келеді. 

 Мысқал – Шығыс елдерінде кең тараған салмақ бірлігі. Мысқал араб 

елдерінде, Үндістанда, Шығыс Африкада, Орта Азия мен Қазақстанда 

қазыналық өлшем ретінде пайдаланылған. Мысқал 4,31 г-ға тең болған, алтын 

мен күміс ақшалардың, бағалы заттар, дәрі-дәрмектер мен бояулардың өлшемі 

ретінде қолданылған. Қазақ халқының егін шаруашылығымен айналысқан 

жерлерінде жер аумағын өлшеу үшін қолданған өлшем бірліктерінің ішінде ең 

көп тарағаны – танап. Қазақстанның суармалы егіншілік аудандарында (Тараз, 

Қазалы, Шымкент, т.б.) 1820,83 шаршы метрге тең. Алайда түрлі тарихи 

себептерге байланысты өлшемдік мәні бар терминдеріміз нақты мәнге ие бола 

алмаған. Мұның үстіне уақытпен бірге өлшемдер жиі өзгеріске ұшырап 

отырған.  

 28.1 Мәтіннің тірек сөздерін табыңыз. 

 28.2 Мәтін бойынша жұп болып диалог құрастырыңыз. 

 28.3 Төменде берілген лексика-семантикалық жағынан сандық ұғымды 

білдіретін сөздер тобымен бірнеше сөйлем құрастырыңыз. 

Салмақ өлшемдерін білдіретін сөздер: пұт, келі, батпан; 

Көлем өлшемін білдіретін сөздер: бір уыс, бір шым-шым, бір құшақ; 

Қалыңдық өлшемі: шынашақ, бармақ, екі елі; 

Қашықтық өлшемі: адым, таяқ тастам, шақырым; 

Ұзындық өлшемі: тұтам, сынық сүйем, кере қарыс; 

Сан есімдердің тура мағынасындағы сөздер: 

Жарты мағынасын білдіретін сөздер: жарты, жарым; 

Бір мағынасын білдіретін сөздер: жеке, дара, жалғыз, жалқы. 

 28.4  Барыс және шығыс септікті зат есім сөздерге кейін, дейін, шейін, 

соң, бері, бұрын шылауларының бірін тіркестіру арқылы қазақтың өлшем 

бірліктеріне байланысты бірнеше сөйлем құрастырыңыз.  
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 28.5 Тұрақты тіркестерді (сүт пісірім, ет асым, күн төбеге көтерілгенде, 

қас қарайған кезде) қатыстырып, өзіңіздің істейтін әрекеттеріңізді айтыңыз. 

  

29 тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыз.  

 

Наным-сенім 

 

  Наным-сенім мен ырымдар – ертеден келе жатқан рухани түсініктердің 

бірі. Алғашқы кезде адам баласының наным-сенімі олардың кәсібіне және 

қоршаған ортасына байланысты болған. Бүгінде әр елдің өзіне тән ұлттық 

санасымен астасып жатқан ырымы мен наным-сенімдері бар. Наным-сенім 

мен ырымның арғы жағында белгілі бір тәрбиелік мән болады. Кейде аңызға 

құрылған болып та келеді. Ғылым тілімен айтқанда, адамның белгілі бір 

мәліметтерді, құбылыстарды, ойлар мен көзқарастарды, пікірлерді еш 

күмәнсіз қабылдап, мойындауында көрінетін психиканың ерекше күйі. Қазақ 

халқы да ырым-тыйымға кенде емес.  

  

Қазақтың ырымдары 
 

1. Бала баc ұстамайды. Егер бaла баc ұстаcа әкесі өліп қалaды деп 

тыйым сaлған.  

2. Нанның қиқымын жесе - бай боласың дeйді.  

3. Сәби тоңқaйып екі aяғының aстынан қараса, күткeн жолаушы келеді 

немесе қонақ келеді дейді.  

4. Жас балaға бұғана ұстатпайды, онда бойы өспей қалады деп жорыған.  

5. Батырдың, ақынның, шебердің, палуанның сapқытын жегізсе немесе 

олар cәбидің аузынa түкірсе, олардың жақсы қасиеті мен өнері балағa қонады 

деген ырым баp. Сәбигe көз тимес үшін күйе жaғып қояды.  

6. Жаңа тyған ботасы бар үйге қызыл жалау байлап қояды. Мұны 

көргендер aтпeн, көлікпен қатты жүpіп келмейді. Қатты кeлсe, бота шошып 

өліп қалады деп ойлаған.  

7. Қазақ сейcенбідe жолға шықпайды, іс, жұмыс бастaмaйды, көшіп-

қoнбaйды.  

8. Қазақ «сәтті күн» деп істі сәpсенбі күні бастайды. 

9. Мaл сатқанда oны ноқтaсымен не бac жібімен беpмeйді, малдың баcы 

кемиді деп ыpымдайды.  

10. Жақын адамдарға пышaқ, ит cыйламайды. Егер жақын адамның 

пышағы өте ұнаса, оны ұрлaп немесе сатып алады.  

11. Ауыл ішіне aтпeн шayып келген жаман ырым. Егер сүйінші сұраса 

шауып келуге болaды. Бірақ «cүйінші, сүйінші» деп aйқайлап кeлуге тиіс. 

Қайғылы, қaзалы xабарды есірткенде нeмесе жаназағa шақырғанда ғaна атпeн 

шауып келіп шеткі үйге хабарлайды. Ол үйдің иесі басқаларға хабаpлayы тиіс.  

 29.1 Қазақтың ырымдарына сенесіз бе? Өз пікіріңізді білдіріңіз және 

дәлелдеңіз.  
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 29.2 Мәтіндегі етістіктерді тауып, құрамына қарай талдаңыз. 

Аналитикалық формалы (негізгі және көмекші) етістіктердің қандай мағына 

беретінін оқытушының көмегімен анықтаңыз. 

  

30 тапсырма. Қазақтың тыйым сөздерімен танысып, оқытушының 

көмегімен  мағынасын ашыңыз. 

 

Тыйым сөздер 

 

 Бұл балаларды жаман әдет, жат пиғыл, ерсі қимыл, әдепсіз істерден 

сақтандыруда маңызды қызмет атқарады. «Ұлға отыз үйден тыю, қызға қырық 

үйден тыю» деген мақал осыған байланысты шыққан. «Бүйірін таяну –

қайғының, жағын таяну - мұң-шердің, жүресінен отыру - әдепсіздіктің белгісі» 

деп танып, оған тыйым салған. Демек, тыйым - халықтық педагогиканың 

құрамдас бөлігі. Тыйым үлгілері мен сөздері ел ішінде өте көп. 

Адамға қару, мылтық кезенбе. 

Адамды айналма. 

Аманатқа қиянат жасама. 

Арамдық ойлама, істеме. 

Ауруға күлме. 

Аузыңа ие бол. 

Арамтамақ болма. 

Әдепсіз болма. 

Әлсізге күш көрсетпе, зәбірлеме. 

Әйелге өктем сөйлеме. 

Бос бесікті тербетпе. 

Баланы басқа ұрма. 

Біреудің еңбегін, ақысын жеме. 

Біреуді қарғама, сөкпе, тілдеме. 

Дұшпанға сенбе, жалынба. 

Дүниеқор болма. 

Еріншек болма. 

Зинақор болма. 

Жала жаппа. 

Жатып тамақ ішпе. 

Опасыз болма. 

Өзімшіл болма. 

Өткенге өкінбе. 

Өтірік куәлік берме. 

Сұрамсақ болма. 

Сабырсыз болма. 

Салақ болма. 

Тізеңді құшақтама. 

Таңертеңгі асты тастама. 
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Түкірігіңді, қақырығыңды жұтпа. 

Көкті жұлма. 

Құдайды ұмытпа. 

Қарт адамға күлме. 

Қызғаншақ болма. 

Қызға қол жұмсама. 

Құдыққа түкірме. 

Мойныңа жіп немесе белбеу салма. 

Наданмен дос болма. 

Үлкеннен бұрын сөйлеме. 

Үлкенге қатты сөйлеме. 

Үйге жүгіріп кірме. 

Шақырмаған жерге барма. 

Ысырапқор болма. 

Ішімдікке бой ұрма. 

Халқыңды жамандама. 

Рұқсатсыз кірме. 

Рухыңды түсірме. 

 30.1 Етістіктердің қандай тұлғада қолданылғанын айтыңыз. 

 30.2 «Жақсы адам» қандай қасиеттерге ие болу керек? Сипаттап 

әңгімелеңіз. 

 30.3 «Менің сүйікті кейіпкерім» тақырыбына эссе жазыңыз. 

 

 31 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Ақыл мен парасат 

 

 Ақыл — адамды басқа тіршілік иелерінен ерекшелейтін аса маңызды 

қасиет. Ежелгі ойшылдар еңбектерінде ақылдың екі деңгейі болатыны 

айтылады. Ол — пайым және парасат. 

 Пайым — ақылдың табиғи күші, ол әрбір адамға тән. Есі дұрыс әрбір 

адамның тіршілік дағдыларын қай дәрежеде меңгергендігіне байланысты 

ойлау жүйесінің ең төменгі буыны. 

 Парасат — ойдың мүлдем жаңа таным-білімдерді қорыта алатын және 

шындықтың аса терең мәнін танып біле алатын жоғары жасампаздық қабілеті. 

Парасатты адамға істейтін ісін, сөйлейтін сөзін, қабылдайтын шешімін 

алдымен ақыл таразысынан өткізіп алу, әдеп-инабат, адамгершілік жағынан 

кінаратсыздық, салихалық пен мейірімділік, ізгілік пен кең мінезділік тән.  

Басқа қандай артықшылығы болғанымен, ұшқалақ, күйгелек мінезді 

адамдарды парасатты демейді. Сонда парасат ұғымы жеке адамның толысқан 

кемелдігінің белгісі ретінде үлкен сана мен келісті әдет инабаттылығының, 

кең, бай мінезінің жарасты тұтастығын білдіреді [8]. 

 Ақыл-ой дамуының ең жоғарғы дәрежесі — даналық (өмірлік 

тәжірибеге сүйенетін терең ақыл). Адамның кейбір интеллектуалдық 
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қызметтерін “жасанды интеллектіге” беру — компьютерлерді кеңінен қолдану 

да ақыл-ой қабілеттерін ары қарай жетілдіреді. 

 Даналық – адамзаттың сан ғасырлық таным процесі мен өмір тәжірибесі 

нәтижесінде жинақталған рухани ілім-білімді игеріп, оны ұрпақтан ұрпаққа 

ұлағатты ой-пікір, өнегелі түсінік, ізгілікті іс-әрекет түрінде жеткізе білетін 

адам қасиеті, интеллектуалдық дамуының ең жоғары деңгейі. Ол болып 

жатқан окиғалар туралы ақпаратты өңдеу мен бейімделуге тікелей 

байланысты. Сонымен бірге даналық интеллектуалдық жетілудің ерекше 

жағдайы ретінде танылады.  

 31.1 Мәтіннің тірек сөздерін анықтаңыз. 

 31.2 Мәтін бойынша жұп болып диалог құрастырыңыз. 

 31.3 Мәтіндегі зат есім, сын есімдерді тауып, қандай қызмет атқарып 

тұрғанын анықтаңыз. 

 31.4 Эпитет, теңеу сөздер дегеніміз не? Оқытушының көмегімен 

мысалдар келтіріңіз. 

 31.5 Суреттеу тәсілімен эпитет, теңеу сөздерді келтіріп мамандығыңыз 

бойынша бір құрылғыны сипаттаңыз. Төмендегі нұсқаны пайдаланыңыз: 

1) Сөз болғалы отырған заттың немесе нысанның атауын түсіндіріңіз; 

2) Затқа немесе нысанға сипаттама беріңіз; 

3) Нысанның маңызды қасиеттерін атап, баға беріңіз; ол құрылғының 

қолданылуын және қызметін баяндаңыз. 

 31.6 Өз мамандығыңыз бойынша бір құрылғыны немесе қондырғыны 

(компьютер, монитор, процессор, теледидар, радио, қысқа толқынды пеш, 

тоңазытқыш, электр желісі ... т.б.) таңдап алып, өзіңіз сол заттың  атынан (І 

жақта) қызметіңіз жөнінде хабарлау, сипаттау, баяндау түрінде мәтін 

құрастырыңыз. 

 

 32 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Абайдың қара сөздері (17-сөз) 

 

 Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға 

жүгініпті. 

 Қайрат айтыпты: «Ей, ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде ешнәрсе 

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 
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алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды 

екен, осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды?» – депті. 

 Онан 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-жәйі 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 

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 ешнәрсенің 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 ешнәрсе 

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. 

 32.1 Мәтіндегі таныс емес сөздердің мағынасын ашыңыз. 

 32.2 Мәтінді рөлге бөліп әңгімелеңіздер. 

 32.3 Мәтіндегі зат есім және сын есім сөздердің жасалуына талдау 

жасаңыз. 

 32.4 Тыныс белгілерінің қойылу себебін анықтаңыз. 
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33 тапсырма. Нақыл сөздерді оқып, талдаңыз. 

 

Мұхтар Әуезовтің нақыл сөздері 

 

  1. Ой да көп, уайым да көп – ойлай берсең, ой да жоқ, уайым да жоқ – 

ойнай берсең.  2. Білім – бақтың жібермейтін қазығы, білімсіз бақ – әлдекімнің 

азығы. 3. Адам көркі – ақыл. 4. Жігітті жылы сөз ширатпайды, қатты сын 

ширатады. 5. Адам баласының жасан құлқы жаратылысынан емес, өскен 

ортасында көрген үлгі-өнегесінен. 6. Тумай жатып – толдым деме, толмай 

жатып – болдым деме. 7. Қызғаныш – құрт ауруы, мыс қазанда қайнайтын 

азап оты. 8. Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе – білім. 

9. Адамшылықты тез жүргізу үшін көп ой керек, ойлау үшін оқу керек. 10. 

Іздесең – табарсың, алыссаң – аларсың.  

 

Әйтеке бидің айтқаны 

 

1. Ашу бар жерде ақыл тұрмайды. 

Ашу деген - ағын су, 

Алдын ашсаң, арқырар. 

Ақыл деген - дария, 

Алдын тоссаң, тоқырар. 

2. Кісі бірге туыспау керек, 

Туысқан соң сөз қуыспау керек. 

Сөз қуған пәлеге жолығады. 

Жол қуған олжаға жолығады. 

3. Жігіттің жақсысы: 

Дұрыс сөзге тоқтай білген, 

Басқаны сөзіне тоқтата білген. 

 33.1 Сөйлемдерді құрамына, жасалу жолына қарай талдаңыз. 

 33.2 Нақыл сөздердің бірін тақырып етіп алып, эссе жазыңыз. 

 33.3 Ұлы адамдардың ана тілі, сөз, сөз мәні, сөз күші туралы қанатты 

сөздердің әрқайсысын мән бере оқып шығып, түсініктеріңді өз сөздеріңмен 

айтып беріңдер. 

          Ана тілін білмейтін адам мәдениетті адам санатына қосылмайды. (М. 

Әуезов) Ана тілінен айрылған адам өз халқы жасаған мәдени мұраның бәрінен 

құралақан қалады. (Ғ. Мүсірепов) Халықтың мәңгі ғұмыры – оның тілінде. 

Әрбір тіл – өзінің халқы үшін – Ұлы. (Ш. Айтматов) Қайран тіл, қайран сөз 

наданға қадірсіз. (Абай) Ақыл көркі – тіл, тілдің көркі – сөз. (Жүсіп 

Баласағұни) Ана тілін шекараны қорғағандай қорғау керек. (Петр Вяземский) 

Өз мәдениетін, өз халқының тілін құрметтемейтін ұлттық нигилистен шынайы 

интернационалист те, толық мәнді азамат та шықпайды. (Нил. Гилевич) 

          Сөз – адам күшінің қолбасшысы. (В. Маяковский) Сөзуарлық пен іс – 

бір-бірімен ымыраласпайтын екі дай нәрсе. (К. Маркс) Сөз – өмірдің ұлы 

қаруы. (В. Короленко) Сөз – істің көлеңкесі. (Демокрит)  Сөзден күшті 
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ешнәрсе жоқ. (Менандр) Егер сөз айтқың келсе, сол сөздің мәнін минут сайын 

ақылыңа сал. (И. Павлов) Сөз – ойдың көрінісі. Ой бұлдыр болса, сөз де 

бұлдыр. (В. Белинский). 

 

34 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Киім 

 

 Киім – адамның денесіне киюге арналған бұйым, жасанды жамылғы 

түрлері. Киім адамды қоршаған ортаның, табиғаттың түрлі әсерлерінен 

қорғайды. Оның тұтыну мәнімен бірге ғұрыптық және белгілі бір мақсатқа 

қызмет ететін маңызы бар. Ертеде киім тігуге мал, аң терілері, өсімдік, ағаш, 

балық, құс өнімдері, жасанды материалдар пайдаланған. Киім тігісті және 

тігіссіз болып бөлінеді. Адамзат палеолит дәуірінде тігіссіз, байланатын лыпа 

киімдерді пайдаланса, неолит кезеңінде, яғни өсімдіктерді өру, иіру, тоқу 

кәсібін игергеннен кейін – иықтан, мықыннан киілетін киім түрлері пайда 

болды. Тігіссіз киім адам денесіне оралады, байланады. Мысалы, үнділіктер 

сари, шалма, шәлі; кавказдықтар бурка; римдіктер тога; ежелгі гректер 

гиматий; солтүстік халықтары теріден жасалған тұлып; тайгалықтар тері 

желбегей; қиыр шығыстықтар теңіз жәндіктерінен киім дайындады.  

 Көшпелілер адамзат тарихында атқа отыруға қолайлы болу үшін ойлап 

тапқан кең шалбар мен екі өңірі алдынан ашылатын қаусырынатын кеуде киім 

– шапанды адамзат өркениетіне қосты. Әлеуметтік дәрежесіне қарай қазақ 

халқы арасында би, бақсы, бай, сал-сері (жарғақ, шалбар, мауыты, шәйі 

көйлек), қойшы (шекпен, кебенек, сырттық, күләпара), балуан, батыр киімдері 

болған. Жас ерекшелігіне қарай бала киімі, бозбала киімі, бойжеткен киімі, 

қалыңдық, жас жігіт, келіншек, бәйбіше киімі, ақсақал киімдері үлгілерінің 

әшекейі, тігілуі, сырылып, кестеленуі әртүрлі болып келеді. Бір киер киім деп 

қымбат маталардан әшекейлеп тігілген, той-думандарға, жиындарға барғанда, 

жат елге сапарға шыққанда киетін сәнді киімдерді атаған. Қазақ салтында ер 

жігіт жекпе-жекке түсерде, соғысқа барарда киімдердің ең жақсысын, 

көрнектісін киген.  

 Қазіргі заманғы киім түрлері күнделікті өмірде, жұмыста, қызметте, 

қыдыруға, спортпен шұғылданғанда, демалыс орындарында киюге арналады. 

Сондай-ақ, әскерилердің, өзге де мамандықтардың арнаулы киімдері, сәндік 

киімдер түрлері бар. 

 34.1 Түсініксіз сөздердің мағынасын оқытушының көмегімен ашыңыз. 

 34.2 Мәтіндегі тыныс белгілерінің қойылу себептерін анықтаңыз. 

 34.3 Мәтінді қысқаша мазмұндаңыз. 

 34.4 Мәтін бойынша би, бақсы, сал-сері т. б. адамдардың киім үлгілерін 

сипаттап, себебін түсіндіріңіз. 
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 35 тапсырма. Мәтінді түсініп оқыңыз. 

 

Сән 

 

 Сән (франц. Moda, лат. Modus – өлшем, әрекет тәсілі) - киім кию 

мәдениеті, өмірдің әртүрлі саласында жеке талғамның уақытша үстемдік етуі. 

 Сән – әлеуметтік, экономикалық құбылыс. Адам қоғамының дамуына, 

жаңа тарихи қоғамдастықтар пайда болуына байланысты адам киімі де 

түбірімен өзгеріп отырады. Қазіргі сәнді демократияшыл деуге де болады, 

себебі қазіргі таңдау идеясы еркіндіктің көптігімен, яғни әртүрлі 

стильдерімен, пішіндерімен, үлгілерімен, көлемдерімен, киім ұзындығымен, 

алуан түсті гаммалығымен ерекшеленеді. Қазіргі сәнде екі бағыт айрықша 

көзге түседі: ол – ретроспективалы (өткенге бағытталған) және перспективалы 

(болашаққа бағытталған). 

 Сәнде маңызды ұғымдардың бірі – стиль. Стиль – (styios деген грек сөзі) 

– мәнер, сипат, ерекшелік деген мағына береді. Сонымен қатар стиль сол 

дәуірдің мәдениетін, сұлулық туралы түсінігін, қоршаған ортаға қарым-

қатынасын көрсететін тұрақты, анық, ерекшеленген дәуір тілі. Киімде 

бірнеше: классикалық, спорттық, романтикалық және фольклорлық стильдер 

болады. 

 Классикалық стиль – келісті, іскерлі, элеганттты (өзгермейтін стиль) 

салыстырмалы түрде тұрақты, сән әлеміндегі өзгерістерге онша беріле 

бермейтін киім түрлері кіреді. Оның негізгі белгілері – форманың 

тұрақтылығы, адамды іскер, ұстамды етіп көрсету, мінсіздігі, қолайлылығы, 

беріктігі. Ерлердің классикалық киімдеріне – костюм шалбар немесе тек 

шалбардың өзі, жакет - костюм, ағылшын пальтосы, плащ; ал әйелдердің 

классикалық киіміне – жеңді көйлек жакетімен, белдемше, блузка немесе 

жакет, шалбар мен жакет - жейде кіреді. Қазіргі кезде классикалық киімдер 

аясы ерлер үшін де, әйелдер үшін де трикотаж күртешелердің ештеңеге 

міндеттемейтін еркін түрлерінің енуіне байланысты біршама кеңеюде. 

Әйелдер киімінің құрамына ерлер пиджагі, жейдесі, шалбары түпкілікті енді. 

 Спорттық стиль – демалыста, спортпен айналысқанда, саяхатқа 

шыққанда киюге ыңғайлы киімдер. Жалпы спорттық стильдегі киімдерде адам 

өзін еркін және ыңғайлы сезінеді. 

 Романтикалық стиль – әдемілік, ерекшелік, сүйкімділік немесе нәзіктікті 

әдеттегіден тыс бөліп көрсетеді. Романтикалық стильдің ерекшелігі – 

қатпарлар, желбіреушелер, шілтерлер, банттар жиынтығынан тұрады. 

 Фольклорлық стиль (этникалық стиль) – ұлттық сипаттағы осы заманғы 

киімдер. Бұл стильде ұлтық ою - өрнектер, кестелер, қол жұмысының 

көптеген элементтері кеңінен пайдаланылады. 

 35.1 Мәтін бойынша хабарлы сөйлем түрінде жоспар құрыңыз. 

 35.2 Мәтінді мазмұндаңыз. 

 35.3 Жұп болып өз киім үлгілеріңіз туралы диалог құрастырыңыз. 
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 35.4 Жұп болып жұмыс істеңіз. Сіз ________ тілшісіз. ________мен 

кездесіп, одан интервью алдыңыз. Сұрақтардың үлгісін қалпына келтіріп, 

жауап беріңіздер.  

1. Құрылысқа қашан келгені; 

2. Алған білімдері; 

3. Не себепті құрылыс саласын таңдағаны туралы; 

4. Осы ұжымда қанша жыл жұмыс істегені жөнінде; 

5. Қандай қызметтер атқарғаны; 

6. Өміріндегі ең қиын сәттер туралы; 

7. Қазір фирмалары немен айналысып жатқаны жөнінде сұрау.        

 

Көңіліңізге түйіңіз: 

Диалог 

 

Қарым-қатынастың диалогтік түрлері: 

1) диалогтік сұқбат (разговор) – бір тақырыпқа арналған қысқа 

уақыттық әңгіме; 

2) диалогтік әңгіме (беседа) – шешім қабылдау мақсатында мәлімет 

және көзқарастарын білдіру; 

3) келіссөз (переговор) – қандай да бір мәселеде мәмілеге келу мақ 

сатындағы талқылау; 

4) интервью – баспасөз, радио, теледидарға арналған журналистермен 

жүргізілетін әңгіме; 

5) пікірсайыс (дискуссия); 

6) мәслихат ( жиналыс); 

7) баспасөз конференциясы; 

8) іскерлік әңгіме – тікелей «жанды» диалог; 

9) телефонмен әңгімелесу (қашықтан) – вербалды (жест, мимика) 

байланыссыз [9]. 

 

 36 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Қазақстанның «Мәдени мұра» жобасы 

 

 Қазақстанның мәдени мұра жобасы — Қазақстан Республикасы 

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 халықтың үлкен мәдени мұрасын, оның ішінде заманауи 

ұлттық мәдениет, фольклор және салт-дәстүрлерін; ұлттық тарих үшін ерекше 

маңызы бар тарихи-мәдени және сәулет ескерткіштерін қалпына келтіру; 

ұлттық әдебиет пен жазбаның ғасырлар бойындағы тәжірибесін жалпылау; 
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мемлекеттік тілде әлемдік ғылыми ойлар, мәдениет және әдебиет 

жетістіктерінің үздіктері негізінде толымды қор жасауды зерттеу жүйесін 

құруды қарастырады. 

 Бағдарлама тарихи-мәдени дәстүрлерді қайта жаңғырту мен дамыту 

сабақтастығын, еліміздің мәдени мұрасын насихаттау, қолдану, сақтау және 

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 реставрациялау, консервациялау 

және мұражайландыру, мәдени мұра мәселелерін топтастыратын 

материалдық-техникалық, ғылыми-зерттеулерді дамыту мен нығайтуды 

қарастырады. Бағдарламаны әзірлеу мәдени құндылықтарымызды тиімді 

пайдалану және сақтау жөніндегі жұмыстарды жоспарлы қаржыландыру 

жолында мәдени мұра саласындағы қордаланған жағдайларға барынша 

белсенді, сындарлы түрде кірісу қажеттігімен негізделген. 

  «Мәдени мұраның» мақсаты – елдің тарихи-мәдени мұрасын зерттеу, 

қалпына келтіру және сақтау, тарихи-мәдени дәстүрлерді қайтару, шет елде 

Қазақстанның мәдени мұрасын үгіттеу. 

 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 мәдениетт тарихындағы қазақ халық 

әндерінің түпнұсқалық орындауларын жинау, даярлау, өңдеу, реставрациялау, 

цифрландыру мен CD-дискілерді шығару бойынша орасан зор еңбек. 

 36.1 Мәтінді мазмұндаңыз. 

 36.2 Мәтіннің тілдік бірліктеріне оқытушының көмегімен талдау 

жасаңыз. 

 36.3 Мәтін негізінде эссе жазыңыз.  

 

 37 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Білім мен ғылымның өзара ықпалдастығы 

 

 Қазіргі заманауи жағдайындағы білім берудің болашағы қоғамның даму 

үрдісімен, білімнің ғылыми интеграцияға ұмтылуымен, қоғамда жинақталып 

және үнемі өсіп отыратын ақпарат көлемінің әртүрлі тегімен анықталады. 

Интеграция дегеніміз: (латынша қалпына келтіру, толықтыру, бүтін) – 

педагогикалық тұтастықты қалыптастырып, білімді жүйелеу мен жинақтауда 
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әртүрлі ғылымдарды біріктіру. Тәуелсіздік алған осы жылдар ішінде егемен 

еліміздің, қоғамымыздың әлеуметтік-саяси және басқа да салаларында 

түбегейлі өзгерістер болып жатыр. Соның бірі - білім беру саласы. Ел 

болашағы - білімді ұрпақта. Сондықтан білім беру саласында жасалып жатқан 

жаңа реформаларды жүзеге асыру - ұстаздар қауымына ортақ іс. Жалпы 

отандық жоғары оқу орындарын әлемдік деңгейге шығару – Президенттің 

Жолдаулары мен мемлекеттік бағдарламаларда да анық көрсетілген. Сол 

себепті бәсекеге қабілетті маман дайындау еліміздің алдыңғы қатарлы жоғары 

оқу орындарының мақсаты мен міндетіне айналып отыр. Әсіресе, жоғары оқу 

орындары білім беру ісімен шектеліп қалмауы тиісті екендіктерін терең 

түсінген ғылыми көпшілік қолданбалы және ғылыми зерттеушілік 

бөлімшелерін құрып, дамытуы қажеттіктерін басшылыққа алуда.  

 Қазақстан Болон процесіне ресми түрде қосылды. Бұл халықаралық 

интеграцияның мүлдем жаңа кезеңіне жол ашты. Ең бастысы – Білім берудің 

мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Бағдарламада білім беру сапасын 

арттыруға үлкен міндеттер жүктелген.  

 Технологиялық тұрғыда дамыған елдерде ғылыми талдамалар жүйесінде 

маманды оқытумен ғана емес, сонымен бірге техникалық, жаратылыстану 

және гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер 

жүргізумен айналысатын ғылыми кешендер болып табылатын университеттер 

ерекше рөл атқарады. 

 Қазіргі ғылым мен өндіріс бір мезгілде мамандану мен интеграциялану 

бағытында дамиды. Кәсібімен байланысты іс-әрекет түрінде әртүрлі ғылым 

салаларынан алған білімдерін жұмылдыра пайдалана алуға қабілетті кең 

салалы мамандарға қажетсіну артады.  

 Ақпараттық қоғамда компьютерлер немесе байланыс сызықтары емес, 

станоктар да емес, қайта білім мен шығармашылық ойлау әлеуеті шешуші 

мәнге ие болады. Соның нәтижесінде білім барынша құнды және әрдайым 

талап етілетін ресурсқа айналады. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша 

қабілетті елдердің қатарына кіру міндеті, егер оны ғылымды көп қажет ететін 

технологиялық білімі, басқару дағдылары бар, нарықтық экономикада 

бағдарлана алатын жоғары білікті мамандар іс жүзіне асыратын болса ғана 

шешілетін болады. Мәселен, осы заманғы білім беру саласындағы 

қызметкерлердің жұмысын қарастыратын болсақ, ол педагогикалық 

білімдердің ғана емес, сонымен бірге менеджерлік қабілеттердің кең 

ауқымына ие болуы да тиісті. Өйткені ол білім идеясының туындауынан, оны 

талдап-жасау, жобалау, экономикалық негіздеу, экологиялық салдарын 

бағалаудан – дайын өнімді шығарғанға дейін өзіне қандай жолдан өтуге тура 

келетінін білуі тиіс.  

 37.1 Мәтіннің тірек сөздерін табыңыз. 

 37.2 Мәтіннің тілдік бірліктеріне оқытушының көмегімен талдау 

жасаңыз. 

 37.3 Мәтінге жоспар құрыңыз. 

 37.4 Мәтінді мазмұндаңыз. 
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 37.5 Екі қатардағы мәліметтерді пайдалана отырып, әңгіме 

құрастырыңыз. 

 

1. Улы химиялық заттар     1. Өнеркәсіп уы, улы химикаттар, дәрі-

дәрмектер... 

2. Зиянды заттар әсері            2. Адам организмі, тағам, су , темекі... 

3. Салдары                       3. Улану, бас ауыру, әлсіреу, қан зақымдануы... 

4. Күрес жолдары             4. Организмнен шығуы (удың өз күшін 

жоғалтуы, удың химиялық құрылымының 

өзгеруі, тыныс алу, ас қорыту, тері, бүйрек 

арқылы) 

5. Уланудың алдын алу     5. Гигиеналық талаптарды орындау... 

 

37.6 Темір мен мыстың физикалық және химиялық қасиеттерін 

салыстыра отырып, жоспар бойынша сипаттаңыз. Сипаттауда қай әдісті 

(баяндау, суреттеу, хабарлау, пайымдау) қолданғаныңызды айтыңыз. 

 

Жоспар: 

1. Жіктелімі (классификация) және сатысы (класс). 

2. Сыртқы түрі, түсі, исі. 

3. Меншікті салмағы, балқу температурасы. 

4. Электрөткізгіштік және магниттік қасиеттері. 

5. Суда ерігіштігі. 

6. Химиялық активтілігі немесе серпінділігі. 

7. Химиялық реакциясының негізгі типтері және негізгі қосылулары. 

 37. 7 Салыстыра отырып, пайымдаңыз. 

Адам қар үстінде неліктен шаңғымен тұра алады, ал шаңғысыз қарға 

батады? 

 

               Ш а ң ғ ы м е н                                                Ш а ң ғ ы с ы з 

1. Адам денесінің салмағы                             1. Адам денесінің саламғы 

2. Шаңғының беті                                           2. Аяқ киімнің табаны 

3. Дене қысымы ... бөлінеді                            3. Дене қысымы ... бөлінеді 

4. Қарға түсетін қысым                                  4. Қарға түсетін қысым 

5. Қар қысымды ұстайды                               5. Қар қысымды ұстамайды 

 

 38 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Жоғары сұранысқа ие мамандықтар 

 

 Кез келген мемлекетте жоғары білікті мамандар әрдайым сұранысқа ие. 

Заман талабына сай енді мемлекет, компания, жұмыс беруші ұйымдар мен 

корпорациялар көп салаланған емес, тар шеңберде маманданған 

қызметкерлерге мұқтаж. Себебі өз ісін кәсіби деңгейде бүге-шүгесіне дейін 
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білетіндер, расында кемде-кем. Әр саланың басын түртіп «универсал» 

болғанша, бір саланы жетік меңгерген, сол істің кәсіби маманы болу 

әлдеқайда артық.  

 Алайда, болашақта қандай мамандарға сұраныс артады? Кәсіптің қандай 

түрі кірісті әрі өзекті болады? 

 Бұл — көпшілік жастар мен оқушыларды мазалайтын сұрақ. 

Қазір сіз оқып жүрген мамандық алдағы он жылдықта сұранысқа ие 

болатынына кім кепіл? Бұл да уақыт еншісіндегі мәселе. 

 Зауыт, фабрикаларда қара күш жұмсайтын жұмысшыларды енді ойлау 

қабілеті инновациялық, тың идеяларға толы адамдар алмастырады. Роботтар 

мен автоматтандырылған жүйе ауыр әрі қиын жұмысты өз мойнына алады.  

Халықаралық statista.com деректер жүйесіне сүйенсек, Қазақстандағы 

жұмысшылар аз шоғырланған сектор – ауыл шаруашылығы болып отыр. 

Өнеркәсіп саласындағы жұмысшылар пропорциясы да салыстырмалы түрде 

аз. Бұл алдағы 5-10 жылдықта ауылшаруашылығы саласындағы жұмысшылар 

мен мамандарына деген сұраныс артатынын көрсетеді. Себебі елімізде дәл 

осы сектор кенже дамып келеді. Forbes журналының деректеріне сәйкес, 2018 

жылғы сұранысқа ие болған мамандық иелері мыналар екен: 

- бағдарлама әзірлеушісі; 

- ақпараттық қауіпсіздік бойынша сарапшы; 

- қаржы сарапшысы; 

- денсаулық сақтау менеджері; 

- медициналық қызметкерлер: мейірбике мен физиотерапевт. 

 Сонымен бірге, танымал CareerCast компаниясы 2019 жылы сұранысқа 

ие болатын мамандардықтар тізімін жасап шыққан. Бір қызығы, мұнда да 

тізімді алғашқы болып бағдарлама әзірлеушсі бастап тұр. Одан кейін: 

- медициналық технолог; 

- мейірбике;  

- құрылысшы; 

- үй жағдайындағы денсаулық сақтау қызметкері; 

 Nesta инновациялық компаниясының 2030 жылға қарай сұранысы 

артатын мамандықтар тізімінде алғашқы ондықты мұғалім бастап тұр. Ал енді 

Қазақстандағы 2018 жылы сұранысқа ие болған мамандықтар тізімін 

HeadHunter компаниясы жариялаған екен. Мәліметтерге сүйенсек, былтыр 

компанияларға сату, бухгалтер, қаржы, әкімшілік қызметкерлері мен 

ақпараттық технологиялар, жарнама, маркетинг, PR саласының мамандары 

қажет болған. 

 Орнын алмастыруға болатын мамандықтар жойылады. Олардың орнына 

жасанды интеллект жұмыс істейді. Алайда, жасанды интеллект орнын 

алмастыра аламайтын мамандықтарға сұраныс кемімейді, оның ішінде IT 

мамандар мен дәрігерлер, жоғары санатты мұғалімдер, мәдениет 

қызметкерлері бар. 

 Техниканың қарқынды дамуы мен ақпарат ағымының секунд сайын 

өзгеріп, жаңарып отыруы компьютер, IT, көлемді ақпаратпен жұмыс істейтін 
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мамандарға (data science) деген сұранысты арттырады. Мәселен, АҚШ-тың 

танымал CBS арнасы Tech айдарында 2019 жылы компаниялар тарапынан 

киберқауіпсіздік инженерлері, ақпараттық сарапшылар, Java әзірлеушілеріне 

қызығушылық туатынын айтады.   

 Жарқын болашақ  — бүгінгі қажырлы еңбек пен ізденістің, білімнің 

нәтижесі. Кез келген компания мұқтаждық ететін кәсіби маман болу үшін тек 

белгілі бір саланы меңгеру жеткіліксіз, ол үшін сыни ойлау қабілеті, 

креативтілік, эмоциялық ителегенция, бағалау және шешім қабылдау, күрделі 

мәселелерді шеше алу қабілеттерін жетілдіру маңызды. 

 38.1 Мәтіннің тірек элементтерін табыңыз. 

 38.2  Мәтіннің тілдік бірліктеріне оқытушының көмегімен талдау 

жасаңыз. 

 38.3 Мәтінге атаулы сөйлемдер түрінде жоспар құрыңыз. 

 38.4 Өз мамандығыңыз туралы тобыңызбен полилогқа қатысыңыз. 

 38.5 Сәйкестендіріңіз.  

 

6 кесте 

көп еңбектену өзін-өзі ұстай білу 

бір нәрсеге көңіл аудару қажымас еңбек 

үнемі шындықты жақтау/айту өтірік айту 

ісі мен әңгімесі сай емес назар аудару 

шындық жасыру әділдік 

кез келген орында өзін қадағалау екіжүзділік 

  

38.6 Қызметкердің жұмыста бедел жинауы үшін  қандай әрекеті дұрыс 

деп есептейсіз? Пікіріңізді дәлелдеңіз. 

1. Жұмысқа кешігу. 

2. Үнемі сұранбау. 

3. Уақытында жұмысқа келу. 

4. Тапсырылған жұмысты уақытында орындау. 

5. Әріптестермен үнемі амандасу. 

6. Әріптестермен жақсы қарым-қатынаста болу. 

7. Жұмыстастар туралы өсек айту. 

8. Әріптестерге үнемі көмек беру. 

9. «Ренжіме, уақыты жоқ,» кейінірек көмектесейін деген сөздерді жиірек 

айту. 

 38.7 Топтық жұмыс. Пікір білдіріңіздер. 

 

Жұмыста құрметті, сыйлы қызметкер болу үшін... 

 

6 кесте                                                                                                             

не істеу керек? не істемеу керек? 
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38.8 Жауап беріңіз. 

Сіз не істер едіңіз? 

 

1. Әріптесіңізден кеңес сұрау керек болды, алайда ол тұтынушымен 

сөйлесіп отыр. Сіз: 

а) кешірім сұрап, сөздерін бөлесіз;  

ә) айналып кетіп қаласыз; 

б) тұтынушы кеткен соң келесіз. 

2. Таңертең жұмысқа келгенде: 

а) барлық әріптестермен амандасасыз;  

ә) бәріне амандасу міндетті емес; 

б) тек көрген адамдармен ғана амандасасыз. 

3. Сіз жақын араласпайтын әріптесіңіз жұмыс барысында сіздің 

«иығыңыздан қақты»: 

а) менде оның иығынан қағамын; 

ә) таңқаламын, үндемеймін; 

б) екінші рет олай істеуді сұраймын. 

4. Сіз бастықпен бір жобаны талқылап жатырсыз. Сол кезде әріптесіңіз 

келді. Сіз: 

а) әңгімені тоқтатамын; 

ә) басқа әңгіме бастап кетемін; 

б) оның шығып кетуін сұраймын. 

5. Сіздің жұмыс телефоныңызға біреу қателесіп қоңырау шалды. Сіз: 

а) қателескені туралы айтып түсіндіремін;  

ә) телефон тұтқасын қоя саламын; 

б) екінші рет нөмерді дұрыс теруін өтінемін. 

6. Маңызды келіссөзге кешігіп келе жатырсыз. Кіреберісте бір адаммен 

қақтығысып қалдыңыз. Сіз: 

а) оған жол беріп, өткізіп жіберемін; 

ә) ештең айтпай, өзім бірінші өтіп кетемін; 

б) екінші рет көзіне қарап жүруін айтып, өзім бірінші өтемін. 

7. Сіздің бөлімге жаңа маман келді. Оны ең бірінші кіммен 

таныстырасыз? 

а) барлық әріптестермен таныстырамын;  

ә) өзі танысып алады; 

б) тек басшылармен таныстырамын. 

8. Жаңа жылдық мерекеде жақсы араласпайтын әріптестеріңіздің 

жанынан орын бөлінді. Сіз: 

а) орнымды ауыстыруды сұраймын; 

ә) олармен жақын танысуға тырысамын; 

б) үндемей тұрып кетемін. 
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 39 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Мемлекеттік қызметші үшін не маңызды? 

 

 Мемлекеттік қызметшілердің этикасы – басты назар аударатын мәселе. 

Мемлекеттік қызметкер әртүрлі қоғам мүшелерінің өкілдерімен жұмыс 

істейді, сол себепті аса үлкен 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 бейнесін мен киімінің тәртіпке сай 

болуын қадағалау, қимыл-әрекеттерін әңгіме кезінде  қолдана  білуге,  анық  

әрі  түсінікті,   жүйелі   түрде   сөйлей   білуге   –   мемлекеттік   қызметшінің    

және   жалпы   қызметкердің   басты   назар   аударуы    тиіс. 

 Мемлекеттік қызметші үшін өзіне шектен тыс сенімді болу, 

қызметтестеріне, бағыныштылары мен келушілерге шыдамсыздық көрсету – 

үлкен қателік. Мемлекеттік қызметшінің шыншыл болуы – оның маңызды 

моральдық қасиеті болып табылады. Ол екіжүзділікке, өтірік айтуға, жұмысты 

жеке мақсаты, мансабы үшін пайданалуға болмайды. Мемлекеттік қызметшіге 

тәкаппарлық жараспайды. Қоғамдық пікірді есепке ала отырып, өз – өзіне 

жоғары талап қоя білу мемлекеттік қызметшінің өзін – өзі ұдайы жетілдіруі 

болып табылады. Талап қоя, сұрай білу де – мемлекеттік қызметшінің кәсіптік 

имиджінің бірі. 

 Мемлекеттік қызметшіге 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. Қызметшінің жеке бас  проблемасы әңгімелесушінікіне қарағанда 

күрделі, қиын мәселе болса да, ол тындаушы ретінде  өз  проблемасын  естен  

шығара  тұруы  тиіс.  Мемлекеттік  қызметшінің  өз  беделі – өз ісін терең 

білуі мен қажымас еңбек, адалдық пен әділдік арқылы келеді. Мемлекеттік  

қызметшінің  басты  қызметі  –  «адам  факторымен»  жұмыс  істей білушілік. 

 39.1 Жауап беріңіз. 

а) Мемлекеттік қызметші неге өз жұмысын үлкен жауапкершілікпен 

атқару керек? 

ә) Мемлекеттік қызметшінің қандай этикалық құндылықтары болу 

керек? 

б) Жұмыс барысында неге басты назар аударуы тиіс? 

 

 39.2 Тиісті ақпаратты жазыңыз. 

 

1. Мемлекеттік қызметші жіберуге болмайтын екі қателік: 
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– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

2. Жұмысты пайдалануға болмайтын екі нәрсе: 

– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

3. Мемлекеттік қызметшіге тән емес үш қасиет: 

– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

4. Тыңдай білуге қатысты 3 маңызды нәрсе: 

– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

5. Мемлекеттік қызметі тыңдаушы тарапыннан бақылайтын 3 нәрсе 

– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

6. Мемлекеттік қызметші бедел жинау үшін: 
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– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

– 

.......................................................................................................................................

..................................... 

 

 39.3 Өз мамандығыңыз туралы әңгіме құрыңыз. Сұлбаны пайдаланыңыз. 

Мен..................................жылы.............................................бітірдім. 

Сонан соң ........................................................................................................ . 

    Бірақ.................................................................................................................. . 

Сондықтан .................................................................................... тура келді. 

Сонымен қатар ............................................................................................... . 

Бақытыма қарай ............................................................................................ . 

Өкінішке орай ................................................................................................ . 

Қазір ................................................................................................................ . 

Ұжымымыз ..................................................................................................... . 

Еңбек өтілім .................................................................................................... . 

 39.4 Оқыңыз және өзіңізді тексеріңіз. Барлық сөздер сізге түсінікті ме? 

Өзіңіздің досыңызға, дос қызыңызға немесе жігітіңізге, оқытушыңызға 

берілген сын есімдердің неғұрлым тиістілерін алып, мінездеме беріңіз.  

Білімді, белгілі, білікті, тәжірибелі, талантты, тыңғылықты, ұқыпты, 

тиянақты. 

 

 40 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты 

 

 Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман 

дайындау. Француздың бір қайраткері «Адамға оқып-үйрену - өмірде болу, 

өмір сүру үшін қажет» деп айтқан екен. Қазақстандағы білім беруді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 

жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, 

халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық 

білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен, педагог 

кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптық 

өсуі, оқытылуы және кәсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай- ақ 

педагогтердің еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынталандыруды арттыру 

мәселелеріне үлкен мән берілген.  

 Дәстүрлі білім беру жүйесінде білікті мамандар даярлаушы кәсіби білім 

беретін оқу орындарының басты мақсаты – мамандықтарды игерту ғана болса, 
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ал қазір әлемдік білім кеңестігіне ене отырып, басекеге қабілетті тұлға 

дайындау үшін адамның құзырлылық қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге 

бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну – қазіргі таңда негізгі өзекті 

мәселелердің бірі. Құзырлылықтың латын тілінен аудармасы ««сомпетенс» 

белгілі сала бойынша жан-жақты хабардар, білгір деген мағынаны қамти 

отырып, қандай да бір мәселелер төңірегінде беделді түрде шешім шығара 

алады дегенді білдіреді» деп көрсетіледі.  

 Студенттердің құзырлылықтарының қатарына мыналар жатады: 

а) бағдарлы құзіреттілік (азаматтық белсенділік, саяси жүйені түсіну, 

баға бере білу, елжандылық, т.б); 

ә) мәдениеттанымдылық құзіреттілік (ұлттық ерекшеліктерді тани білу, 

өз халқының мәдениеті мен өзге ұлттар, әлем мәдениетін салыстыру, саралай 

білу қабілеті); 

б)  жоспарлай білу, ізденушілік-зерттеушілік әрекет дағдыларын игеру, 

талдау, қорытынды жасай білу); 

в) коммуникативтік құзіреттілік (адамдармен өзара қарым-қатынас 

тәсілдерін білу, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, халықаралық қатынаста 

шетел тілінде қатынас дағдылары болуы); 

г) ақпараттық-технологиялық құзіреттілік (ақпараттық 

технологиялармен, техникалық обьектілер көмегімен бағдарлай білу, өз 

бетінше іздей білу, таңдай, талдай білу, өзгерте білуді жүзеге асыра білу 

қабілеті); 

д) әлеуметтік- еңбек құзіреттілігі (әлеуметтік-қоғамдық жағдайларға 

талдау жасай білу, шешім қабылдай білу, түрлі өмірлік жағдайларда жеке 

басына және қоғам мүддесіне сәйкес ықпал ете білу қабілеті); 

ж) тұлғалық өзін-өзі дамыту құзіреттілігі (отбасылық еңбек, 

экономикалық және саяси қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді білімі 

мен тәжірибесінің болу қабілеті). 

 40.1 Мәтіннің тірек элементтерін табыңыз. 

 40.2 Мәтіннің мағыналық бөліктеріне сұрақтар қойыңыз. 

 40.3 Студент құзырлылығын пайымдап түсіндіріңіз. 

 40.4 Өзіңізде осы құзырлылықтың қай қасиеттері бар? 

 40.5 Мәтін негізінде «Қандай адам бәсекеге қабілетті болады?» 

тақырыбында эссе жазыңыз. 

 

 41-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Өнертабыстар Қазақстанның  

индустриалдық-инновациялық дамуында 

 

Кез келген елдің экономикасының дамуы үшін ғылым мен техниканы 

дамыту негіз болып табылады. Шығармашылық идеяларды қолдау нысаны 

бола тұра, патенттер инновациялар мен өнеркәсіптің дамуын ынталандырады.  
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     Отандық өнертапқыштарымыз да өнертабыстардың әлемдік жинағына 

өздерінің үлестерін енгізуде. Мұнай-газ секторында, химия саласында, 

медицинада, ветеринарияда ғылымды көп қажет ететін өнертабыстармен бірге 

қарапайым және әлеуметтік маңыздылығы бар өнертабыстар да бар. Мысалы, 

өнертапқыш Нұрлан Төреханов жаяу жүргіншілерді жолдан өту кезінде 

қауіптен сақтауды ойлаған, ол жарық беретін сәулелену таяғын ойлап 

шығарған.  

      Семей мен Қызылордада бие сүтінен жасалған құрғақ қымыз  шығаруға 

дайындық жүргізілуде.  Бүгінгі таңда құрғақ бие сүтінен қымыз өндірудің 

бірнеше әдістері патенттелген. 

 Таразда ғалымдар инновациялық конфеттерді ойлап шығарған, олар 

жай конфеттік массаға тарының талқанын қосуды ойлап тапқан.   Қарағанды 

кондитер фабрикасы тіпті ұлттық дәмі бар конфеттің алғашқы партиясын 

дайындап оны «Таразские» деп атаған.   

 Жаңа өнертабыстар мүлде жаңа шешім болуы міндетті түрде емес. 

Кейбір кездерде құнды өнертабыстар бұрын жасалған өнертабыстардың 

жетілдірілген нұсқасы болып табылады. Статистика бойынша барлық 

өнертабыстардың 95-98 %-і осылай жасалады. Тек    2-5 % - «алғашқы» деп 

аталатын өнертабыстар, яғни аналогтары мен прототиптері жоқ 

өнертабыстар.  Қазіргі заманда әлемде одан әрі экономикалық дамуды 

ынталандыру тұрғысынан үш өлшемді басып шығару, нанотехнологиялар 

және робот техникасы саласындағы алдыңғы қатардағы технологиялардың 

неғұрлым келешегі  бар.  

 Кейбір кездерде «жұмыс істейтін» өнертабысты жасауға және оған 

патент алуға күш жұмсағаннан кейін, көптеген өнертапқыштар сонымен 

тоқтайды. Өз өнертабысы арқылы ақша табудың жалғыз тәсілі – оны сату 

екенін есте сақтаған жөн. Коммерциялық жағынан табысты өнертабыстар 

өндірістің адамдар пайдаланатын әдістерін өзгертуге қабілетті 

инновацияларға айналады.     

 Ғылыми-техникалық көрмелерге және өнертабыстар конкурсына қатысу 

өнертабысқа сатып алушылардың және бұқаралық ақпарат құралдарының 

назарын аударудың жақсы тәсілі болып табылады.   Жергілікті және ұлттық 

конкурстарда жеңіп халықаралық конкурсқа шақыру алу мүмкін болады.   

 Сондықтан да өнертапқыштықты қолдау және Қазақстанның ғылыми-

техникалық әлеуетін дамытуға ықпал ету мақсатында Қазақстан 

Республикасы Әділет министрлігі  Ұлттық зияткерлік меншік институтымен 

бірлесіп жыл сайын өнертапқыштық саласындағы жетістіктердің «Шапағат» 

республикалық конкурсын өткізеді.  

 Қазіргі заманғы қазақстандық жасөспірімдерге келсек, «Шапағат» 

конкурсының «Жас дарын» аталымында 2010 жылы жеңімпаз аталған Саянов 

Маркен Солтүстік Қазақстан облыстық А. Досмұхамбетов атындағы дарынды 

балаларға арналған гимназия-интернатының 11 жастағы оқушысы пультпен 

басқарылатын «Қолқанат» қуыршағын жасаған. 
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 Өнертабыстар экология, энергияның жаңғырмалы көздері мәселелерін 

және әлемді толғандырып жүрген басқа да маңызды мәселелерді шешуде 

маңызды рөл атқарады.  

 Әрбір өнертапқыштың отандық өнеркәсіптің бәсекелестікке қабілетті 

өнімін шығарудағы үлесі еліміздің азаматтарының әл-ауқатын арттыру үшін 

негіз болады.  

 41.1 Мәтіннің тірек элементтерін табыңыз. 

 41.2 Көлбеу сызықпен берілген сөздердің қарама-қарсы мағынасын 

ашыңыз. 

 41.3 Мәтіннің баяндауыштарын тауып, құрамына қарай талдаңыз. 

 41.4 Мәтіндегі тыныс белгілерінің қойылу себебін түсіндіріңіз. 

 41.5 Мәтінді қосымша ақпараттар арқылы баяндаңыз. 

 41.6 Сөйлемдерді сәйкестендіріңіз. 

 

7 кесте 

1. Қаражат бөлінбесе, жазда шөп сұйық болады. 

2. Үйдің кілтің алмай, соңы жаман болушы еді. 

3. Қар жаумаса, үйге кіре алмас еді. 

4. Құтқарушы тез келмегенде, жағдай нашарлар еді. 

5. Сөз жүйесін тапса, шахтаға жіберуге тыйым салған. 

6. Жарлы болар жігіт байталын 

атқа айырбастаса, 

жақсы өнегесін де алар. 

7. Жаңа жұмысшыларға техника 

қатерсіздігін ұғындырмайынша, 

мал иесін табар. 

 

8. Бір елді бір ел жақсы білсе, жалғыз болар жігіт ағайынын жатқа 

айырбастайды. 

  

41.7 Берілген сөйлемдерді аяқтаңыз.  

Жаз келсе,... ;  

Еңбек етсең ерінбей,...;  

Су мол болмай,...;  

Көл таяз болғанда,...; 

 41.8 Сөйлемдерді сызбаға түсіріп, жасалу жолдарын анықтаңыз. 

1. ----------,---------- тигізбейінше,----------. 

2. ---------- қарасаң,----------. 

3. ---------- берілмесе,----------. 

4. ---------- жарыспай,----------. 

 41.9 Өйткені, сондықтан, себебі, сол үшін, неге десеңіз, сол себепті 

жалғаулықтарының әрқайсысын қатыстырып, болашақ мамандығыңызға 

байланысты сөйлемдер құраңыз. 

 41.10 Дұрысын таңдаңыз.  

а) «Конгресс Холл» сарайында өткен аптада «МузАрт» тобының 

шығармашылық концерті болған/ болса екен. 
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ә) Қазақстандық ғалымдар Түркиядағы бірнеше университетке дәріс 

оқуға барады/барды екен. 

б) Университетті аяқтағаннан кейін жақсы жұмысқа орналассам/орналас 

екен. 

в) Шетелдік әріптестерді әуежайдан қарсы алу керек/үшін екенін 

ұмытып кетіппін. 

г) Олар шетелден семинарға келген қонақтар/қонақтарды екен. 

ғ) Өткендегі мейрамханаға қарағанда мына мейрамхана 

қымбат/қымбатты екен. 

д) Пәтер алу үшін олар кезекте бірінші/бір екен. 

ж) Біздің тапсырыс берген тамағымыз өте дәмді/дәмділеу екен. 

 

 42 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

  

Қазақтың батырлары 

 

 Қабанбай батыр. Қабанбай Қожағұлұлы, Қаракерей Қабанбай, Дарабоз 

— батыр, талантты қолбасшы. Азан шақырып қойылған есімі — Ерасыл. Ол 

1692 ж. қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданындағы Барлық 

тауында өмірге келіп, 1770 жылы сонда дүние салған. Қабанбай Найман 

ішіндегі Қаракерей руының Байжігіт тармағынан. Жастайынан жаугершілік 

пен шапқыншылықтың зардабын көріп өскен Ерасыл бүкіл еліне, жұртына 

төнген зұлматтың қандай екенін бойына сіңіріп, сезініп өскен қазақ 

ұлдарының бірі. Кейбір мәліметтерде Арқада туып, Арқадағы Есіл мен Нұра 

ортасындағы Қабанбайдың Үшбұлағы аталатын жерде дүниеден өткен деседі. 

Ал сүйегі Үшбұлақтан 3 шақырым жерде «Найман қорым» аталатын қырдың 

үстінде. Жеті жасында әкесі Қожақұл, он алты жасында ағасы Есенбай 

жоңғарлар қолынан қаза табады. Он алты жасар бала жау арасына жасырын 

барып, ағасын өлтірген жоңғар батырын өлтіріп, кек алған. Осыдан кейін 

Зайсандағы Керей ішіне кетіп, жездесі Бердәулеттің қолында болды. Осында 

жүріп жылқыға шапқан жабайы қабандарды жайратып, “Қабан батыр” атанды. 

1717 жылы Аягөз шайқасына, 1723 жылы Түркістан қорғанысына, 1726 жылы 

Бұланты шайқасына, 1730 жылы Аңырақай-Алакөл шайқасына, кейіннен 

Шыңғыстау, Ертіс бойындағы шайқастарға қатысып, Абылай ханның бас 

батырларының біріне айналды. 

 1993 жылы бұрынғы Талдықорған және Семей облыстарында 300 

жылдығы аталып өтіліп, үлкен ас берілді. Батырдың өмірі мен ерлік күресі 

Бұқар, Ақтамберді, Үмбетей, Дулат, Тәтіқара, т.б. ақын-жыраулар 

шығармашылығына арқау болған. Жазушы Қабдеш Жұмаділов “Дарабоз” 

тарихи романын жарыққа шығарды. 

 Бөгенбай батыр. Абылай хан тұсындағы батыр, атақты қолбасшы. Қазақ 

жауынгерлері арасында зор беделге ие болған, сондықтан оны халық 

Қанжығалы Бөгенбай деп атап кеткен. Сырдария өзенінің жағасында дүниеге 

келіпті. Оның атасы – Әлдекүн, әкесі – Ақша қанжығалы руы ішінде белгілі 
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адамдар болған. Әз Тәуке хан оның әкесіне 80 мың сарбаздан тұратын әскерге 

қолбасшы болуды сеніп тапсырған. Ол сонымен қатар өнерлі адам болған. 

Ұсталық өнермен айналысып, соғыс қару-жарақтарын жасаған. Бойында 

ақындық, айтыскерлік өнері де болған. Әкесінің өнері баласына дарыған. Бала 

кезінен қазақ даласының шешендік өнерін бойына сіңіріп өскен ол жігіт 

шағында ауылдарға барып, ру арасындағы дауларды шешіп, билердің 

құрылтайларына қатысқан. Өзіне жақын адамдардан топ құрып, кейін елде 

«Қанжығалының қырық батыры» деп аталып кеткен. Батырлығы мен 

қолбасшылық дарыны арқасында Бөгенбай үлкен құрметке бөленіп, ерлігі ел 

аузында аңызға айналып кетті. Бөгенбайдың қалмақтармен және қытай 

әскерлерімен болған қиян-кескі шайқастарда көрсеткен қайраты сол кездегі 

жорық жырауларының толғауларында мәңгі өшпес өлең тілімен өрнектеліп 

қалды. Өмірден көргені көп, қазақтың жүздері мен батырларын таныған, 

заңды және қазақ-жоңғарлар арасындағы қиын жағдайды ғана емес, 

жоңғарларға қарсы әскери әрекеттердің тарихын да жақсы білетін Тәуке хан 

елді билеп тұрған кезде 1710 жылы Қарақұмда қазақ жүздерінің Төле, 

Қазыбек және Әйтеке билер қатысқан жиыны өтіп, билермен бірге халық 

жасағы өкілі ретінде Бөгенбай батыр да сайланған. Бөгенбай батырға мұндай 

сенімділік танытуға оның бүкіл қазақ даласына тараған әскери қолбасшылық 

өнері мен 1710 жылғы Сары-Кеңгір өзені жағасында болған жоңғар ноянымен 

болған шайқастағы ерлігі себеп болады. Бөгенбай батырдың есімімен 1730 

жылы көктемде Балқаш көлінің маңында қазақ пен қалмақтардың арасында 

болған шешуші Аңырақай шайқасы да тығыз байланысты. Бөгенбай, 

Қабанбай, Шапырашты Наурызбай, Жәнібек, Малайсары сияқты атақты 

батырлар бастаған қазақ қолдары мен жасақтары қалмақ әскерлеріне екінші 

рет күйрете соққы береді. Майдан даласында мыңдаған қалмақ әскерлері қаза 

табады. Көбі қырылып, жаралы болып, жаны шықпай жатқан жау әскерінің 

аңыраған дауысы бірнеше күн даланы басына көтереді. Бұл жер кейін 

"Аңырақай" деп аталып кеткен. Аңырақайда аяусыз соққыға душар болған 

Шуно-Дабо басқарған қалмақ әскерлері Ӏле өзенінің бойымен шығысқа қарай 

қашуға мәжбүр болған. Жеңісті баянды етіп, жауды өкшелей қуып, қазақ 

жерлерін азат ету жорығына жиналған үш жүздің әскер жасақтарының 

Шымкентке таяу Ордабасы деген жерде жиыны өтіп, онда қазақ әскерлерінің 

қолбасшысы болып Әбілқайыр және Бөгенбай батыр сайланады. Олардың 

басшылығымен қалмақ әскерлеріне үсті-үстіне соққы берілген. Осындай 

шайқастардың бірінде Бөгенбай батырмен жекпе-жекте қалмақтың 

қолбасшысы Шуно-Дабо қаза табады. Бұл оқиға жау әскерлерінің рухын 

түсіріп жіберген екен. 1725-1727 жылдары Бөгенбай батыр Абылай ханмен 

бірге қазақ қолын басқарып, осы ұрыс нәтижесінде ойсырай жеңілген  қалмақ 

әскері Түркістан мен Саураннан Жоңғар Алатауының арғы жағына қуылған 

болатын.                                       

 Бөгенбай батыр қартайған шағына дейін ат үстінде жүрген. 1756-1758 

жылдары Бөгенбай батыр Талқы түбінде Шығыс Түркістанға алғаш рет аяқ 

басқан қытай әскерімен қиян-кескі шайқасқа қатысады. Бұл ұрыста ол 
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қытайларды қыра талқандап, Үрімшіге дейін қуып барды. Бөгенбай батырдың 

ең ірі жорықтарының бірі 1750 жылы Аягөз өңірінде жеңіліске ұшырады. 

Осыдан кейін екі жақ мәмілеге келіп, достық келісім жасасады. Бөгенбай 

батыр дана және аса зерделі адам болған. Ол 1761 жылы елшілік миссиямен 

Абылай ханның ұлы Әділді алып Қытайға барған. Батыр Торғай өзенінің 

жағасында қаза болған. Бұрында бұл жер "Бөгенбай сөресі" деп аталған, ал 

қазір "Шахта" деп аталады. Денесін қырық күн бальзамдағаннан кейін 45 

күнде ежелгі екінші Мекке саналған Түркістандағы Қожа Ахмет Йассауи – 

Әзірет Сұлтан кесенесіне ақ түйемен алып барып жерлеген.   

 42. 1 Мәтіннің тірек элементтерін табыңыз. 

 42. 2 Мәтінге жоспар құрыңыз. 

 42. 3 Мәтін бойынша жұп болып диалог құрыңыз. 

  

 43 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Ұлы Отан соғысының батырлары 

  

 Талғат Жақыпбекұлы Бигелдинов. Аэроклубта тамаша тәжірибеден өтіп, 

ұстаздарының оң көзіне түскен талапты жігіт Талғатты 1940 жылы Саратов 

әскери-авиация мектебіне оқуға жібереді. Ондағы қатаң сұрыптаудан 

жанарының оты бар жігіт аман-есен өтеді. Саратовтағы ұшқыштар мектебін 

екі жыл оқып, сержант шенімен бітірген соң, Чкаловтағы бомбалаушы 

ұшқыштар мектебін аяқтайды. Ал қан майданға аттанар алдында Ижевск 

қаласынан «ИЛ-2» штурмовигімен ұшуды үйреніп шығады. Сол күннен 

бастап әскерилер арасында «ұшқыш танк» деп аталып кеткен «Илюшаға» 

басы бүтін бауыр басып, 1942 жылы майданға аттанады. Осы өзі бір 

көргеннен қатты ұнатқан ұшақпен көк жүзінде 500 сағат болады. 305 рет 

әскери шабуылға шығып, жау ұясы – Берлинді алуға бірінші болып қатысады. 

Фашистер өздеріне аяусыз өлім оғын сепкен Талғат мінген ұшақты «Қара 

ажал» деп атаған. 23 жасында Кеңес Одағының екі мәрте батыры атағын 

иеленіп, соғыста небір көзсіз ерлік көрсеткен қыран қазақ қан майданнан 

аман-есен оралады. Соғыстан соң әскери әуе академиясын аяқтайды. 

Қазақстанның әскери-әуе күштерінде түрлі басқару қызметінде болады. 1956 

жылы денсаулығына байланысты демалысқа шығады. 1957 жылдан 1970 

жылға дейін азаматтық авиацияны басқарып, Алматы, Ақмола, Арқалық, 

Қызылорда, Қарағанды, Тараз сынды көптеген қалаларда аэропорт салу ісіне 

өлшеусіз үлес қосады. 1968 жылы Мәскеу инженерлік-құрылыс институтын 

бітіріп, мемлекеттік құрылыс саласында да қызмет атқарып, әсіресе, 

Алматыдағы небір тамаша зәулім ғимараттардың бой көтеруіне ат салысады.   

 Рақымжан Қошқарбаев. 1924 жылы 19 қазанда Ақмола облысы, Ақмола 

ауданында дүниеге келген. Арғын тайпасы Қуандық руы Темеш бөлімінен 

шыққан. 1942 жылы әскерге алынып, 1944 жылы Фрунзедегі (Бішкек) жаяу 

әскер училищесін бітірген. 1944 жылы қазан айынан бастап I Белорусь 

майданындағы 150-Идрицк атқыштар дивизиясы құрамында взвод басқарып, 
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Польша және Германия жерлеріндегі ұрыстарға қатынасады. Лейтенант 

Қошқарбаев Берлин операциясы кезінде асқан ерлік көрсетті. 30 сәуірде ол 

жауынгер Григорий Булатов екеуі Кеңес әскерлері арасынан Рейхстагқа 

алдымен жетіп, жеңіс туын тікті. Соғыстан кейінгі жылдары Эльба бойындағы 

кеңестік оккупациялық әскер бөлімінде қызмет атқарады. 1947 жылдан 67 

жыл аралығында Ақмола облыстық атқару комитетінде нұсқаушы, Қазақ КСР 

Министрлер Кеңесі жанындағы қоныс аударушылар жөніндегі бас басқармада 

инспектор, 1967 жылдан «Алматы» қонақ үйінің директоры болады. Қызыл 

Ту, 1-дәрежелі Отан соғысы ордендерімен, көптеген медальдармен 

марапатталған. 1988 жылы 10 тамызда Алматы қаласында қайтыс болған. 

 43.1 Мәтіннің тірек элементтерін табыңыз. 

 43.2 Мәтінге жоспар құрыңыз. 

 43.3 Мәтін бойынша жұп болып диалог құрыңыз. 

 43.4 Тиісті қосымшаны жалғаңыз (-р, ар, ер, -мас, -мес, -бас-, -бес, -пас, -

пес). 

Бар ... алдында, кет ... алдында, кел ... алдында, ұйықта ... алдында, жаса 

... алдында; оқы ... бұрын, көр ... бұрын, жаз ... бұрын, айт ... бұрын, кет ... 

бұрын. 

 43.5 Сөйлемдерді толықтырыңыз.  

1. Ол саяхатқа шықпас ... сол ел туралы ақпарат жинайды. 

2. Асқар киім алар ... киімнің бағасына қарайды. 

3. Мен кітап сатып алмас ... авторына қараймын. 

4. Шет елге барар ... бірнеше қажетті фраза жаттап алыңыз. 

5. Ол қонақ үйге тапсырыс берер ... орналасқан жеріне қарайды. 

6. Асқар мамандық таңдамас ... ата-анасымен ақылдасты. 

 43.6 Мәтіннен анықтауыштық, толықтауыштық, пысықтауыштық 

қатынастағы сөз тіркестерін табыңыз. 

Есте сақтаңыз: 

Сөз тіркесінің синтаксистік қатынастары 

 1. Анықтауыштық қатынас матаса, қабыса байланысқан есімді 

тіркестерге тән. Бесінші сынып, алтын сақина, менің інім, біздің қала, 

орындалған арман. Анықтауыштық қатынас басыңқы сөзден бағыныңқы сөзге 

қандай? қай? кімнің? ненің? қандай? қанша? неше? нешінші? деген сұраулар 

қою арқылы анықталады. 

 2. Толықтауыштық қатынас меңгеру байланысындағы есімді және 

етістікті тіркестерге тән. Басыңқы сөзден бағыныңқы сөзге кімге? неге? кімді? 

нені? кімде? неде? кімнен? неден? кіммен? немен? деген сұрау қою арқылы 

анықталады, бағыныңқы сыңары басыңқы сыңардың тура я жанама 

объектісін, я сол объектіге қатысын білдіріп тұрады. Мысалы, тазалықты сүю, 

ойларын білдіру, жиналысты басқару, сөзге жауап қату. 

 3. Пысықтауыштық қатынас меңгеру, қабысу және жанасу 

байланысындағы етістікті тіркестерге тән. Сұрақтары: қайда? қайдан? қашан? 

қайтіп? қалай? не мақсатпен? не үшін? Мысалы: оқу үшін келді, әдейі барды, 

жалтақтап қарау, биыл ашылмақшы, жалп етіп құлау. 
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 44-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Бұқаралық ақпарат құралдары 

  

 Бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ) - арнайы техникалық құралдардың 

көмегімен, кез келген тұлғаға әртүрлі мәліметтерді ашық жариялауға арналған 

әлеуметтік мекемелер. Сарапшылар олардың мынадай ерекше белгілерін атап 

көрсетеді: жариялылық, яғни тұтынушылардың шексіздігі; арнайы 

техникалық құралдардың, аппаратуралардың болуы; ақпарат таратушының 

(коммутатор) қабылдаушыға бір жақты ықпалы; тұтынушы аудиторияның 

тұрақсыз әркелкілігі. Қоғамның өмір сүруін қамтамасыз етудегі БАҚ-тың рөлі 

зор. Наполеон: «Жауға қарсы жүздеген мың қол әскерден, төрт газеттің 

ойсырата соққы беру мүмкіндігі зор», - деген. 1840 жылы француз жазушысы 

О. де Бальзак баспасөзді «төртінші билік» деп атады. Билік институтында 

БАҚ-тың тура мағынасындағы орны болмағанымен, оның саяси үдерістегі 

орнын асыра бағалау мүмкін емес. Қазіргі кезде электронды ақпарат 

құралдарының пайда болуымен бұл әлеуметтік институт бүгінгі қоғамның, 

саяси биліктік қатынастардың барлық қырларын түбірімен түрлендіріп 

жіберді. 

 БАҚ-тың атқаратын қызметі әртүрлі, сарапшылардың пікірінше, 

олардың аса маңыздыларына мыналар жатады: ақпараттық, білімдік, 

әлеуметтендірушілік, мүдделерді тоғыстырушы, саясат субъектілерінің 

ықпалдасуы, жұмылдыру және т.б. 

 БАҚ-тың ақпараттық қызметі азаматтарға, билік органдарына, қоғамдық 

институттарға аса маңызды жалпы оқиғалар, құбылыстар, үдерістер жайлы 

мағлұматтарды таратудан тұрады. Бұл қызметсіз кез келген қоғамның 

толыққанды өмір сүруі мүмкін емес. 

 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 әлеуметтендіруші қызметі адамдардың әлеуметтік ережелерді, 

құндылықтарды сіңіріп, мінез-құлықтарын қалыптастыруға септігін тигізеді. 

БАҚ-тың жүйелі түрде күнделікті қалың қауыммен қауышуы оны жеке 

тұлғаны әлеуметтендіруші алғашқы институттар - отбасы, дін, мәдениет 

ошақтарымен қатар бір орынға қойды. БАҚ арқылы адамдар өздерін жалпы 

әлеуметтік, жалпы әлемдік үдерістердің бір бөлшегі ретінде әрі өзінің қоғамға, 

мемлекетке, саясат әлеміне қатысы барлығын сезінеді. Саяси журналистердің 

үгіт-насихатының арқасында азаматтар әлеуметтік-саяси үдерістердің 

белсенді қатысушыларына айналады. 

 БАҚ-тың мүдделерді тоғыстырушы қызметі - БАҚ қызметінің міндетті 

тұсы. Саяси мүдделер тек БАҚ арқылы ғана емес, сонымен қатар азаматтық 
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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 кампаниялары 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 

[10]. 

 БАҚ-ты саналы түрде саяси алдап-арбау мақсатында қолдану 

азаматтарға және қоғамға аса қауіпті болып табылады. Оған өз мүдделеріне 

қайшы келетін әрекеттерге баруға мәжбүрлеу үшін адамдардың санасы мен 

мінез-құлқын жасырын басқару (манипуляция) жатады. Алдап-арбау БАҚ-та 

таралатын, шын мәнінде жалған ақпараттарға адамдардың сенуіне негізделеді. 

Оған тапсырыс берушілер үшін ол - пайда, ал қоғам үшін - орны толмас 

өкініш. Осы орайда қазіргі кезде өз қызметінің тиімділігін арттырғысы келетін 

қоғам қандай да бір жолмен БАҚ-тың қызметін реттеуге тырысады.  

 44.1 Мәтіннің тірек элементтерін табыңыз. 

 44.2 Мәтіннен қимыл-сынды, қимыл-сапаны білдіретін сөздерді 

тіркескен сөздерімен  теріп жазыңыз. Синтаксистік қатынасын анықтаңыз. 

 44.3 Көлбеу әріппен жазылған сөздердің синонимін табыңыз. 

 44.4 Мәтінді мазмұндаңыз. 

 44.5 Болған оқиға бойынша репортаж жазыңыз. 

 

Көңіліңізге түйіңіз! 

 Репортаж, әдетте, бір оқиға төңірегінде жазылғандықтан нақты фактіге 

құрылуы керек. Басты міндет — шындықты көрсету. Жалпы алғанда, 

репортаж ауызекі сөйлеу және кітаби стильмен жазылады. Ал, ауызекі сөйлеу 

стилі болса, автордың «менімен» тығыз байланысты. Репортаж қысқа болған 

соң, оған түсінікті, қарапайым тілмен жазылу тән. Сондай-ақ әсерлі етіп 

жазудың екінші бір жолы — диалогті қолдану.  

  

 45 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Online форматтағы медиамәдениет көрінісі 

 

 «Ақпараттық қоғам» деген атауға ие болған мәдени-әлеуметтік болмыс 

қоғамның индустриалды даму сатысынан жаңа өркениеттік деңгейге өту 
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сәтінің динамикалық қалыптасу кезеңі болып табылады. «Медиа» термині 

(латын тілінде «media», «medium» – құрал, тасымалдаушы) XX ғасырда 

«бұқаралық мәдениет» құбылысын анықтап көрсету үшін енгiзiлген («mass 

culture», «mass media»). Қазіргі кезде «масс-медиа» термині бұқаралық 

коммуникация құралдарын мағынасын білдіруде: баспа басылымдары, 

теледидар, радио хабарламалар, интернет беттеріндегі ақпарат қайнарлары, 

сонымен қатар кино, видео, ұялы телефондық байланыс және т.б. Бүгінгі 

күнде олардың маңыздылығы соншалықты, яғни басым бөлігі масс-медиаға 

тәуелді болғандықтан, тек «ақпараттандырылған» қоғам деп атап қана қоймай, 

сонымен бірге «медиаландырылған» қоғам деп те аталуда. Бұл үрдіс аталған 

ұғымның институциялану барысын аңғартады.  

 Медиамәдениет – ақпараттық қоғамның ерекше бір мәдени үлгісі. 

Медиамәдениеттің салыстырмалы түрде кең таралған баспа, визуалды және 

аудиовизуалды құралдар жүйесі саласы «бұқаралық коммуникация 

құралдары» түріндегі анықтамасында қазіргі кездегі ғылыми және күнделікті 

қолданыста айтарлықтай көп айтылатын ұғым болып табылады. 

 Медиааумақ дегеніміз - адамзаттың тіршілік ету барысындағы 

күнделікті қоршаған ортасы. Бұл дегеніміз бұқаралық коммуникациялардың 

(баспа, радио,теледидар, видео, кино, компьютер арналары, интернет және 

т.б.) тасымалдауы арқылы, сол ортадағы немес басқа ортадан келетін 

адамгершілік-эстетикалық құндылықтарды насихаттап, адамдардың әрекеті 

мен бағалаушылық ойларына идеологиялық, экономикалық немесе 

ұйымдастырушылық тұрғыда әсер етіп, ақпараттандырып және көңілін 

көтеріп, адамды қоршаған ортамен байланыстыратын, медиамәдениеттің 

қызмет ету алаңының түбірлі  алғышартының жиынтығы. Яғни, сөзбен 

қоғамдық санаға ықпал етеді. 

 Алайда ақпараттық және компьютерлік технологиялардың етене 

қолданысқа кіру жағдайында жеке адамнан бастап жалпы қоғамға тұтастай 

бұқаралық ақпараттық құралдарының ықпал ету әдістерінің жағымды ғана 

емес, жағымсыз да ықпалы көрініс табуда.  

 Жалпы медиамәдениеттің сапалық деңгейі теледидардың маңызды 

қоғамдық қызметін сәтті орындауымен айқындалады. Оның өлшемі 

төмендегідей: әлемде, елде болып жатқан ақпараттарды тарату – ақпараттық 

қызмет; қоғамды, мемлекет пен қоғамдық жүйені біріктіру – 

коммуникативтік-интеграциялық қызмет; билік алдында қоғам мүдделерін 

жариялау – vox populi («халық үні») қызметі; мемлекет, басқарушы тап, билік 

өкілдерінің бұқара халық мінез-құлқын басқару (манипуляциялауға дейін) – 

саяси қызмет; жастарға білім беру, ересектерге саяси тәрбие беру – халықты 

әлеуметтендіру қызметі; қазіргі заман тарихын көрсету – тарихнамалық 

қызмет; ойын-сауықтық қызмет. 

 Ал медиабілім ХХ ғасырдың 60 жылдарында Ұлыбритания, Франция, 

АҚШ, Австралия, Канада сияқты әлемнің дамыған алдыңғы қатарлы 

елдерінде пайда болып, жаңа ғасырдың басында өрістей түсті. Медиабілімнің 

басты мақсаты – жас ұрпақты медиамәдениетке бейімделуге, бұқаралық 



83 

ақпарат құралдарының тілін игеруге, медиамәтіндерді талдай білуге үйрету. 

Медиабілім – бұқаралық коммуникация заңдылықтарын зерттейтін 

педагогиканың саласы. Жоғарыда аты аталған елдердің мектептерінде 

медиабілімді міндетті пән ретінде оқыту жолға қойылған.  

 45.1 Мәтіннің тірек элементтерін табыңыз. 

 45.2 Мәтін сөйлемдеріне сұраулы шылау, сұрау есімдігі, ше шылауы, 

көмекші етістіктердің (болар, шығар, қайтеді), оқшау сөздер (ә, сірә) арқылы 

түрлендіріп сұрақтар қойып, жауаптар беріңіз. 

 45.3 Мәтінге жоспар құрыңыз. 

 45.4 Мәтіннің негізгі ақпаратын айтыңыз. 

 45.5 «Ақпараттық сауаттылық» туралы өз пікіріңізді білдіріңіз. 

 

 46 тапсырма. 

Мәтінді оқыңыз. 

  

 Уақыт өте келе жаңа ақпараттарға қатынастағы сұраныстардың өсуі 

олардың жоғары жылдамдығын талап ете бастады. ХVIII-ХІХ ғасырларда 

бірқатар мемлекеттерде газеттер мен журналдарды басып шығару тарала 

бастады. Ал, бұқаралық ақпарат құралдарының ішіндегі радио мен теледидар 

тек XX ғасырда ғана кең тарала бастады. Қазіргі күнде жер бетінде 

спутниктер арқылы теле және радиосигналдар қабылдамайтын нүкте жоқ деп 

айтуға болады. Компьютерлік желілердің дамуы ақпараттарды алу мүмкіндігі 

туралы түсініктерді мүлдем өзгертіп жіберді. Біз қазіргі күнде әлемнің ең 

шалғай жатқан елдерінен ақпараттарды бірнеше секундтта ала аламыз. 

Интернет мемлекеттердің шекараларына бағынбайтын және осы тұрғыда кез 

келген цензурадан жеңіл аттап өте алатын ғаламдық ақпараттық желіге 

айналды. Бір сөзбен айтқанда, баспасөз, теледидар мен раиотаратқыш 

құралдар қазіргі күндегі заманауи адамның маңызды компоненттеріне 

айналды. 

 Біз баспасөздің арқасында әлемде өтіп жатқан оқиғалар, ғалымдар 

ашқан ғылыми жаңалықтар, спортшылардың қол жеткізген табыстары туралы 

біле аламыз. Бұқаралық ақпарат құралдары, яғни масс-медиа адамның 

мәдениет туралы түсініктерін мүлдем өзгертіп жіберді. Біз бүгінгі күнде 

жаңадан шыққан фильмдер мен театрларда қойылатын үздік премьераларды 

үйде отырып-ақ қарай аламыз. Теледидар біздің барлығымызға жер шарының 

ең алыс нүктелерінде орын алып жатқан оқиғаларды назарда ұстауға 

мүмкіндік береді. Әрине, кез келген нәрсенің екі ұшы болатыны тәрізді, 

бұқаралық ақпарат құралдары мен ақпараттық технологиялардың қарқынды 

дамуының оңды тұстарымен қатар, бірқатар мәселелерді де тудырып 

отырғанын айта кету керек. Олардың ішінде келесілерін көрсете кетуге 

болады: — бұқаралық мәдениеттің кең таралуы, — әртүрлі адамдардың 

қалаулары мен мүдделерінің ұқсастануы, индивидуалдылықтың жоғала 

бастауы, — ұлттық мәдениет пен әлемдік мәдениеттің ең үздік жетістіктерінің 

жоғалта бастауы, — белгілі бір қабылданған стереотиптік жүріс-тұрыстарды 



84 

таңу мақсатында масс-медиа мүмкіндіктерін пайдалану. Мұның жарқын 

мысалы ретінде адамға күнделікті өмірде аса қажеті жоқ тауарлар мен қызмет 

көрсету түрлеріне назар аудартатын жарнаманы айта кетуге болады, — БАҚ 

қоғамдық пікірді алдап-арбау құралына айнала бастады. Бұған көптеген 

сайлау кампаниялары дәлел бола алады. Көптеген саяси басбұзарлықтар мен 

егестер нақты кандидатқа кір жағу үшін арнайы ұйымдастырылады. Осы 

орайда, тіпті дәлелденбеген және соңынан жоққа шығарылған ақпараттың өзі 

саясаткердің мансабына кері ықпал етуі мүмкін екендігін айта кеткен жөн. 

 Әрине, осындай олқылықтарға қарамастан БАҚ бүгінгі күнде қоғамның 

билік үстінен бақылау жасауындағы маңызды құралға айналып отырғанын 

айта кеткен жөн. Азаматтардың ақпараттарды алу мен таратудағы үлкен 

мүмкіндіктері мемлекеттердің демократиялық сипатының бірден-бір шартына 

айналды. Қазіргі күнде БАҚ өкілдерінің қоғамда туындап отыратын келеңсіз 

жағдайларды ашып көрсететін мақалалары мен түсірілімдерімен биліктің өзі 

санасуға мәжбүр болады. Біздің елімізде де қазақстандық журналистер мен 

баспасөз өкілдері ел өкіметінің, бір жағынан, ақпаратты алу және таратудағы 

демократиялық принциптер көрініс тапқан халықаралық және басқа да 

маңызды құжаттарды мойындайтынын басшылыққа алатындығын, екінші 

жағынан, өздеріне жақпайтын ақпарат құралдарының қызметін шектеудегі 

әрекеттерін айыптайтын алаңдаушылықтарын ашық білдіріп отырады. 

Мәселен, телеарналар мен радиожиіліктерге тендер өткізуді бұқаралық 

ақпарат құралдарын өз ықпалынан шығармау және өздеріне жақпайтын 

журналистерді ақпарат кеңістігінен аластату мақсатында билік тарапынан 

қолға алынып отырған заңсыз әрекет ретінде бағалауға болады. 

 Баспасөзді кейде «төртінші билік» деп атайды. Адамдар оны не үшін 

биліктің атқарушы, заң шығарушы және сот тармацтарымен бір қатарға 

қояды? Сіз мұндай анықтамамен келісесіз бе? БАҚ-тың «билік функциясы» 

неден көрініс табады?  

 46.1 Мәтіннің тақырыбын анықтап, 3 шынайы ақпаратты ажыратып, 

себебін айтыңыз. 

 46.2 Мәтіннен негізгі нақты ақпараттарды табыңыз. 

 46.3 Сөйлеу этикеті формаларын дұрыс қолдана отырып, толық әрі 

қысқа жауап беріңіз. 

 Үлгі: 

  

Сұрақ: Қай ғасырда бірқатар мемлекеттерде газеттер мен журналдарды 

басып шығару тарала бастады? 

  

Толық жауап: ХVIII-ХІХ ғасырларда бірқатар мемлекеттерде газеттер 

мен журналдарды басып шығару тарала бастады. 

  

Қысқа жауап: ХVIII-ХІХ ғасырларда. 

 46.4 БАҚ-тың негізгі атқаратын қызметін мазмұндаңыз. 
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 47 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Медиамәдениет және жаңа медиа 

 

 Масс-медиа (оларды кейде бұқаралық ақпарат көздері (БАҚ) деп те 

атайды) телеарна, мерзімді баспасөз, радио және интернет деп бөлінеді. 

Сондай-ақ, кинематограф пен видеойындар да қазыр БАҚ қатарына 

жатқызылып жүр. Бұлардың әрқайсының аудиторияға ықпал ету 

ерекшеліктері бар. Мысалы, телеарна радио мен баспаөзге қарағанда ықпалы 

көбірек. Себебі, аудионы да визуалды ақпаратты да бірдей пайдаланады. Әр 

адамның медианы тұтыну жиілігі де әртүрлі. 

 Медиамәдениет – көпсалалы құбылыс. Медиамәдениеттің ақпараттық, 

коммуникативтік, нормативті (идеологиялық), релаксациялық, 

шығармашылық, интеграциялық, делдалдық қызметтері оның адам өміріндегі 

барлық мәндерін сипаттайды. Медиамәдениетті бекерге «төртінші билік» деп 

атамайды, бұлай айтқанда, медианың адам сезімі мен санасына жүргізген 

қуатты, сан  қырлы  және ауқымды билігін ескеріп отыр. БАҚ – кейде 

қоғамдық пікірді білдіретін және шынайы билікке ықпал ететін, тіпті оның 

мүмкіндіктерін бір сәтке болса да шектейтін күш.  Осы  арқылы 

медиамәдениет қоғам мен мемлекет, билік пен тұлға  арасындағы  делдал 

ретінде көрініс табады. 

 Жаңа медиа XX ғасырдың соңында фильм, сурет, музыка, ауызекі және 

жазбаша сөз тәрізді дәстүрлі медианы қамтитын компьютер мен 

коммуникациялық технологиялардың, компьютермен лайықталған 

құрылғылар мен Интернеттің интерактивті қызметтерін танытатын медиа 

ғылымда пайда болған термин. Бұл ұғымның ауқымы өте кең. Мысалы, жаңа 

медиа медиа контентке жатататын барлық мәліметтерге кез келген уақытта, 

әртүрлі компьютерлі құрылғылардың көмегімен қол жеткізіп, пікірлесуге, 

жаңа мәлімет енгізуге және бірнеше адамның бірігіп, ақпарат түзуіне 

мүмкіндік беруді де сипаттайды. Жаңа медианың келесі бір қыры медиа 

контентті жариялау, тарату, тұтыну және әзірлеудегі еркіндіктің берілуімен 

құнды. Жаңа медианың дәстүрлі медиадан айырмашылығы контенттің сандық 

форматта бит өлшемдеріне дейін ұсақталуында жатыр. Сонымен қатар жаңа 

медиада контент онлайн режимде де қарқынды түрде әзірленуімен 

ерекшеленеді. 

 Сондықтан да жоғары сапалы сандық тәсілмен плазмалы теледидардан 

бағдарламаның көрсетілу әлі де дәстүрлі медиа болып саналады да, ал 

қарапайым рок әншілердің интернеттегі сайттарынан тыңдармандардың 

әндерді жүктеп алып, пікірталқы ұйымдастыра алатын болса "жаңа медиаға" 

жатады. 

 Wikipedia - онлайн энциклопедиясы жаңа медиа құбылысын түсіндірер 

жақсы мысал. Оған тіркелген қолданушылар бірігіп, бірнеше редакторлар мен 

демеушілердің қатысуымен интерактивті қауымдастық құрылып, сілтемелер 

арқылы жалғаннан мәтіндер, суреттер мен видеолар жариялайды. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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 "Жаңа медиа" деп суреттелетін көптеген технологиялар әдетте 

манипуляциялайтын, желіде жұмыс істейтін, сығымдалған, интерактивті 

сандық форматта болады. Оның кейбір үлгілеріне Интернет, сайттар, 

мультимедиалы компьютер, компьютер ойындары, CD-ROM-дар және DVD-

лар жатады. Теледидар бағдарламасы, көркем фильм, журнал, кітап немесе 

қағазда жарияланған мәліметтің сандық форматта графикасы, интернет 

сілтемелері бар интерактивті қызметтері болмайынша жаңа медиаға 

жатпайды. 

 47.1 Мәтінге хабарлы сөйлем түрінде жоспар құрыңыз. 

 47.2 Тірек сөздер арқылы мазмұндаңыз. 

 47.3 Мәтіннің тілдік құралдарына талдау жасаңыз. 

 47.4 Өзіңізді блогер ретінде соңғы жаңалықтардың бірін тақырып етіп 

алып, факт (дерек) келтіріп, комментарий (түсініктеме) бере отырып мәтін 

жазыңыз. 

 Көңіліңізге түйіңіз!  

 Журналистика теориясында ақпараттық жанрларға: хабар-ошар, 

репортаж, есеп, сұхбат (интервью) т.б. жатады. Бұл жанрдың негізіне дерек, 

оқиға алынып, жедел түрде оқырманға жеткізіледі. Бұл кең таралған жанрлар 

журналға қарағанда газет беттеріне, телерадио материалдарына лайық 

саналады. 

 Факті мен комментарий – екеуі екі бөлек түсінік. Факті «Кім? Не істеді? 

Қашан? Қайда?» деген сұрақтарға жауап береді. Демек,болған оқиға туралы 

нақты хабарлайды. Комментарий – фактіні түсіндіру, баға беру. Қарт адам 

тоқтап орындыққа отырды. Бұл – факті. «Ол шаршап қалды, себебі оның 

денсаулығы нашар еді». Бұл – комментарий. Сарапшының біліктілігіне 

байланысты айтылған көзқарастың шындыққа қаншалықты жанасатынын 

байқауға болады. Адам табиғатты тамашалағысы келгендіктен орындыққа 

отырған болуы да мүмкін ғой. Сонымен қатар, оның тепсе темір үзетіндей 

денсаулығы болуы мүмкін. Ненің жаңалық, ненің пікір, ненің факті, ненің 

комментарий екенін оқырман/көрермен ғана анықтауға міндетті емес. Кәсіби 

әрі өз ісіне адал медиа өз аудиториясына бұлардың ара-жігін ашып көрсетеді. 

 Ақпараттандыру (информатизация) – ақпарат береді, түсінік береді, 

БІРАҚ дайын қорындылар ұсынбайды. Насихат (агитация) – ақпарат береді, 

түсінік береді, сендіреді, Бірақ әшкерелейді, манипуляция жасайды. 

 

 48 тапсырма. Мәтінді оқыңыз.  

 

Қала мен дала тынысы 

 

 Қала, шаһар — тұрғындары өнеркәсіп, сауда, қызмет көрсету 

орындарында және ғылыми, мәдени, басқару мекемелерінде жұмыс жасайтын, 

халқы тығыз орналасқан ірі елді мекен. Әдетте қала тұрғындар ауданы, 

өнеркәсіп ауданы, сауда ауданы, кейбірінде әкімшілік басқару ауданы секілді 

негізгі аудандарға бөлінеді. Онда негізінен ғимарат, көше, бақша секілді 
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негізгі құрылыс нысандары болады. Қалада біршама дамыған қызмет көрсету, 

сауда жасау, тазалық, тұрғын үймен қамдау, қатынас-тасымал, ойын-сауық 

кешендері, спорт кешендері болады. Елді мекенді қала дәрежесіне көтеретін 

басты межелер — ондағы халықтың саны және олардың атқаратын қызметі 

(өнеркәсіп, мәдени, саяси-әкімшілік орталықтары). 

 Қала – бұл адамдарды бір территорияда шоғырландырып 

(концентрация) орналастыру түрі, қаладағы адамдар ауыл шаруашылығына 

тән еңбек түрлерімен айналыспайды. Қала адамдары алуан түрлі еңбек және 

өндірістен тыс іс-қызметтерімен айналысады. Қала адамдары әлеуметтік және 

мамандық жағынан әртүрлі болады және өздерінің ерекше қалалық өмір салты 

болады. Қаланың көптеген түрлері болады, олардың негізінде әкімшілдік 

атқару қызметі жатыр. Ал, бұл әкімшілдік атқару қызметі сауда және 

өндіріспен, мәдениетпен, ғылыммен және демалыс, дінмен тығыз байланысты. 

 Қалалардың даму, өсу үдерісін қала өмір салтының жетілуін 

урбанизация деп атайды. 

 Ауыл-село – бұл қаламен салыстырғанда адамдардың әлеуметтік 

тұрғыдан бытыраңқы орналасқан бірлігінің формасы. Мұнда адам тек қана 

ауыл шаруашылығына тән еңбегімен айналысады. Қаламен салыстырғанда 

ауыл-селода жұмыс түрлері, іс-қызметтер бірыңғай болады. Әлеуметтік және 

кәсіпкерлік іс пен еңбек біржақты болады, ауыл-селоның өзіне тән тұрмыс-

салты (психологиясы) бар. Қала тұрғындары мен салыстырғанда тұрмыс 

жағдайы, әл-ауқаты біршама төмен, әсіресе, қазіргі кезінде тіпті төмендеп 

кетті. Осылардың салдарынан ауыл-село тұрғыдары азаюда. Бұлардың көбі 

күнкөріс қамымен қалаларға барып қоныстануда. 

 48.1 Мәтіннің мағыналық бөліктеріне сұрақ қойыңыз. 

 48.2 Қала мен ауыл өмірін салыстырып әңгімелеңіз. 

 48.3 Мәтінді басшылыққа алып, туған жеріңіз туралы ой толғаңыз. 

 48.4 Жұпқа бөлініп, біреуіңіз қаланы, біреуіңіз ауылды дамыту 

мәселесін көтеріп («Дипломмен – ауылға» бағдарламасы) сұхбат құрыңыз. 

 48.5 Мәтіндегі анықтауыштық, кеңістіктік, мезгілдік қатынастардағы 

сөздерге сұрақтар қойыңыз (кімнің ненің, қандай, қай; қайда, неде; қашан, қай 

кезде). 

  

 49 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Нарық және экономика 

 

 Нарық – бұл экономикалық проблемаларды тиімді шешуді қамтамасыз 

ететін тауарларды өндіру және оларды ақшаның көмегімен айырбастау 

үдерісінде туындайтын экономикалық қарым-қатынастардың жиынтығы, 

шаруашылықты ұйымдастырудың формасы. 

 Нарық – бұл нәтиже мен еңбек шығындары аралығындағы 

байланыстарды /арақатынастарын/ объективті көрсететін, демек, өндірістің 

ағымдағы мөлшеріне сай тұтынуды сипаттайтын өндіріс өнімдерін 
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айырбастау актісінің жиынтығы. Тек нарық көмегімен ғана қоғамдық өндіріс 

экономикалық жүйеге /немесе экономикаға/ айналады. 

 Нарықтық механизм дегеніміз — нарықтың негізгі элементтері баға, 

бәсеке, ұсыныс пен сұраныстырдың өзара байланыс пен өзара ісі әрекетте 

болу механизмі. Әрбір экономикалық жүйеге тән - не өндіру? қалай өндіру? 

кім үшін өндіру? сұрақтарын нарықтық экономикада нарық жоғарыдағы төрт 

элементтің арақатынасымен шешеді. 

 Егер қандайда бір тауардың ұсынысы сұранысынан көп болса, онда 

сатушылардың арасындағы бәсекелік күрес күшейеді. Олардың әрқайсысы өз 

тауарын сату үшін бағасын төмендетуге жиі барады, ал ол өз кезегінде осы 

тауарды өндіруді азайтады. Егер сұраныс ұсыныстан көп болса, онда бір-

бірімен бәсекеге сатып алушылар түседі. Тапшы тауарды алу мүмкіндігіне ие 

болу үшін, әрбір сатып алушы өз қарсыласына қарағанда жоғары баға ұсынуға 

тырысады. Баға өседі, ол осы тауарға ұсынысты ұлғайтады. Бәсеке — нарық 

механизмінің қажетті элементі, бірақ бәсекенің сипаты әртүрлі болуы мүмкін, 

ол нарықтық тепе-теңдікке жету әдісіне елеулі әсер етеді.  

 Нарықтық экономика жүйесін құрудағы ең басты мәселе, ол — айырбас. 

Айырбас, экономикада адамның халықаралық тұтынуымен және 

құрылымымен байланысты. Айырбас мәселесі нарықтық экономикада, оны 

құрудағы өзгешелігімен тікелей байланысты. 

 Қазіргі кезде қоғамда нарық жүйесі қалыптасты. Нарық дегеніміз - 

сұраныс, ұсыныс және баға арқылы өзара қарым-қатынас. Экономикалық 

теория осылардың арасындағы байланыстарды білдіретін түрлі жобалар 

жасап, оларға жеке факторлардың ықпалын зерттейді. 

 Еңбек нарығының инфрақұрылымына кіретіндер — еңбек биржалары, 

жұмыспен қамтамасыз ету мен кадрларды қайта даярлау, қызмет орындары 

және жұмыс күшін реттеу және т.б. айналысатын мекемелер. Классикалық 

нарықтың инфрақұрылымының негізгі элементтері: сауда орындары, 

биржалар мен банктер екеніне көзіміз жетіп отыр. Сонымен қатар нарықтың 

жемісті қызмет етуі үшін жарнама, ақпарат және кеңес беру қызмет орындары, 

бақылау мен тексеру мекемелері өте қажет. 

 Нарықтық экономикаға көшу – ұзақ, күрделі және қайшылықты жол. 

Қазақстан тәуелсіздігін алғалы экономикасын дамыту жолында – нарықтық 

экономикаға өтті. Қазақстанда көп салалы экономика, оны нарық жолына 

салуға бағытталған қайта құру 1990 жылдардың басында басталды.  

 49.1 Мәтіннің тірек элементтерін табыңыз 

 49.2 Мәтіннің мағыналық бөліктеріне атау беріңіз. 

 49.3 Мәтін бойынша «болар, шығар, қайтеді» секілді сөз формалармен 

сұрау мәнді сөйлемдер құрастырыңыз. 

 49.4 Мәтінді толықтырып мазмұндаңыз. 

 49.5 Көлбеу әріппен белгіленген сөздерге қарсы мағыналы сөздерді 

табыңыз. 

 49.6 Асты сызылған сөздерге мәндес сөздер қатарын жазыңыз. 
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50 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Табыс пен пайда 
 

 Табыс табу, пайда табу – үлкен өнер, үлкен еңбек. Ол қандай жолмен 

келеді? Табыс оңай жолмен келмейді. Кез келген өндіруші еңбектенгенде, 

біріншіден, пайдалы өнім шығаруды ойлайды, екіншіден табыс әкелуді 

жоспарлайды.Табыс – бір уақыт кезеңінде кәсіпорындардың (фирма, 

компания, ЖШС т.б) өнімді өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтер 

көрсетуден түскен ақшалай қаражаты. 

 Бұл халықтың (жеке адамның, отбасының) өз мұқтаждарын 

қанағаттандыру үшін алатын ақшалай немесе заттай алатын қаражаты. 

Кәсіпкер әр ісін түсетін пайданы болжап бастайды. Кейде болжал ақталуы 

мүмкін, ақталған жағдайда ол пайдаға кенеледі. Ал ақталмаған жағдайда залал 

шегеді. Сонымен, пайда дегеніміз табыстың шығыстан асып түсетін ақшалай 

қаражат сомасы. Табыс - кәсіпорын не жеке адамның қызметтері үшін 

берілетін ақшалай қаражаты немесе материалдық ресурстары болып 

табылады. Пайда – таза табыс түрі, өндіріс шығыны мен табыстың 

айырмашылығы. 

 Табыс – келешек үшін керек. Табысты тапқанда – бір бөлшегін өндірісті 

дамытуға, екінші бөлшегін қайырымдылыққа, тағы бір бөлшегін келешекке, 

енді бір бөлшегін өзіңіздің қажетіңізге жұмсауға болады. 

 50.1 Мәтіннің тірек элементтерін табыңыз. 

 50.2 Мәтіндегі тірек элементтерге түсініктеме беріңіз. 

 50.3 Қазақстандағы табыс табу көздерін айтып көріңіз. 

 50.4 Мәтіннен бірнеше зат есімді тауып, оның мәндес және қарсы 

мағынасын айтыңыз. 

 50.5 Қай елде қандай табыс, пайда көздері бар екенін түрлі ақпарат 

көздерін пайдаланып айтыңыз. 

 50.6 Мемлекет, халық, жер-су атауларының шығу тегін түрлі ақпарат 

көздері арқылы айтыңыз. 

 50.7 Үлгі бойынша сөйлемді біртіндеп кеңейтіңіз. Нарықтық экономика. 

Ішкі сауда. Сыртқы сауда. Табыс табу.  

Үлгі: 

         1. Ақпарат алу. 

         2. Жаңа ақпарат алу. 

         3. Интернеттен жаңа ақпарат алу. 

         4. Интернеттен жаңа ауқымды ақпарат алу. 

         5. Интернеттен жаңа ауқымды ақпаратты жиі алу. 

 50.8 Сөйлемдерді толықтырып жазыңыз. 

1.Адамдар еңбек ету арқылы көптеген жетістіктерге ___  ____.  

2. Адам еңбек ету арқылы материалдық және рухани игіліктерді ______.  
Оларды өз игілігіне _______. 
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3. Еңбектің нәтижесінде қоғам ____, экономика _____, халықтың 
тұрмысы ______ 

4. Қазақстанның еңбек туралы заңына ______, әрбір азаматтың еңбек  

демалысын алуға ____  ____. 

5. Жұмыс беруші еңбек тәртібін бұзғаны үшін қызметкерді заңда 

көрсетілген жауапкершілікке ____  ____. 

Керекті сөздер: 

1. өндіреді, пайдаланады 

2. өркендейді,  нығаяды, жақсарады 

3.  cәйкес, құқығы бар 

4. қол жеткізеді 

5.  тарта алады 

 50.9 Мақалды толықтырыңыз. 

1. Еңбек етсең_____, 

Ерінбесең ________. 

2. Еңбек түбі ______. 

3. Жалқаулық ______, 

Еңбек _____. 

4. Еңбек адамды__етеді, 

Еңбексіздік адамды _____етеді. 

5. Еңбек __атандырады. 

6. Еңбектің ____ тәтті, 

Жалқаудың ____ тәтті. 

7.Ердің атын _____ шығарады. 

8. Еңбек еткен -  ____ жеткен. 

9.Адам еңбегімен ____. 

10. Еңбегің _____болса, 

Татқаның _____ болар. 

Керекті сөздер: 

1.  адам, надан 

2. еңбек  

3. мұратқа 

4. көрікті 

5. қатты,  тәтті 

6.  ер 

7.  наны, жаны 

8.  аздырады 

оздырады 

9.  береке 

10.  емерсің, жеңерсің 

 50.10 Орын тәртібімен қойыңыз. 

1. қызмет пен кәсіп түрін//  еңбек ету бостандығын // құқығы бар 

делінген // еркін таңдауына // ҚР конституциясында // әркімнің. 
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2. еңбекпен байланысты // реттейді // еңбек құқығы // қоғамдық 

қатынастарды. 

  

51 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Ұлттық болмысты сақтау – заман талабы 

 

 Қазіргі ХХІ ғасырдың жаһандық жағдайында әлем елдері бір-бірімен 

аралас-құралас күй кешуде. Бұл - заңды құбылыс. Өйткені қоғамдағы 

өзгерістер заман талабына байланысты жүзеге асуда. Жаһанданудың өзіндік 

оң және теріс әсерлері бар. Мысалы, оң әсері деп жылдам ақпарат алмасуды, 

теріс әсер деген бұқаралық мәдениеттің келеңсіз ықпалы мен әсерін атауға 

болады. 

 Әлемдегі әрбір халықтың өзіндік ұлттық ерекшелігі бар. Мәселен, қазақ 

халқының көне замандардан бүгінгі күнге дейінгі тарихы, қалыптасу 

жолдары, материалдық және рухани мәдениеті, салт-дәстүрлері қалыптасқан. 

Біздің ата-бабаларымыз Алтайдан Атырауға дейінгі аралықта ұлттық 

бірегейлікті қалыптастыра білді. Бірақ қазіргі уақытта жаһандану үдерісіне 

байланысты қауіп-қатерлер де бар. Оған төтеп беретін әр ұлттың өзіндік 

болмысы (менталитет) мықты болуы қажет. 

 Қазақ елі ежелден текті халық. Себебі, ата-бабаларымыз жеті атаға дейін 

қыз алыспаған. Оның мәні ұрпақты таза сақтау үшін 25 жас бір ата деп 

саналса, 7 атаға дейін 176 жылды қамтыған уақыт өтуін аса қатаң тәртіп 

ретінде ескерген. Одан кейін Оңтүстік Қазақстанның қызы Солтүстікке, ал 

Батыстың қызы Шығысқа тұрмысқа ұзатылып отырған. Сол арқылы ана тілі 

дамып, ортақ бірегейлік сақталып, текті халықтың ажарлы және дені сау ұрпақ 

дүниеге келіп отырған. 

 Ана тілі – ол ұлтымыздың басты ерекшелігі. Кезінде батыр Бауыржан 

Момышұлы: «Қазақ тілі еш уақытта өзімен көрші халықтардың тілдерінен 

сорлы болып, қатардан қалмағаны, өз сыбағасын ешкімге жібермегендігіне 

мың жылдық көне тарих куә», - деп жазған еді. 

 Еліміздің рухани жаңғыруы үшін ғасырлар бойы жинақталған 

құндылықтарын құрметтеу қажет. Ол негізінен материалдық, мәдени, рухани 

мұраларды сақтау және салт-дәстүрлерді насихаттауға негізделуі керек. Өз 

елінің салт-дәстүрін қадірлеген халық қана келешекте ұлт ретінде сақталып, 

басқа өркениеттердің тегеурініне түспейді және жұтылмайды 

(ассимилияцияланбайды). 

 Ұлттық бірегейлікті сақтау арқылы қазақ халқы өзге өркениеттер 

тегеурініне төтеп береді және біртұтас ұлт ретінде сақталады. 

  51.1 Публицистикалық стильде жазылған мәтінмен танысып, негізгі 

ақпаратты бірнеше сөйлеммен айтыңыз. 

 51.2 «Ұлттық болмыс, жаһандану, ұлттық ерекшелік, ұлттық құндылық, 

рухани жаңғыру, ұлттық бірегейлік, біртұтас ұлт, өркениеттер тегеурініне 

төтеп беру» сөздері мен сөз тіркестерінің мағыналарын ашыңыз. 
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 51.3 -ғы (-гі, -қы, -кі) +м келеді; -ғанын (-генін, -қанын, -кенін) 

қалаймын (тілеймін); -са екен; -са екен деймін формаларының тиістісін 

қолдана отырып, қазақ халқы, оның болашағы жөнінде сөйлемдер 

құрастырыңыз.  

 51.4 Берілген қоғамдық-саяси термин сөздерді пайдаланып, сөйлемдер 

құрастырыңыз: саясат, халық, билік, үкімет, парламент, мәжіліс, депутат, 

сенат, ұлт, тіл, партия, президент, елбасы, әкім, тәуелсіздік, Мәңгілік ел, Нұр 

Отан, сайлау, референдум, алқалы жиын, Конституция, егемендік, бірлік, 

Алаш жұрты, үміткер, оппозиция, зайырлы, құқықтық, саясаткер және т.б. 

 51.5 Берілген идеологиялық мағыналық реңк үстемеленген саяси мәнді 
лексиканы пайдаланып, сөйлемдер құрастырыңыз: мәңгілік ел, елдің 

біріктіруші күші, Нұрлы жол, жалпыұлттық идея, жарқын болашақ, ұрпақ 

болашағы, қоғам бірлігі, мызғымас бірлік, биік мақсаттар, тұрақтылық, 

қоғамдық келісім, жаңғыру жолы, ауызбіршілік, ұлттық идея, ұлттық 

тұтастық, ұлттық рух, мәңгілік тәуелсіздік, билік партиясы, билеуші партия, 

ұлтжандылық, отансүйгіштік, тіл бірлігі және т.б. 

 51.6 Мәтін негізінде қоғамдық-саяси терминдерді пайдалана отырып, 

эссе жазыңыз.    

  

 52 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Ұлттық бірегейлікті сақтау – біздің басты міндетіміз 

 

 Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында жаңа ғасырда өмір сүру үшін өзгере білу, жаңа дәуірдің 

жағымды жақтарын бойға сіңіру керектігі, оған көнбегендердің көш соңында 

қалатындығы айтылған. Мақала ХХI ғасырдағы ұлттық сана мен оның 

мәселелерін және таяу жылдардағы еліміздің алдындағы міндеттерді 

айқындап берді. Мақалада бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ұлттық 

бірегейлікті сақтау, білімнің салтанат құруы, Қазақстанның революциялық 

емес, эволюциялық дамуы, сананың ашықтығы сияқты мәселелерді күн 

тәртібіне қойып, оның нақты мәні мен мағынасына үңіле отырып талдау 

жасайды. Бәсекеге қабілеттілікті арттыруға тікелей ықпал ететін «Цифрлы 

Қазақстан», «Үш тілде білім беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» 

атты бағдарламалар бүгінгі таңда елімізде кеңінен жұмыс жасауда. Бәсекеге 

қабілетті болу үшін қазақстандықтарға білім шыңын бағындыру – ең басты 

алғышарт. 

 Елбасының мақсаты – ұлттың ұлы мұратын сақтай отырып, болашақтан 

өз орнын айқындау. Онда прагматизмнің орны мен рөлі өте жоғары. 

Прагматизм қазіргі жастар үшін аса қажет. Прагматизм өзіңнің ұлттық және 

жеке байлығыңды нақты білу, ысырапшылдық пен астамшылыққа, даңғойлық 

пен кердеңдікке жол бермеу деген сөз. Шынайы мәдениеттің белгісі орынсыз 

сән-салтанат емес, ұстамдылық, қанағатшылдық, қарапайымдылық, 

үнемшілдік пен ресурстарды орынды пайдалану. 



93 

 Рухани жаңғыру дегеніміз – ұлттық салт-сана, әдет-ғұрып, мәдени 

дәстүрлерді берік сақтай отырып, оны жаңа заман жетістіктерімен, 

жалпыадамзаттық құндылықтармен байыту деп түсіну керек. Сондықтан да 

Елбасының «Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 

жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі 

қалуға тиіс» дегені бүгінгі мен ертеңнің және болашақтың, жалпы «Мәңгілік 

ел» идеясының басты шарты болуы тиіс. 

 Технологияның қарқынды революциясы бізге таяу онжылдықта қазіргі 

кәсіптердің біразы жойылып кететінін көрсетеді. Елбасының сөзімен 

айтқанда: «Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім 

әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді 

бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді».  

 ХХІ ғасырдағы ұлттық сана туралы айтқанда, Ұлы дала елінің рухани 

қайта түлеп, жаңғыруына төмендегідей тарихи факторлар әсер ететінін 

ескергеніміз абзал. 

 Бейбітшілік сүйгіштік. Қазақ ұлтында өзінің ұрпағын кек 

сақтамайтындай етіп тәрбиелей білетін қасиеті бар. Қазақ басынан тағдырдың 

талай қатал сынын кешірді. Беріден қайырғанның өзінде, ХVІ-ХVІІІ 

ғасырлардағы Жоңғар шапқыншылығын, Ресей империясының езгісі мен 

кешегі Кеңес өкіметі заманындағы зобалаң аштықты басынан кешіріп, саяси 

қуғын-сүргіннің де құрбаны болған халық. Алайда қылышынан қан тамған 

замандарда таңдары азаппен атса да, басқадан кек алу мақсатында қылышын 

қайрамаған, тағдырдың ауыртпалығына қайсарлық танытқан халық.

 Отаншылдық, туған жерге, елге деген сүйіспеншілік. Жазба әдебиеті 

кешірек дамығанмен, ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа аманат ретінде жеткен. 

Сарқылмас мол қазынасы бар ауыз әдебиеті, батырлар жырлары, Қазтуған, 

Шалкиіз толғаулары мен Доспамбет, Бұқар, Дулат, Махамбет сынды жалынды 

ақын-жыраулардың отаншыл шығармашылығы арқылы бүгінгі ұрпағына 

Отанға деген сүйіспеншілікті дәріптеп, қазақ болып туғанын мақтанышпен 

ауыз толтыра айтуға мүмкіндік беріп отыр. 

 Халықтың ұлылығын танытатын тағы бір белгі – оның тілі. Сонау ХІХ 

ғасырда қазақ мәдениеті мен тілін зерттеген Еуропа ғалымдары 

түркітанушылар В. Радлов, П. Мелиоранскийлер «түркі тілдерінің ішінде ең 

таза тіл – қазақ тілі» екенін атап айтқан-ды. Қазақ тіл білімінің негізін 

қалаушы А. Байтұрсынов қазақ тілін былай деп бағалайды: «түркі тілін ХХ 

ғасырға дейін аздырмай, қаз-қалпында сақтап келген алғыс пен абырой 

қазаққа тиіс». Тілге деген бұдан асқан баға болмаса керек. Қандай қиын 

кезеңдерді бастан кешірсе де, қиыннан қиыстыра алатын тілінің байлығын, 

оның тазалығын кейінгі ұрпағына жеткізе алған халық ұлы халық емес пе?! 

 52.1 Мәтін бойынша түсініксіз сөздердің мағынасын ашыңыз. 

 52.2 Мәтінді мағыналық бөліктерге бөліп, жоспар құрыңыз. 

 52.3 Мәтіндегі тыныс белгілерінің қойылу себебін түсіндіріңіз. 

 52.4 Сөйлемді кеңес беру, ұсыныс жасау, өтініш ету, бұйрық беру 

формаларында көрсетіңіз.  
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 «Араздасып журген адамдар болса, бір-бірінен кешірім сұрап 

татуласып, жасы үлкендер құшақтасып көрісіп, жаңа өспірім жас буын 

қуанысып күлісіп, жанның бәрі дүниеге жаңа келгендей мәз-мейрам болады». 

 52.5 Төменде берілген мәтіндегі модаль сөздердің мағынасын 

анықтаңыз. 

 Бесіншіден, құқықтың үстемдігі. Қазақстан өзін құқықтық мемлекет 

ретінде бекітетіндіктен  қоғамдық өмірдің барлық салаларында құқықтың рөлі 

мен үстемдігі жоғары болуы қажет. Құқықтық мемлекетте адам мен 

азаматтың құқығы, бостандығы ең қымбат құндылық, заңның үстемдігі, 

биліктің тармақталуы, сот билігінің тәуелсіздігі, мемлекет пен әрбір адамның 

өзара жауапкершілігі мойындалуы тиіс. 

         Алтыншыдан, мемлекеттің әлеуметтік сипаты. Қазақстан  өзін 

әлеуметтік мемлекет ретінде бекітетіндіктен, мемлекет ат төбеліндей азғана 

топқа не адам мемлекетке емес, керісінше мемлекет көпшілікке, халыққа, 

қоғамға қызмет жасайды. Мемлекет қоғамдағы игіліктер мен байлықты 

барлық азаматтарға тең бөлуге тырысады. Білім беру, денсаулық сақтау, 

ғылым, мәдениет, жұмыспен қамтамасыз ету сияқты әлеуметтік салаларды, 

халықтың жағдайы нашар, табысы төмен топтарын қолдап отыруға міндетті. 

Мемлекет адамдардың өмір сүруге қажетті қоршаған ортаның тазалығы, 

қауіпсіздік, экономикалық бостандықтарды мемлекеттен талап етуін 

мойындайды. 

 52.6 Мәтінді қосымша ақпараттармен кеңейтіп мазмұндаңыз. 

  

 53 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Ұлттық Қауіпсіздік 

 

 Ұлттық Қауіпсіздік - азаматтардың, қоғамның және мемлекеттің өмірлік 

мәнді мүдделерінің, ұлттық құндылықтарының, өмір салтының әртүрлі (саяси, 

экономикалық, әскери, экологиялық, психологиялық және тағы басқалар) ішкі 

және сыртқы қауіп-қатерлерден қорғалғандығы. Ұлттық қауіпсіздік өзара 

байланысты үш деңгейден тұрады: жеке адамның қауіпсіздігі, қоғамның 

қауіпсіздігі және мемлекеттің қауіпсіздігі. Олардың өзара байланысы 

қозғалмалы және қоғамдық қатынастардың сипатымен, саяси және 

экономикалық құрылымдармен, құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның 

даму деңгейімен анықталады. Ұлттық қауіпсіздіктің мемлекет пен қоғам 

қауіпсіздігі өзіндік мақсат емес, жеке адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

қызметіне айналған жағдайда толық жүзеге асырылады. Сыртқы ұлттық 

қауіпсіздік - ұлттық мүдделердің, ұлттық құндылықтардың, байлықтың және 

өмір салтының сырттан келетін қауіп-қатерден қорғалуы. Ұлттық қауіпсіздік 

әскери жолмен де, басқа да әдістермен бұзылуы мүмкін, мысалы, шекара 

арқылы заңсыз шикізат, ресурстар, валюта, көркем және өзге құндылықтарды 

енгізу, алып өту, өнеркәсіптік немесе өзге де тыңшылық, рухани баса-көктеу, 

іріткілік ақпарат тарату және тағы басқа. Қазақстанның сыртқы қауіпсіздігі 
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халықаралық құқықтың негізгі қағидаттарын мойындап, қорғауға негізделеді 

және белсенді сыртқы саяси және өзге де әрекеттермен жүзеге асырылады.  

 53.1 Мәтіндегі таныс емес сөздерді тауып, мағынасын ашыңыз. 

 53.2 Мәтіннің тірек элементтерін табыңыз. 

 53.3 Мәтіндегі анықтауыштық қатынастағы сөз тіркестерін табыңыз. 

 53.4 Мәтін бойынша негізгі ақпаратты баяндаңыз. 

 53.5 Берілген сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талдаңыз. Етістіктің 

жасалу жолын айтыңыз. 

1. Менің арзан сөзді айтқым келеді (Ә. Ә). Мұны сен ойлап таптың ба, 

біздің соны білгіміз келеді (Л. Лагин). 

2. Жақсы мамандардың бос отыруына болмайды. Балаларға әрдайым сақ 

болуға тура келеді (А. Г). 

3. Біздің ашық сөйлесуіміз керек (Б. Б). Жастарға көп нәрсені үйрену 

керек. 

4. Маған бастай беруге бола ма? Бізге кіруге рұқсат па?  

5. Оның мойнына су кетіп жүр. Бәрінің аузына құм құйылды т.б. 

  

54 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Жалпы адамзаттық құндылықтар – рухани дамудың қайнар көзі 

 

 Жалпы адамзаттық құндылықтар жеке тұлғаның бойында өмірге келген 

сәтінен бастап бірге дамиды, жасы ұлғайған сайын қоршаған ортасына сәйкес 

бірге қалыптасады. Тәрбие мен оқытудағы адамгершілікке бағытталған 

идеалдар құндылықтар деп қарастырылады. Оларға: шындық, қайырымдылық, 

тұлға, бостандық, махаббат, шығармашылық және т.б. жатады. Құндылықтар 

идеалдарды қабылдау немесе қабылдамау сезімі арқылы айқындалып, ақыл-

ой, сана арқылы қабылданады, құрметтеу, қошаметтеу, қабылдау тәрізді 

ұмтылысты білдіреді. Бұл сезім мен ақыл-ойдың ұштасуын және сол арқылы 

адамның іс-әрекетін белгілейді. Құндылықтар сезім арқылы қабылданады, 

сана арқылы түсінуге болады. Соның нәтижесінде тұлға құндылықты игереді 

де, іс-әрекет етеді. Осы аталмыш құндылықтардың бастау көзі халықтың мол 

мұрасында. Ол мұра – халық пайда болғалы онымен бірге жасасып, бірге 

дамып келе жатқан құнды дүниелер. Жалпы адамгершілік құндылықтардың 

мәні мен мазмұндары көне заманнан бүгінге дейін философия, әлеуметтану, 

мәдениеттану, этика, эстетика, психология, педагогика ғылымдарында кеңінен 

қарастырылып, қоғам ерекшеліктері мен сұраныстарына орай талданып, 

жүйеленіп келеді. 

 Құндылықтар туралы алғашқы түсінік ежелге грек ғалымы Сократтан 

бастау алады. Сократ үшін құндылық «адамның өмірді бағалауы» екен. Ал 

Аристотель «жақсылық», «игілік» ұғымдарын жағымды мінез-құлықты, 

рухани құндылықты бейнелеуде қолданды. Құбылысты, затты жағымды 

бағалау адам үшін құнды игілікті түсінуге негізделген. «Ізгілік» сөзі 

салыстырмалы мағынада белгілі бір жағдайдағы адам үшін жақсылық, 
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пайдалы нәрсе деп түсіндіріледі. Рухани-адамгершілікке тәрбиелейтін ғылым 

ретінде этиканы белгілеген. Аристотельдің пайымдауында «этиканың мақсаты 

– таным емес, ізгілікке үйрету. Этикалық зерттеулер рухани-адамгершілік 

дегеннің не екендігін білу үшін емес, осы рухани-адамгершілікке жетудің 

жолдарын үйрету үшін қажет, олай болмағанда бұл ғылымның пайдасы 

болмас еді» – дейді. 

 54.1 Мәтіннің тірек элементтерін табыңыз, орыс тіліне аударыңыз. 

 54.2 Мәтінге сұраулы сөйлем түрінде жоспар құрыңыз. 

 54.3 Көлбеу әріппен белгіленген қандай сөздерге жататынын анықтаңыз. 

 54.4 Мәтіннен бірнеше жай сөйлемді құрмалас сөйлемдерге айналдырып 

жазыңыз және мағынасына қарай қай түріне жататынын анықтаңыз. 

 

 55 тапсырма. Мәтінді оқып, мағынасын анықтаңыз. 

 

Қайырымдылық 

 

 Қайырымдылық — көмекті қажет етушілерге (адам және барлық 

жандыларға) білдірілетін сүйіспеншілік пен нақты көмек. Қайырымдылық 

ізгіліктің анық көрінісі болып табылады. Қайырымдылық — адамның асыл 

қасиеттерінің бірі. Кісінің айналасындағы адамдарға деген ықыласы мен 

көмегін адамгершілік қарым-қатынастарын білдіреді. Қайырымдылық 

ұғымының екі қыры бар. 

 Бірі — рухани-экономикалық жағы (басқаның басына түскен 

ауыртпалықты қабылдау), 

 Екіншісі — іс-тәжірибелік жағы (іс жүзінде нақты көмек беруге 

ұмтылу). 

Сондай-ақ, қайырымдылық этикалық және интеллектуалдық болып та 

бөлінеді. Этикалық қайырымдылыққа ұстамдылық, батылдық, жомарттық, 

әділдік жатады. Ал интеллектуалдық қайырымдылыққа даналық, парасат, 

ақыл-ой тапқырлығы мен өткірлігі, сезімталдық жатады. Адам өз ұрпағына 

қайырымдылықты жастайынан үйретіп, адамгершілік қасиеттерге баулуға 

ұмтылады. Біреуге жақсылық, жан-жануарларға, табиғатқа қамқорлық жасау 

— қайырымдылықтың көрінісі. Рақымды, мейірімді, жан жылуы мол адамды 

қайырымды адам дейді. Ал ешкімге жаны ашымайтын, жүрегінің жылуы 

жоқ, қатыгез адамды қайырымсыз деп атайды. Қайырымдылықты 

мүсіркеушілік және жарылқаушылық деп те түсінуге болады. Ол кейде кедей-

кепшік, жарлы-жақыбай жандарға көмектесумен, қайыр-садақа берумен де 

көрініс табады. Қазір біздің елімізде түрлі қайырымдылық қорлары 

ұйымдастырылған, қайырымдылық іс-шаралары өткізіліп тұрады. 

 Қайырымдылық ұйымдары - Қазақстанда жалпы қоғамның немесе жеке 

адамның мүдделері үшін қайырымдылық қызметін жүзеге асыру мақсатымен 

құрылған бейүкіметтік, бейкоммерциялық бірлестіктер. Қоғамдық ұйым, қор, 

мекеме түрінде және басқа нысанда құрылады. Жеке және занды тұлғалар 

қайырымдылық ұйымдарының нысанына қарай оның құрылтайшылары бола 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D0%BA_(%D2%AF%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


97 

алады. Ұйым белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өтуге тиіс. 

Қайырымдылық ұйымдарының кірістері шығыстарынан асып түскен жағдайда 

артығы осы ұйым мақсаттарына ғана жұмсалады. Ұйымның саяси 

партияларды, қозғалыстарды, топтар мен компанияларды қолдау үшін өз 

қаражатын жұмсауға және өз мүлкін пайдалануға құқығы жоқ. 

 Қайырымдылық ұйымдары қаражатының құралу көздері: 

- құрылтайшылардың жарналары; 

- қайырымдылық жылулары, соның ішінде азаматтар мен заңды 

тұлғалар;  

- ақшалай және заттай беретін мақсатты сипаттағы жылулар; 

- бағалы қағаздардан түскен табыстар; 

- заңмен рұқсат етілген кәсіпкерлік қызметтен түскен табыстар; 

- республикалық бюджеттен, жергілікті бюджеттерден және бюджеттен 

тыс - - қорлардан түскен табыстар; 

- еріктілер еңбегінің нәтижелері; 

- заңмен тыйым салынбаған өзге де көздер. 

 55.1 Мәтін мазмұны бойынша жұп болып диалог құрастырыңыз. 

 55.2 Көлбеу әріппен жазылған сөздерге мағыналас сөздерді табыңыз. 

 55.3 Қайырымдылық қорлары неліктен ұйымдастырылатынын қосымша 

ақпарат көздерін пайдаланып әңгімелеңіз.  

 55.4 Мақал-мәтелдерді оқып, мәнін ашыңыз. 

 1. Он адам жүрген жерде із қалады, мың адам жүрген жерде жол қалады. 

2. Жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем. 3. Адамгершілікке 

арналған үш сауап бар: шөлге құдық қазған бір сауап, өзенге көпір салған бір 

сауап, жолға ағаш еккен бір сауап. 4. Біреу – біреуге сүйеу. 5. Басыңа іс түссе, 

жақсы көмек етеді, жаман күліп кетеді. 6. Жақсылыққа жақсылық, әр кісінің 

ісі. Жамандыққа жақсылық, ер кісінің ісі. 7. Жақсыға қылған жақсылық 

өміріңде тозбайды, жаманға қылған жақсылық бір күнгідей болмайды. 8. 

Қайыр қылсаң, бүтін қыл. 9. Жақсылық қылсаң, жасыр, жақсылық көрсең, 

асыр. 10. Жамандықты көп қуған бір бәлеге жолығар, жақсылықты көп қуған, 

бақ дәулетке молығар. 11. Кең болсаң, кем болмайсың. 12. Жамандық пайда 

етпейді, жақсылық зая кетпейді. 

 55.5 Ұлы тұлғалардың ұлағатты сөздерін оқып, мағынасын түсінуге 

тырысыңыз. 

 Әбу Нәсір әл-Фарабидің нақыл сөздері: 

1. Ар-ождан алдындағы адалдық өз қадір-қасиетіңе, ізгі іс-әрекетіңе 

байланысты. 2. Шыншылдық адалдықпен ағалас. 3. Адам мақсатына өзін-өзі 

жетілдіру арқылы жетеді. 4. Мінез-құлық міні – рухани кеселге жатады.  5. 

Білімді болу деген – жаңалық ашуға қабілетті болу.  6. Тән ауырса – жан да 

ауырады. 7. Ақыл-парасат – адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен 

өнердің қыр-сырын ұғуына, жақсы қылық пен жаман қылықтың ара жігін 

ашуына көмектесетін күш.  8. Тәрбиелеу дегеніміз – адамның бойына білімге 

негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарыту. 9. Ұстаздық 

мінез-құлық нормасы мынадай болуға тиіс: ол тым қатал да болмауы керек, 



98 

тым ырыққа да жығыла бермеуі керек. Өйткені, аса қаталдық – шәкіртті өзіне 

қарсы қояды, ал тым ырыққа көне беру – қадірін кетіреді, берген білімі мен 

ғылымына шәкірті селқос қарайтын болады.  

 Ы. Алтынсариннің даналық сөздері: 

1. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын 

сыйлауға үйретуден басталады. 2. Адамгершілікке тәрбиелеу құралы — еңбек 

пен ата-ана үлгісі. 3. Көп сөйлеген мылжың шын сөзді аз айтады. 4. Оқыту 

процесінде қалай болса солай оқытпай - ғылым, білім беру жүйесі сақталу 

керек. 5. Педагогикалық жұмыстағы шешуші нәрсе - ең жақсы оқыту әдістерін 

таба білуде. 6. Мектеп қабілетсіздік пен жалқаулықтың ұясына айналмауы 

тиіс. 7. Еңбекпен табылған тамақ тәтті әрі сіңімді болады. 8. Қашанда бір істі 

істегіңіз келсе, ол іске әуелі ақылыңызды, одан соң қолыңызды 

жұмылдырыңыз, егер де ақылыңыз дұрыстаса, көзіңіз көріп, жөнін тауып 

мақұл көрсе, тіліңіз бен қолыңызға ерік беріңіз. 9. Байлық — қанағат пен 

еңбекте. 10. Өнер, білім - бәрі де оқуменен табылған. 

 Абайдың даналық сөздері: 

 1. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. 2. 

Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген 

нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де – 

ақымақшылық. 3. Баланың мал табары болады, мал шашары болады. 4. Өзің 

мал таба алмасаң – балаң мал тапсын. 5. Тірі адамның жүректен аяулы жері 

бар ма? Рақымдылық, мейірбандылық, әр түрлі істе адам баласын өз бауырым 

деп, өзіне ойлағандай оларға да болса игі еді демек – бұлар жүрек ісі. 

Асықтық та – жүрек ісі. 6. Құдайшылық – жүректе. Қалпыңды таза сақта ! 7. 

Мырзаларды мақтайын десең, осы күнде анық мырза елде жоқ, мал бергіш 

мырза иттен көп. 8. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, 

жылы жүрек. 9. Жақсы дос – білген сырын сыртқа жаймас. 10. Сақалын сатқан 

кәріден, еңбегін сатқан бала артық. 

 55.6  Бір нақыл сөз бойынша өз пікіріңізді білдіріп, эссе жазыңыз. 

 55.7 Грамматикалық тапсырманы оқыңыз.  

 Модаль сөздер — сөйлеушінің сөйлем мазмұнына көзқарасын білдіретін 

сөздер. Қазіргі қазақ тілінде модальдылықты толық мәнді есім де, етістік те, 

көмекші сөздер де білдіреді. Модаль сөздер есімді (керек, қажет, тиіс, 

сияқты, сықылды, тәрізді, секілді, мүмкін, бәлки, бәлкім, әрине, әлбетте, рас, 

анығынан, шамасы, тәрізді) және етістікті (екен, шығар, болар, дейді, 

көрінеді, білем) деп екіге бөлінеді.  
 

55.8 Модаль сөздер арқылы модальділік мағына берілген сөйлемдерге 

талдау жасаңыз. Модаль сөздердің мағынасын анықтаңыз. 

 Қатені келешекте кайталамайтын боп түсінуі керек. Мүмкін, анада 

ауырардан бір күн бұрын келгенде, айтпақшы болған шығар. (З.Ш.). Гүлсімге 

Тұрар сырының тарихы ертеден басталған сияқты.(З.Ш). Әжім пайда болған 

тэрізді. (З.Ш). Қаны ұйып қалса керек. (З.Ш). Адамды тізгіндеп отырмаса, 

тойынған жылқыдай осқырып, есіріп кететін сиякты. (З.Ш.). Екі күн болды 

аспанды бұлт басқалы, жаңбыр жауып кетуі мүмкін. (З.Ш). Айтыңыз, мүмкін, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA
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біз албырттықпен білмейтін де шығармыз. (З.Ш.). Осы күні оның бірі жок, 

басқа бір Райханды ауыстырып тастап кеткен тәрізді. (З.ІІІ). Хатшы тосып 

отырған болар. (З.Ш.). Өзі бізге жақын көрінеді. (С.М.) Осылар кетіп қалған 

білем (С.М.). Бұл дауды менің бітіретінім рас. (Ғ.Мұст.).Тіпті, өзінің дүниеден 

өтіп, мәңгі жоғалатын жылы мен күнін, уақытын білу қасиеті де дарыпты 

(«Қ.Ә.»). 

 

 56 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Елбасымыздың сарабдал саясаты 

 

 Тәуелсіз Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

адамзат баласына бір емес, бірнеше  жаһандық жоба ұсынған және оның 

жүзеге асуына тікелей ықпал еткен тарихи тұлға. Ашуды ақылға жеңгізіп, 

күмән мен күдікті үмітке ұластыра білетін бітімгер басшы төрткүл дүниені 

мәмілегерлігімен, бастамашылдығымен, бейбітқұмарлығымен тәнті етіп, 

ауызына қаратып келеді. Нұрсұлтан Назарбаев тарихи өлшем бойынша өте 

қысқа мерзімде егеменді елдің зайырлы, құқықтық және біртұтас мемлекет 

ретіндегі негізін қалап қана қоймай, жас мемлекетті халықаралық 

қоғамдастықтың белді мүшесіне айналдырды. Қазақстанды тәуелсіз мемлекет 

ретінде қайта құрып, БҰҰ мен Дүниежүзілік сауда ұйымының қатарына 

қосты. Елде саяси бірлік пен қоғамдық келісім орнатып, мемлекеттігіміздің 

мызғымастығына кепіл болды. Демократиялық бастамаларды нығайтып, 

дамудың дара даңғылын қалыптастырды. Аймақтық, жаһандық мәселердің 

шешілуіне белсенді атсалысып, халықаралық жағдайды реттеу мақсатында 

жаһан жұртына тың идеялар ұсынды. Халықаралық деңгейде Қазақстанды 

қарусыздану және жаппай қырып жою қаруын таратпау үдерісінің 

көшбасшысы, аймақтық және аймақаралық интеграциялық үдерістердің 

бастамашысы, мәдениет, дін сонымен қатар өркениеттер арасындағы 

пікіралмасудың модераторы ретінде танытты. Нұрсұлтан Назарбаев 

бейбітшілік пен бірлікті насихаттай отырып, қазақ елін әлем танитын, 

құрметтейтін және пікірімен санасатын тәуелсіз мемлекетке айналдырды. 

Президент сыртқы саясатты сәтті жүргізіп, 3 мыңнан астам халықаралық 

шарттың рәсімделуіне және әлемнің барлық мемлекеттерімен дипломатиялық 

қарым-қатынас орнатуға ұйтқы болды. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның 

экономикалық қуатын арттыру үшін сыртқы әлеммен сауда-экономикалық  

және инвестициялық байланыс жасауға басымдық берді. Ал елдің берекесі 

мен бірлігін сақтап, өзара сыйластық пен келісім орнату үшін Қазақстан 

халқы Ассамблеясы атты ұлтаралық татулықтың бірегей институтын құрды. 

Мемлекет басшысының осы бастамасы Қазақстанды халықтар достығының 

мекеніне айналдырды. Елбасы туған халқына Астана секілді сәнді де, 

салтанатты шаһар сыйлады. Ол Отанымыздың жүрегіне, елдігіміздің тірегіне 

айналды.  
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 2009-2012 жылдарға арналған Адам құқықтары саласындағы Ұлттық іс-

қимыл жоспары және 2010-2020 жылдарға арналған Құқықтық саясат 

тұжырымдамасы қабылданды. Осылайша біз халықаралық стандарттарға сай 

заңнамалық жүйе қалыптастырдық.  

 56.1 Мәтіндегі түсініксіз сөздерді тауып, мағынасын ашыңыз. 

 56.2 Мәтіндегі жалқы есімдерді табыңыз. 

 56.3 Мәтіндегі жаңа ақпарат беретін сөйлемдерді табыңыз. 

 56.4 Мәтін бойынша жұп болып диалог құрастырыңыз. 

  

 57 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Жаһандану және ұлттық тәрбие мәселесі 

 

 Қазір барлық елдер мен мемлекеттер жаһандану жағдайында өмір 

сүруге бейімделу үстінде. Жаһандану барысында Батыс мәдени 

құндылықтарының басымдық танытуы жергілікті халықтың байырғы 

төлтумалық сипатының жоғалуына түрткі болуы мүмкін деген қауіпке әкеліп 

тірейді. Өйткені өткен ғасырдың орта шегінен айтыла бастаған өркениет 

бәсекесі қазір шын мәнінде ақиқатқа айнала бастады. Бәсеке бүгінгі күні 

экономикада, саясатта, идеологияда, мәдениетте, білімде, ақпаратта, 

технологияда, тағы басқа салаларда қызу қарқынмен жүріп жатыр. Рас, 

батыстың білімі, ғылымы, техникасы, технологиясы, біздер үшін өте қажет, 

алайда, батыс өркениетінің қоршаған ортаға тек пайда табу көзі деп қарауға 

үйретуі, оны технологиялық тұрғыдан бөлшектеп сату түрінде түсіндіруі, бұл 

мәселеде бізге үлгі бола алмайды. Батыстың технологиялық жаңалығына 

ұмтылу, экономикалық өндірісті ұйымдастырудағы жетістіктерін игеру – 

қажеттілік, ал одан керісінше бүгінгі күнде рухани тапшылыққа айналып 

отырған ізгілік, кісілік, адамгершілік, бауырмалдық, әдептілік, тәрбиелік 

мазмұн іздеу – бос әурешілік. Өкінішке орай, батыс өркениеті бұл тұрғыда 

ешқандай жетістікке жеткен жоқ, қайта тоқырауға ұшырады. Мысалы, 

дәстүрлі қазақ қоғамы мәдени құндылықтарды еш уақытта тауар деп 

қабылдамайды, негізгі ұстанымы бойынша қоғамның шаңырағын шайқалтпай 

ұстап тұруға тиіс тетік, өмірлік ұстын ретінде қарастырады. Ал батыс 

өркениетінде бұл тұрғыдағы ұстаным мүлдем басқа, олар мәдени 

құндылықтарды тауар ретінде қабылдайды, мақсат – сату  және пайда табу. 

Қанша аз уақыт жұмсалса, сонша пайдасы көп. Алайда басы ашық мәселенің 

бірі – қазақ қоғамы қазір қарқынды түрде жүріп жатқан жаһандану үрдісінің 

ықпалынан, өзі қаламаса да, оқшау бола алмайды. Бұл шығар күндей анық 

мәселе. Жаһандануды әрбір ұлт, әрбір этнос, әрбір мемлекет өзінің 

болмысына бейімдеп сіңіре алғанда ғана осынау қауіптілеу болып көрінетін 

құбылыстың игілігін көреді. 

 57.1 Мәтіннің тірек элементтерін табыңыз. 

 57.2 Тірек элементтердің мағынасын ашыңыз. 
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 57.3 «Ұлттық мемлекет», «туған ұлт», «ұлттық», «ұлтшылдық», «ұлттық 
идея», «ұлттық мүдде», «ұлттық тәрбие», «ана тілі мен ділін, дінін дәстүрлі 

мәдениетін аман алып қалу және оны одан әрі дамыту» деген сөздердің мәнін 

қалай түсінесіз? Пайымдауыңызды білдіріп, пікірталасқа қатысыңыз. 

 57.4 Мәтін негізінде өтініш, тілек мәнді сөйлемдер (сөйлемдерге -ғы 

(+м, +ң) сы кел; -са игі еді; ғай еді; -са екен тіркестерінің жалғануы) 

құрастырыңыз.  

 

 58 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Қазіргі латын әліпбиі 

 

 Қазіргі латын әліпбиі — 2017 жылдың 9 қазанында қазақ әліпбиін латын 

әліпбиіне көшіру жобасы ұсынылды. 2017 жылы қазақ тілінің жаңа латын 

әліпбиі 26 қазанда Қазақстан Республикасының Президентінің жарлығымен 

бекітілді. 2017 жылдың 26 қазанында бұл алфавит ресми түрде мақұлданды 

[11]. 2018 жылғы 19 ақпанда осы қаулыға түзетулер енгізілді. 2017-2025 

жылдары жаңа әліпбиге көшу жоспарлануда. Әліпби 32 әріптен тұрады. 

Ресми латын әліпбиі: 

 

A a Á á B b D d E e F f G g Ǵ ǵ H h 

I i I ı J j K k L l M m N n Ń ń O o 

О  ó P p Q q R r S s T t U u Ú ú V v 

Y y Ý ý Z z Sh sh Ch ch 

 

 58.1 Берілген емле ережелерін түсініп оқыңыз және үлгі бойынша 

бірнеше сөз жазыңыз. 

 

Түбір сөздер емлесі 

 

Қазақ тілінде түбір сөздер тіл үндестігі бойынша жазылады. 

§1. Төл сөздер бірыңғай жуан не жіңішке үндесіммен жазылады: azamat, 

yntymaq, bosaǵa, turmys; ásem, memleket, izet, úmit, sóılem. Ал кейбір кірме 

сөздерде тіл үндестігі сақталмай жазылады: quzіret, qudіret, muǵalim, qyzmet, 

qoshemet, aqіret, qasıet, qadir, kitap, taýqіmet, qazіret. 

§2. Сөздердің және күрделі сөздер мен сөз тіркестері сыңарларының 

түбір тұлғасы сақталып жазылады: qulyn (qulun емес), júzim (júzúm емес), 

kóılek (kóılók емес), júrek (júrók емес), oryndyq (orunduq емес), kók oramal (kóg 

oramal емес), aq ala (aǵ ala емес), aq aıý (aǵ aıý емес); bara almaımyn 

(baralmaımyn емес), barsa ıgi edi (barsıgedi емес), baryp pa eken 

(baryppeken емес), kele jatyr (kelatyr емес), kúnkóris, kúnbaǵys, shekara, 

qyrkúıek, kókónis. 
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Қосымшалардың жалғануы 

 

§3. Қосымшалар түбірдің соңғы буынындағы дауысты дыбыстың 

үндесіміне қарай не жуан, не жіңішке жалғанады: jumys-shy-lar-dyń, qart-tar-

dyń, baqsha-myz-da; mekeme-de, bereke-si, teńiz-shi-ler; kitap-tyń, qudiret-ke, 

muǵalim-niń; kógal-ǵa, kógoraı-ǵa. 

§4. Сөздің соңғы дыбысы қатаң болса, қосымшалар қатаңнан, ал 

дауысты, ұяң немесе үнді болса, қосымшалар ұяң не үндіден басталып 

жалғанады: halyq-qa, qyrat-tar, mektep-ke, kólik-pen; táj-ge, qaryz-ǵa,  juldyz-dar; 

tań-ǵa, pán-der, tal-dyń, kól-ge, bala-ǵa, bala-lar, áje-ge, áje-niń. 

§5. Түбірдің соңғы буынында үнді дауыссыз дыбыстан кейін тұрған y, i 

әріптері тәуелдік қосымшасы жалғанғанда түсіріліп жазылады. Мысалы: aýyl 

– aýly, daýys – daýsy, erin – erni, halyq – halqy, oryn – orny, ǵuryp – ǵurpy, qyryq 

– qyrqy (қырқын беру),  kórik – kórki (бет-ажар), árip – árpi, naryq – narqy 

(бағасы), paryq – parqy, qulyq – qulqy, oıyn - oıyny. 

Е с к е р т у. Мағынасына  нұқсан келетін сөздерде y, i түсірілмей 

жазылады. Мысалы: qulyq – qulyǵy; kórik – kórigi (ұстаның құралы); qalyp – 

qalyby (нанның қалыбы); qyryq – qyryǵy (сандық мағына); naryq – naryǵy 

(термин). 

§6. Соңғы буынында á әрпі жазылатын түбір сөздерге ашық 

дауыстылармен келетін қосымшалар ғана жуан жалғанады: kúnásinа, 

kúnásinаn, kýásinа, kýásinаn, kúnáǵa, kúnádan, kinálaý, shúbálaný, kýáǵa, kýádan, 

kúmánǵa, kúmándaný. 

§7. s, z, j дыбыстарына аяқталатын сөздерге s, sh дауыссыздарынан 

басталатын қосымша жалғанғанда, түбір сақталып жазылады: basshy (bashshy 

емес), qussha (qushsha емес), tuzsyz (tussyz емес), sózsiz (sóssiz емес), aýyzsha 

(aýyshsha емес), tájsiz (táshsiz емес). 

§8. n дыбысына аяқталатын сөздерге b, g, ǵ, m дауыссыздарынан 

басталатын  қосымша жалғанғанда, түбірдің негізгі тұлғасы сақталып 

жазылады: burynǵy (buryńǵy емес), janǵa (jańǵa емес), qaýynǵa (qaýyńǵa емес), 

túngi (túńgi емес), tómengi (tómeńgi емес), júgenge (júgeńge емес), janbaıdy 

(jambaıdy емес), kónbedi (kómbedi емес), senbeıdi (sembeıdi емес), saımanmen 

(saımammen емес). 

§9. Сөз соңындағы k, q, p әріптері тәуелдік жалғауы немесе көсемшенің 

-а, -е, -ı жұрнағы  жалғанғанда, g, ǵ, b ( ý) болып жазылады: júrek – júregi, súıek 

– súıegi, kúrek – kúregi; qazaq – qazaǵy, baıraq – baıraǵy, taraq – taraǵy; kitap – 

kitaby, aspap – aspaby, lep – lebi; ek – egedi, tók – tógedi; taq – taǵady, baq – 

baǵady; kep – kebedi, keýip,  jap – jabady, jaýyp, tap – tabady, taýyp. Бірақ sap – 

sapy, sapynda, tarap – tarapy тәрізді сөздердің түбір тұлғасы сақталып 

жазылады. 

§10. Екінші сыңары basy, asy, aǵasy, anasy тұлғаларымен келген біріккен 

сөздерде қосымша сөздің тәуелдік формасына жалғанады: Elbasyna, Elbasyn, 

otbasyna, otbasyn, otbasylar, qonaqasyna, qonaqasyn, qonaqasylar, otaǵasyna, 
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otaǵasyn, otaǵasylar, myńbasyn, myńbasyna, myńbasylar. Тәуелдік жалғауының 

ІІІ жағы жалғанбайды. 

§11. Түбір сөзге -hana, nama, -góı, -qoı, -kez, -kesh, -paz, -ger, -ker, -tal, -

dar, -qor тәрізді араб, парсы тілінен енген  және -kúnem, -niki (-diki, -tiki), -men 

(-ben, -pen) тәрізді төл қосымшалар сөздің соңғы буынының жуан-

жіңішкелігіне қарамай  жалғанады: kitaphana, ádisnama, emhana; danagóı, 

aqylgóı; sánqoı, áýesqoı; arbakesh, baıshykesh; jıhankez; ónerpaz, bilimpaz; zańger, 

saýdager; kásipker, qaıratker; sezimtal, uǵymtal; dindar, qaryzdar; mansapqor, 

jemqor; paıdakúnem; ataniki, аýyldiki, qаzaqtіkі; qoǵammen, ultpen, qyzben. 

 58.2 Публицистикалық стильде жазылған бір мәтінді латын әліпбиімен 

жазыңыз. 

  

59 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Дуалды оқыту жүйесінің кәсіби мамандар даярлауда тиімділігі 

 

 Қазақстанның инновациялық болашағы еңбек ресурстары сапасына сай 

тікелей байланысты болғандықтан түбегейлі жаңа әдіс және технология 

қажеттілігі туралы мәселеге Елбасы аса назар аударды. Елбасының 

тапсырмасы бойынша Қазақстанда техникалық және кәсіптік білім беру 

жүйесін жаңғырту үдірісі басталды. Мамандарды даярлау жүйесінде 

оқытудың дуалдық жүйесін енгізу тапсырылды. 

 Дуалды оқыту жүйесі дегеніміз - теорияны өндіріспен ұштастыра оқыту 

технологиясы. Ол алғаш Германияда пайда болып негізі қаланды. Дуалды 

оқыту жүйесінің кәсіби мамандар даярлауда тиімділігі мен нәтижелілігі зор 

екендігі тәжірибеде дәлелденген. Дуалды оқыту жүйесі қазіргі дүние жүзілік 

тәжірибеде бар дүние. Оның жарқын мысалдарының бірі - Германиядағы 

кәсіптік-техникалық білім берудегі даярлаудың дуалдық жүйесі. Мұнда 

оқушылар уақытының үштен екі бөлігінде еңбек ете жүріп өндірістен қол 

үзбей оқиды, тек уақытының үшінші бөлігін теориялық оқуға, білімді 

ұйымдастыруға арнайды.  

 Бүгінгі таңда еңбек нарығында жоғары білікті мамандар тапшылығы 

ерекше орын алуда. Қалыптасқан жағдайдың негізгі себепшісі білім беру 

үдерісін ұйымдастыру және жүйедегі мәселелер, яғни жас маманның бойынан 

табылуға тиісті тәжірибелік дағды, білім мен тәжірибені талап ететін нақты 

өндірістік жағдайлардан теориялық білім берудің алшақтап кетуі болып 

табылады. Қалыптасқан жағдайда теория мен практиканың арасындағы 

алшақтықты жою мәселесімен жұмыс берушіге күресуге тура келеді, себебі 

білікті мамандармен қамтамасыз ету – бұл жетістікке қол жеткізудің кепілі. 

Мұндай жағдайда жас мамандардың оқу үдерісінде алған білімдерін жүзеге 

асыру жоспарланатын кәсіпорын қызметінің ерекшелігін ескере отырып, 

қосымша оқу, тәжірибеден өту, қайта даярлау қажеттілігі туындайды. 

 Бүгінгі күннің болмысы кәсіби білім жүйесі алдында еңбек нарығында 

бәсекеге қабілетті білікті мамандар даярлау, өз мамандықтарын жетік 
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меңгерген, өз мамандығы бойынша тиімді жұмыс жасауға қабілетті, тұрақты 

кәсіби өсуге дайын, әлеуметтік және оңтайлы кадрларды даярлауды талап 

етеді. Осыған байланысты қойылған басты міндет - мемлекеттік 

құрылымдардың күшін біріктіру, жұмыс берушілер мен оқу орындарын 

облыстық кәсіпорындар мен өнеркәсіптерді білікті мамандармен қамтамасыз 

ету мәселесінде жұмылдыру. 

 Теориялық біліммен қатар практикалық дайындыққа ие болатын білікті 

мамандар дайындау мәселесін шешуге бағдарланған және бизнес – 

құрылымдармен, сондай ақ білім беру мекемелерімен сұранысқа ие болатын 

дуалды білім беру жүйесін енгізу мәселенің негізін қалаушы принциптерін 

жан-жақты талқылау мен қоғам алдына қойылған мәселенің тәртіппен 

шешілуін қажет етеді. 

 59.1 Мәтіннің тірек элементтерін табыңыз. 

 59.2 Мәтін мағынасына байланысты сұрақтар құрастырыңз. 

 59.3 Мәтінді мазмұндаңыз. 

 

 60 тапсырма. Мәтінді оқыңыз.  

 

Болашақ маманның кәсіби тілі 

  

 Кәсіби тіл - өз саласына сай терминологиясы, кәсіби-ғылыми ұғымдық 

аппараты бар, сөз қолданысы мен тіркесуінде қалыптасқан нормалары бар тіл 

болып табылады. Қазіргі қоғамның алдындағы негізгі мақсаттарының бірі - 

биік кәсіби іскерлігі адамгершілік қасиетпен ұштасып жататын шығармашыл 

тұлғаларды дайындау. Соған байланысты жаңа ағымға сай білікті мамандар 

даярлау, оқытудың сапасын жоғары дәрежеге көтеру, кәсіби мамандықтарға 

негізделген білім беру үшін, жаңа инновациялық технологияларды 

пайдаланып, оқытуға ерекше назар аударылуда [12]. 

 Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болғандықтан, 

қазір қоғам өмірінің қай саласын алып қарасақ та, мамандардың мемлекеттік 

тілді білуі талап етіледі. Бүгінгі студент - ертеңгі болашақ маман. Әр студент 

маман ретінде өзінің кәсіби тілінде, яғни мемлекеттік тілде қарым-қатынасқа 

түсе біліп, мамандығына қатысты термин сөздерді меңгеріп, белсенді қолдана 

білуі тиіс. Қазақ тілін кәсіби бағытта оқыту - ертеңгі болашақ маманның 

кәсіби даярлығы мен дағдыларын қалыптастыра отырып, өзінің болашақ 

мамандығына тән барлық аспектілермен жете танысып, игерген теориялық 

білімдерін тиянақтап, мамандығына деген өз көзқарастарын жан-жақты 

қалыптастыра бастайды. Кәсіби бағдар бере отырып оқыту қазақ тілінде 

сөйлеу тілін қалыптастыру мен дамытудың ең маңызды факторы болып 

табылады.  

 60.1 Мәтін мазмұнын қысқартып айтыңыз. 

 60.2 Мамандығыңызға байланысты сөздер мен сөз тіркестерін айтыңыз. 

 60.3 Мәтінді аударыңыз және әр ұстаным (принцип) бойынша өз 

ойыңызды мысалдармен түсіндіріңіз. 
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 Кодекс делового общения: 

     1) принцип кооперативное – «твой вклад должен быть таким, какого 

требует совместно принятое направление разговора»; 

    2) принцип достаточности информации – «говори не больше и не 

меньше, чем требуется в данный момент»; 

     3) принцип качества информации – «не ври»; 

      4) принцип целесообразности – «не отклоняйся от темы, сумей найти 

решение»; 

      5) «выражай мысль ясно и убедительно для собеседника»; 

     6) «умей слушать и понять нужную мысль»; 

      7) «умей учесть индивидуальные особенности собеседника ради 

интересов дела».   

  

61 тапсырма. Мәтінді оқыңыз.  

 

Кәсіби тіл: кәсіби терминдер, кәсіби сөздер, кәсіби жаргондар 

 

 Кәсіби тіл – өзіне тән тілдік құралдардан, яғни терминдерден, кәсіби 

сөздерден, жаргондардан тұратын, белгілі бір кәсіп, мамандықпен байланысты 

Ортада (социумда) арнайы мақсатта қарым-қатынас құралы ретінде 

қолданылатын тіл. Белгілі бір кәсіп (мамандық) аясында орнаған қарым-

қатынаста ортақ тақырып, ортақ мазмұн болса, ондай қарым-қатынас кәсіби 

тіл арқылы жүзеге асады. 

 Кәсіби терминдер (термин сөздер) негізінен бір дара ұғымды нақты 

білдіретіндіктен, бір мағыналы болып келеді. Терминдердің мағынасы 

жылжымалы, өзгермелі емес, әрқашан тұрақты болады. 

 Кәсіби сөздерге жалпы халыққа бірдей түсінікті бола бермейтін, белгілі 

кәсіп я шаруашылық саласымен шұғылданатын адамдардың арасында ғана 

айтылып, соларға түсінікті сөздер мен сөз тіркестері жатады. Мысалы, 

арам шақа (мақта шаруашылығындағы “мақта бермейтін бұтақ” деген ұғым), 

тарақ 

балта (ұсташылықтағы «жүзі кедір-бұдыр балта»), инелік (балық 

шаруашылығындағы «ау тоқитын ағаш ине»). 

 Кәсіби жаргон (сленг) дегеніміз – белгілі бір іс, жұмыс, кәсіппен, т.б. 

айналысатын адамдар тобы жиі қолданатын ұғымдар мен терминдердің 

(әдетте, жалпы қабылданған терминдер өте күрделі және ауызекі сөйлеу 

тілінде қолданысы қолайсыз болып келеді) қарапайым сөздер (қысқартылған 

немесе бейнелі) арқылы беру негізінде қалыптасқан тілдік бірліктер 

жиынтығы болып саналады. 

61.1 Мәтіндегі кәсіби термин, сөз, жаргон ұғымдарының мәнін ашыңыз. 

 61.2 Мәтін бойынша жұп болып диалог құрастырыңыз. 

Берілген жаргондардың кімдерге қатысты екенін табыңыз. 

Болванка – бос CD немесе DVD диск 

Моник – монитор 
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Клава – пернетақта 

Флэха, фляга, флэшка – флэш құрылғысы (картасы) 

Червяк – желілік вирус 

Мамка – аналық тақта 

Видяха, видноха – видео карта 

«Типаж болу» - менменсу, бұл тіркеске синоним «блатной болу». 

«Косякқа кіргізу» - қолайсыздыққа тап болу. 

«Құлаққа лапша ілу» - өтірік айту. 

«Қуғынбай» - бос сөзді көп сөйлеу; 

«Крышасы бар» - тірегі бар; 

«Миды шіріту» - бос сөзді көп айту; 

«Кадр» – іс-әрекеттері күлкілі адам; 

«Повышка» – повышенная стипендия, «жоғары шәкіртақы»; 

«Универ» - университет. 

 

 62 тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

 

Коммуникация 

 

 Коммуникация латын тілінен «communicatio» - хабарлама, жеткізу 

дегенді және «communicare» - ортақ қылу, әңгімелесу, байланыстыру, 

хабарлау дегенді білдіреді. 

 Кәсіби коммуникация біріккен еңбек шартында ұйымдасқан бірнеше 

субъект арасында пайда болады. Іскери қарым-қатынасқа түсуші субъектілер 

арасындағы өзара түсіністік, іс-әрекеттер келісімділігі, алға қойылған 

мақсаттардың ортақ болуы дәл осы кәсіби коммуникация сапасына тәуелді. 

 Коммуникацияның өнімдері: ресми келіссөздер, келісімдер және түрлі 

деңгейдегі хаттамалар. 

 Кәсіби коммуникацияның арнайы жанрларына көбінесе жиналыс, 

отырыс пен конференциялар сияқты кәсіби қарым-қатынас түрлерін құрайтын 

пікірталас, дискуссия, полемика, дебатты жатқызуға болады. 

 Кәсіби коммуникацияның әрбір түрінің ерекшелігі келесідей белгілерді 

қамтиды: 

- өткізу мақсаты (не үшін?); 

- қатысушылар құрамы (кім? кіммен? кімге?); 

- регламент (қанша уақыт алады?); 

- өткізудің коммуникативтік амалдары (қалай?); 

- кеңістік ортасын ұйымдастыру (қайда?); 

- күтілетін нәтиже (қандай? неге қол жетті?). 

 62.1 Негізгі ұғымдар бойынша сұрақтар құрастырыңыз. 

 62.2 Оқытушының бағыттауымен бір тақырып бойынша пікірталастың 

жоспарын құрыңыз. 

 62.3 Оқытушының бағыттауымен бір тақырып бойынша пікірталасқа 

қатысыңыз. 
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 63 тапсырма. Мәтінді оқыңыз.  

 

Іскерлік қарым-қатынастағы сөйлеу мәдениеті 

 

 Әлемдік мәдениетке бетбұрған бүгінгі жаһандану кезеңіне тұспа тұс 

келген тіл тағдыры әр түрлі деңгейде дамып келеді. Қай кезеңде болмасын 

тілдің қадір-қасиетін жоғалтпай, әрбір сөзді өз мақсатында қолданып сөйлей 

білу, тіл тазалаған сақтай отырып, жауапкершілікпен қарау – адамзаттың 

парызы. 

 «Тіл мәдениеті – тілдің тазалығын, тілдің ережелерге сай жұмсалуын, 

сөйлеуші мен оқушысының тіл жұмсау реттілігін, дұрыстығын қарастыратын 

ғылым. Сөз бен сөзді мағыналық және тұлғалық жағынан дұрыс тіркестіру, 

сөйлемді грамматикалық заңдылықтарға сәйкес әрі түсінікті, әрі тұжырымды 

құрау, әдеби тілдің нормаларын сақтап, белгілі бір өлшеммен, белгілі бір 

қалыппен жазу мен сөйлеу тіл мәдениеті саласының зерттеу міндеттерінің 

қатарынан саналады». 

 Тіл – ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа қаймағы бұзылмай жеткен 

асыл қазына. Тіл мүмкіндігі Қазақстанның егемендік алуымен бірге дербес 

ұлттық тіл ретінде қоғамның барлық саласында қанатын жайып, қолданыла 

бастады. Қазақ тілі – тек қарым-қатынас тілі емес, бүгінде халықаралық 

деңгейде іскерлік бағытта біршама мүмкіндіктерге ие болды. 

 Бүгінгі заман талабы білім мен қабілетті, мәдениет пен еңбекті өз ісімен 

көрсете алатын іскер мамандарды қажет етеді. Іскерлік қарым-қатынастың 

өзіне ғана тән ерекшеліктері, қалыптасқан әдеттері, тұрақталған құжаттары 

бар. Сонымен қатар, іскерлік қарым-қатынастағы ауызша сөйлеу тілі үшін 

сауаттылық та өте маңызды. Белгілі бір мекемеде қызмет барысында 

пікірлесу, құжаттар алмасу, келіссөз жүргізу, келісім-шарт жасау, 

жиналыстар, дөңгелек үстел өткізу үшін іскерлік қарым-қатынас тілі маңызды 

рөл атқарады. 

 Іскерлік қарым-қатынас тілі маманның белгі бір салаға қатысты жүйелі 

білімін, біліктілігін, кәсіби тіл шеберлігін қажет етеді. Маман өз ортасында 

әріптестерімен пікірлескенде, сәлемдесу, жұмыс барысын таныстыру, өз 

жұмысының жоспарын қысқаша түсіндіру барысында әдеп пен мәдениет 

деңгейін сақтау қажет. Нақты ұсынысты, жоспарды талқылауда басқа 

адамдардың көзқарастарымен санаспай, дауыс көтере сөйлеу, тек өзінің 

пікірін біржақты дұрыс санау іскерлік қарым-қатынаста өзара тіл табысуға да 

кедергі келтіреді. 

 Іскерлік қарым-қатынас тілінің маңызды ерекшелігі – әдеп пен мәдениет 

шеңберінде сөйлеу және басты шарты талқыланатын тақырып жөнінде жан-

жақты білім қажеттілігі, нақты деректерді дәлелдеу болмақ. Іс қағаздарын 

жүргізу, құжаттарды талдау, ортада, көпшілік алдында мағыналы сөйлеу, 

ойды жеткізудің әдіс-тәсілдері бар. 

 Қорыта келгенде, әр саладағы маман сөз байлығын игеру нәтижесінде 

кәсіби білікті іскер ретінде таныла алады. Іскерлік қарым-қатынаста тілді 
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жетік меңгеру арқылы адам тіл тазалығын сақтап, жеке басының қасиеттерін, 

рухани құндылықтарын айқындай алады. 

 63.1 Мәтін мағынасына байланысты екеуара диалог құрастырыңыз. 

 63.2 Көлік және байланыс қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен 

құттықтау үлгісімен танысыңыз. 

 Бүгінгі таңда қазақстанның көлік саласы елді әлеуметтік-экономикалық 

дамыту, экономиканы және өнеркәсіптік өндірісті модернизациялау бойынша 

мемлекет басшысы қойған міндеттерді іске асыруда өте маңызды роль 

атқарады. 

 Кәсіпорындардың үздіксіз жұмысын, республиканың елді мекендерінің 

тіршілігін, азаматтардың іскерлік және мәдени байланыстарын қамтамасыз ете 

отырып, көлік және байланыс саласының қызметкерлері ел тұрғындарының 

әлеуметтік ахуалын жақсартуға еселі үлес қосып келеді. 

Сіздердің тәжірибелеріңіз бен кәсіби шеберліктеріңіз, өз істеріңізге деген 

адалдық күнделікті міндеттерді орындап қана қоймай, сонымен бірге қазіргі 

экономикалық жағдайда сала жұмысын жетілдірудің жаңа тетіктерін табуға 

көмектес еседі. Сіздерге және жақын туыстарыңызға мықты денсаулық, бақ-

береке тілейміз. Қазақстан Республикасын гүлдендіру жолындағы 

еңбектеріңде жетістіктер мол болсын! 

 63.3 Жоғарыда келтірілген үлгі бойынша кәсіби мерекемен құттықтау 

мәтінін жазыңыз. Сөйлеу әдебін сақтап, тілек айтыңыз. 

 63.4 Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. 

Қандай адамды іскер адам дейміз? Апталық жоспарға қандай жұмыстар 

ену керек? Жоспарланған жұмыс орындалмаса, не істеу керек? Апталық 

жоспар адамға не үшін қажет? Сіз бір аптаға /бір айға/ бір жылға жоспар 

жасайсыз ба? Сіз келесі күнді сағат бойынша жоспарлайсыз ба? Сіз жұмыс 

күнінің аяғында өзіңізге есеп бересіз бе? Сіз қалай ойлайсыз, апталық 

жоспарда қандай жұмыстарды көрсету қажет? 

63.5 Сөйлемдерді жалғастырыңыз. 

 Төменде салдар берілген, себебін өзіңіз жазып көріңіз.  

А) Күн мен түннің алмасуы болады... ...  

Ә) ... тірі организмде ауру пайда болады.  

Б) ... дене өзінің формасын өзгертеді.  

В) Өнім шығару ұлғайды...  

Г) Техника адам болмысын билеп алды...  

 Себептіліктің қандай салдарға әкелетінін жалғастырып жазыңыз.  

А) Ғылым мен бизнестің берік байланысы нәтижесінде ...  

Ә) Біз ата-аналарға мүмкіндігінше жазалаудан аулақ болуды ұсынамыз 

...  

Б) Білім ошақтарындағы дұрыс оқытудың нәтижесіне байланысты ... 

В) Бесіктегі баланың денесі құрғақ болғандықтан ...  

Г) Алғашқы көшірме аппараттары кең қолданысқа ие бола алмады, ...  

 63. 6  Қарым-қатынас кезінде серіктестердің бір-біріне әсер ету 

тәсілдерімен танысыңыз: 
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        1) сендіру; 

      2) өзін ұсыну; 

     3) манипуляция; 

      4) сендіру; 

      5) «жұқтыру» (көңіл-күйдің әсерін); 

      6) ұқсату; 

      7) ықыласты (жақсы ниетті) қалыптастыру; 

      8) өтініш; 

      9) елемеушілік; 

     10) мәжбүрлеу; 

      11) тиісу (шабуыл). 

 63.7 Қарым-қатынас кезінде серіктестер бір-біріне әсер етудің қай 

тәсілін қолданғаны жөн ? Неліктен? Өз ойыңызды дәлелдеңіз. 

 63.8 Сіз мекеменің басшысысыз. Демалыс күні жұмыс істеу қажеттілігі 

туды. Қол астыңыздағы қызметкерлердің көңілін аулап, жұмысқа шығуға 

үгіттеңіз: 

      1) қазіргі жағдай белгілі бір өзгерістерді талап етеді (сенбі күндері 

жұмыс істемесе, мекеменің жағдайы қиындайды); 

      2) әңгіменің мәнісі мекеменің жұмысын жақсарту (демалатын күндері 

жұмыс істеу); 

      3) менің ұсынысым оңды өзгерістер әкеледі (жұмыс нәтижесінің оң 

өзгерістері туралы әңгімелеу); 

      4) менің ұсынысымның теріс салдары болуы да мүмкін, бірақ одан  

құтылудың жолдары; 

      5) менің ұсыным қаншалықты дұрыс; 

      6) ұсынысты жүзеге асыру үшін не істеу керек (жұмысқа шығуды 

үгіттеуді қайталау).  

 63.9 Берілген сөйлемдердегі мағынаны қарсылық мәндес сөйлеммен 

аяқтаңыз. 

      Үлгі: Аудандық әкімшілікте «Шағын бизнесті дамыту жолдары» деген 

тақырыпқа арналған іскерлік кездесу өтті, бірақ оған қатыса алмадым. 

      Отырысқа аудан әкімінің орынбасары қатысты, бірақ... . 

      Кездесуге қатысқандар осы мәселеге байланысты өзара пікір алысты, 

бірақ... . 

      Кәсіпкерлердің айтуынша, банктен несие алу қиын, алайда... . 

63.10 Берілген сөйлемдердегі мағынаны себеп-салдар мәндес 

сөйлемдермен аяқтаңыз. 

      Үлгі: Әкем кешікті, сондықтан жиналыс кеш басталды. 

      Қазіргі кезде отандық тауарларға сұраным жоғары, сондықтан... . 

      Шағын бизнесті құруда өзіңізге сеніңіз, сондықтан... . 

      Ауданның әкімі газет тілшілерімен кездесті, сол себепті ... . 

      Ауыл адамдары шағын бизнес ұйымдастырмақшы, сол себептен... .  
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