
 

 

 

 

 

 

 

Коммерциялық емес     

акционерлік қоғамы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тіл білімдері кафедрасы 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ. ЕЛТАНУ 

 

Қазақ тілін және мәдениетін тереңдетіп үйретуге арналған дидактикалық 

материалдар мен әдістемелік нұсқаулықтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Алматы 2021 

ҒҰМАРБЕК ДӘУКЕЕВ                                                   

ТЫНДАҒЫ АЛМАТЫ                                                                

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ 

БАЙЛАНЫС 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тіл білімдері кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

білімдері кафедрасы 



ҚҰРАСТЫРУШЫ: Г.М.Нургужина.  Қазақ тілі. Елтану. 

Қазақ тілін және мәдениетін тереңдетіп үйретуге арналған дидактикалық 

материалдар мен әдістемелік нұсқаулықтар. –Алматы:  АЭжБУ, 2021. – 51 б.  

  

 

 

Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқаулық әдістемелік нұсқаулық қазақ 

тілі грамматикасын терең және жүйелі игеруге, студенттердің ой-өрісін 

кеңейтуге және  қазақ халқының тұрмысы, Қазақстанның ежелгі қалалары, 

қазақ зиялылары жайлы мәтіндерді мәнерлеп оқып, қазақ тілінен орыс тіліне 

жазбаша аударуларына  мүмкіндік беріп, жүйелі білім алуға көп көмегін 

тигізеді. 
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АЛҒЫ СӨЗ 

 

Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат міндеттерінің 

ең бастысы - өзінің ісін өмірін жалғастыратын салауатты саналы ұрпақ 

тәрбиелеу. Ұрпақ тәрбиесі келешек қоғам қамын ойлау болып табылады. Ал 

ұрпақты жан-жақты, ынталы етіп өсіруде халықтық салт - дәстүрлердің тәлім - 

тәрбиелік, білім танымдылық ролі орасан зор. «Елтану» оқу құралы жоғары оқу 

орындарының орыс тобында қазақ тілін тереңдетіп оқытатын топтарының 

студенттеріне арналған. 

 Әдістемелік нұсқаулыққа жалпы қоғамдық және этномәдениеттік 

лексиканы, сөз құрамын, грамматиканы игеруге арналған тапсырмалар, 

сөздіктер, сөзжұмбақтар кірген. 

 Қазақстан этно-мәдениетіне үлкен үлес қосқан қазақтың алғашқы 

ғалымдарының бірі Шоқан Уәлиханов, қазақ мәдениетінің кемелденуіне үлес 

қосқан тұлға Ы.Алтынсарин, қазіргі қазақтың рухани мәдениетінің негізін 

салушы, философ – ақын Абай Құнанбаев, қазақтың рухани мәдениеті мен 

менталитетінде өшпес із қалдырған алып тұлғалар Шәкәрім Құдайбердиев, 

Әлихан Бөкейханов және басқа қазақтың төл өнерінің саңлақтары туралы 

мәтіндер беріліп отыр.  

Ел тануға арналған мәтіндер арқылы студенттер қазақтың ұлттық мәдениетінің 

негізін салушылармен таныса отырып, мәтіндерді мәнерлеп оқып, қазақ тілінен 

орыс тіліне жазбаша және ауызша түрде аударуларына мүмкіндік беріліп отыр.             
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МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР 

 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 24 қаңтардағы 

жарлығымен мемлекеттік символдар бекітілді. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы,  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы,  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы қабырғалары 1:2 

қатынасындай болатын көк түсті төрт бұрышты жібек мата. Біркелкі көгілдір 

түсі бірігу идеясын білдіру мен қатар , әрқашанда бейбітшілік, тыныштық пен 

жарқын болашақтың белгісі. Геральдика тілінде көк түс пен оның реңктері адам 

бойындағы адалдық, тазалық , үміт сияқты қасиеттеріне сәйкес келеді. Тудың 

ортасында 32 сәулелі күн бейнесі бар. Күннің астында самғаған бүркіт 

бейнеленген. Шұғылалы алтын күн тыныштық пен байлықты бейнелесе, дала 

бүркіті – қазақстандықтар ұғымында – дархандық пен қырағылық , биіктік пен 

бостандықтың белгісі. Сол жағында қазақтың  дәстүрлі өрнегі бар. Қазақстан 

мемлекеттік туының авторы – суретші Шәкен Ниязбеков. 

  

Елтаңбаның орта тұсында шаңырақ бейнеленген. Оның ортасындағы 

айқасқан белдеу әлемнің төрт бұрышының рәмізі. Шаңырақ отбасы амандығын, 

бейбітшілікті бейнелейді. Шаңырақты айнала күн сәулесіндей тарап,уықтар 

шаншылған. Оны киелі пырақтардың қанаты көмкеріп тұр. Елтаңбадағы 

қанатты пырақ мәңгілік өмір шексіз даму. Қанатында бейнеленген алтын 

масақтары еңбектің молшылықтың белгісі. Мүйіз өгіздің ғаламат қара күшін 

білдіреді. Елтаңбаның жоғарғы жағында бесжұлдыздың белгісі, біздің 

құшағымыз бен жүрегіміз бес құрлыққа ашық деген сөз. Ал төменгі 

жағындағы-Қазақстан деген жазу мемлекетіміздің атын айқындайды. 

Елтаңбаның реңдік бейнесі алтын және көгілдір түсті. Елтаңбаның авторлары 

– сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уалиханов. 

 

1-тапсырма. Мәтінді орыс тіліне аударыңыз. 
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Қазақстан Республикасының – мемлекеттік әнұраны 

 

Алтын күн аспаны,                                 Ұрпаққа жол ашқан, 

Алтын дән даласы,                                  Кең байтақ жерім бар. 

Ерліктің дастаны,                                    Бірлігі жарасқан, 

Еліме қарашы!                                         Тәуелсіз елім бар. 

Ежелден ер деген,                                    Қарсы алған уақытты, 

Даңкымыз шықты ғой.                            Мәңгілік досындай. 

Намысын бермеген,                                 Біздің ел бақытты, 

Қазағым мықты ғой!                                Біздің ел осындай! 

Қайырмасы: 

Менің елім, менің елім, 

                                               Гүлің болып егілемін, 

             Жырың болып төгілемін, елім! 

                  Туған жерім менің – Қазақстаным 
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Қазақстан Респупбликасының Тұңғыш президенті 

 Қазақстан Республикасының Президенті – мемлекеттің басшысы, 

ел ішінде және халықаралық қатынастарда Қазақстанның атынан өкілдік ететін 

ең жоғары лауазымды тұлға. 

 Республиканың Президенті мемлекеттік биліктің барлық тармағының 

келісіп жұмыс істеуін және үкімет органдарының халық алдындағы 

жауапкершілігін қамтамасыз етеді. 

 Президент – халық пен мемлекттік билік бірлігінің, Конституцияның 

мызғымастығының, адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының 

рәмізі, әрі кепілі. 

1990 жылы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің сессиясында Н. Ә. Назарбаев 

Қазақ КСР – нің Президенті болып сайланды. 

1991 жылғы 1 желтоқсандағы бүкіл халықтық сайлау қорытындысы 

бойынша Қазақстан Республикасы Президенті болып сайланды. 

1995 жылы бүкіл халықтық референдумда Президенттік өкілеттігі 2000 

жылдың желтоқсанына дейін ұзартылды. 

1999 жылы 10 қаңтарда баламалы негізде өткен бүкілхалықтық сайлауда  

Н.Ә.Назарбаев сайлаушылардың 79 пайыз дауысына ие болып Қазақстан 

Республикасының Президенті болып сайланды. 

2005 жылдың желтоқсанында өткен президент сайлауында халық 

қолдауы басым көпшілік дауысын Елбасы Н. Ә. Назарбаевқа беріп 7 жылға 

қайта сайлады.  

 

2-тапсырма. 1) Мәтінді орыс тіліне аударыңыз. 

2) Қазақстан Республикасының тұңғыш Президентінің саяси өмірбаянын 

жазыңыз. 

3) Президенттің  «Болашақ» бағдарламасы жөнінде баяндаңыз 
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Қазақстан Республикасы президентінің штандарты 

 Қазақстан Республикасы Президенті штандартының жақтары 2:3 ара 

қатынастағы тік бұрышты пішіндегі көгілдір түсті мата (Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік Туының түсі). Тік бұрыштың ортасында алтын 

шеңбер орналасқан. Онда сақтар дәуірінің жас көсемі қанатты барыста оң 

қолын көтеріп, салтанатты отырғызылған. Салт аттының қолында білезік, 

мойнында құйма алтын және тұмар, басында үшкір басты бас киім. Салт атты 

мен барыстың бейнесі алтын түсті. Барыстың төменгі жағында таудың қарлы 

шыңдарының суреті бейнеленген. Мата үш жағынан алтын шашақтармен 

көмкерілген. Штандарттың сабы «Қошқар мүйіз» суреттің қола басымен 

аяқталды, оған шашақтар бекітілген. Штандарттың сабына мемлекеттік тілде 

Қазақстан Республикасы Президентінің тегі, аты және әкесінің аты, 

сайланған мерзімі күні таңбалармен ойып жазылған. 

 

3-тапсырма. 1) Мәтінді орыс тіліне аударыңыз.  

2) Сандық белгімен көрсетілген атауларды жазыңыз. Мысалы: 1-  

қанатты барыста, 6 - тік бұрыш.... 

 

1-Желтоқсан Қазақстан Республикасының Тұңғыш президенті 

күні 

1991 жыл 1-желтоқсан қазақ халқының тарихында айтулы күн болып 

жазылатыны хақ.  Тұңғыш рет бүкілхалықтық сайлау өтіп, өз Президентімізді 

таңдадық. Мерзімдік ақпарат құралдарында хабарланғанындай, 

Н.Ә.Назарбаевтың мерейі үстем болды. Ол дүниежүзінің Президенттері 

қызығарлықтай дауыс алды. Бұл үлкен жеңіс - халық сенімі. 

 

Балалық шағымның аспаны                     

“Балалық шағымның аспаны” атты Елбасы туралы алғашқы көркем 

фильмнің негізі Нұрсұлтан Әбішұлының өзі жазған “Әділеттің ақ жолы”, 

“Ғасырлар тоғысында”, “Еуразия жүрегінде” деген кітаптарынан алынған. 

Том-том кітаптарды екі сағаттық фильмге сыйғызған “Қазақфильм” 

режиссерлерінің де еңбегі зор. Бас режиссері Рүстем Әбдіраштың айтуынша, ең 
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әсерлі кадр: бас кейіпкер дүниеге келген күні, шілде айында Үшқоңыр 

бөктеріне жапалақтап қар жауса, сол мезетте таудың баурайына нөсерлеп 

жауған жаңбырды көрсету оңайға түспепті.  

“Балалық шағымның аспаны” картинасының бюджеті 450 млн теңге. Оны 

түсіруге бір жарым жылдай уақыт кеткен. Қазір режиссерлер фильмнің 

жалғасын түсіруге дайындалып жатыр. Ал бірінші бөлімі  еліміздің барлық 

кинотеатрларында көрсетілуде. 

                                                                               Газет  материалдарынан 

 

Қазақстан Республикасының Конституциясы 

 Конституция - еліміздің Негізгі Заңы. Ол күллі қазақстандықтарға 

қызмет етеді. Конституцияда Республикамыздың ішкі, сыртқы саясатының 

негізгі бағыттары берілген. Бейбітшілікке құштарлығымыз, барлық 

мемлекеттермен тату көршілік пейіліміз жазылған. Ұлтына, дініне, нәсіліне 

қарамай, адамның, азаматтың құқығы ардақ тұтылатыны айтылған. 

 Біздің Конституция мемлекетіміздің құқықтық негіздерін, оның 

саяси жүйесін айқындайды. Азаматтардың құқығы мен бостандығын 

қамтамасыз етеді. 

 1991 жылдың желтоқсанында КСРО ыдырап, оған біріккен одақтас 

республикалар өз егемендігін жариялады. Қазақ Кеңестік Социалистік 

Республикасының атауы Қазақстан Республикасы болып өзгерді.  

 1993 жылдың 28 қаңтарында егеменді тәуелсіз қазақ мемлекетінің 

тұңғыш Конституциясын Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 

бірауыздан қабылдады. Қазақстан Республикасының Конституциясы - 

егеменді, ешбір мемлекетпен ортақтаспаған тәуелсіз мемлекттің ата заңы. 

Қазақстан Конституциясының мәні оның негізгі принциптерінің жүйесінен 

байқалады. 

1. Халық өкіметі. 

  Конституция бойынша Қазақстан халқы мемлекеттік өкімет 

билігінің бірден-бір қайнар көзі болып табылады. 

2. Экономикалық негіз. 

Қазақстан Республикасының экономикасы сан алуан меншік түріне 

негізделеді. Меншіктің негізгі түрлері: мемлекеттік меншік және жеке меншік. 

3. Егемендік және тәуелсіздік. 

Конституцияда олардың ажырамас белгілері нақтылы анықталған. Олар - 

халықтың билік етуі, мемлекеттің жері тұтас болып, бөлінбеуі, өз азаматтығы 

болуы, басқа мемлекеттермен терезесі тең болып, дүниежүзілік 

қоғамдастықтың тең құқықты мүшесіне айналуы. 

4. Мемлекеттік өкімет билігін бөлу. 

5. Заңдылық. 

 Заңды мүлтіксіз сақтау және оны бұзғаны үшін сөзсіз жауапқа тарту 

демократиялық қоғамды қалыптастырудың алғы шарты. 

 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдумда Қазақстан 

Республикасының жаңа Конституциясы қабылданды. Осы жылдан бастап  
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30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы күні болып тойланып 

келеді 

 

 4-тапсырма.  1) Мәтін бойынша сұрақтар құрастырып , жауаптарын 

жазыңыз. 

 2) Мәтінді орыс тіліне аударыңыз.. 

Біздің ұлттық бейнемізді, болмысымызды, тарихымызды көрсететін 

рәміздеріміздің бірі – ұлттық теңге. 

  Ұлттық теңге 1993 жылы 15 қарашада дүниеге келді. 

 Теңгенің авторы болу бақыты қылқалам шеберлері Қайролла 

Ғабжалилов пен Меңдібай Әлиннің үлесіне тиді. Олар Ұлыбританияның 

дымқыл ауасын жұтып, үлкен еңбектердің нәтижесін елге жеткізді. 

  Теңгедегі 16-ға жуық құпия белгіні үкінің көзімен қарасаңыз да, байқай 

алмайсыз. Қазақстан теңгесі қазіргі ақша жасау технологиясының соңғы 

жетістіктеріне сүйеніп жасалған. 

  Біз мемлекеттік рәміздерді және ұлттық теңгемізді құрметтейміз. Себебі, 

теңге - тәуелсіздіктің үлкен бір белгісі, әрі халық үшін XX- ғасырдағы үлкен 

жетістік. 

    

Теңге тиыннан өсер,                   Без копейки нет рубля, 

Жылқы құлыннан өсер.              Без жеребенка нет коня.                                    

 

Ақша кетуге тырысады,               Деньги стараются уплыть, 

Есеп ұстауға тырысады.              А счет старается их удержать.  

 

Есептемегенге бәрі түгел.            Кто счета не ведет, тому всего хватает 

 

5-тапсырма.  1) Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз.                                                          

2) Мақалдарды жаттаңыз. 
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Ұлттық теңге 
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Лицевая сторона Оборотная сторона 

 

 
 

Номинал: 1000 тенге 

Размер (мм): 134х70  

Преобладающий цвет: желто-коричневый 

 

 

file:///D:/Тенге/Tenge%2020066.files/1000_front.cfm
http://www2.tenge2006.kz/big/rus/1000/1000_back.cfm
file:///D:/Тенге/Tenge%2020066.files/1000_front.cfm
http://www2.tenge2006.kz/big/rus/1000/1000_back.cfm


12 

 

 

 
 

Номинал: 200 тенге 

Размер (мм): 126х64  

Преобладающий цвет: оранжево-зеленый 

Описание 

ОСНОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ 

БАНКНОТ  

Государственные символы Республики Казахстан. Монумент «Астана-

Байтерек», как символ мира и согласия. 

Раскрытая ладонь руки, как символ открытости и доброй воли.  

 

ОСНОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ 

БАНКНОТ  

Контур карты Республики Казахстан с природными ландшафтами в 

сочетании с национальными орнаментами и архитектурными фрагментами. 

 

5-тапсырма. 1) Теңгенің жаңа дизайны қашан айналысқа енгенін және 

суреттегі теңгелердің түсін, бейнеленген суреттердің білдіретін мағынасын 

жазыңыз.  

2)Суретте берілмеген номинал туралы жазыңыз.  

Лицевая сторона Оборотная сторона 

 

 
 

Номинал: 10000 тенге 

Размер (мм): 149х79  

Преобладающий цвет: фиолетово-синий. 

file:///D:/Тенге/Tenge%202006.files/10000_front.cfm
http://www2.tenge2006.kz/big/rus/10000/10000_back.cfm
file:///D:/Тенге/Tenge%2020068.files/200_front.cfm
http://www2.tenge2006.kz/big/rus/200/200_back.cfm
file:///D:/Тенге/Tenge%202006.files/10000_front.cfm
http://www2.tenge2006.kz/big/rus/10000/10000_back.cfm
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Номинал: 5000 тенге 

Размер (мм): 144х76  

Преобладающий цвет: темнокоричнево-красный 

 

 

 
 

Номинал: 2000 тенге 

Размер (мм): 139х73  

Преобладающий цвет: темно  

и светло-зеленый. 

ОСНОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ 

БАНКНОТ  

Государственные символы Республики Казахстан. Монумент «Астана-

Байтерек»,как символ мира и согласия. 

Раскрытая ладонь руки, как символ открытости и доброй воли.  

 

ОСНОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ 

БАНКНОТ  

Контур карты Республики Казахстан с природными ландшафтами в 

сочетании с национальными орнаментами и архитектурными фрагментами.                                         

 

 

 

 

 

file:///D:/Тенге/Tenge%2020062.files/5000_front.cfm
http://www2.tenge2006.kz/big/rus/5000/5000_back.cfm
file:///D:/Тенге/Tenge%2020064.files/2000_front.cfm
http://www2.tenge2006.kz/big/rus/2000/2000_back.cfm
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Қазақстан – тек қана алға! 

 

Қазір Қазақстан – үлкен мүмкіндіктері 

бар ел ғана емес, сол мүмкіндіктерді нақты 

жүзеге асырып отырған мемлекетке 

айналды. Біз әлемдегі жедел дамып келе 

жатқан 10 елдің қатарына кірдік. Жүздеген 

өнеркәсіптік шаралар іске асырылып, 

ондаған миллиард теңге қазіргі уақытта 

аяғынан тік тұрған ауылдарға жұмсалды. 

Біздегі тұрғын үй құрылысы ең жоғары 

қарқынмен жүруде. Жүздеген жаңа мектеп пен ондаған жаңа аурухана ашылып, 

ең сенімді банк пен зейнетақы жүйесі орнады.  

Бүгін көп ұлтты, түрлі дінді  ұстанған  халықты бір тудың астына 

біріктіріп, сүттей ұйытып отырған Қазақстан сынды ел кемде-кем. Бұл – баға 

жетпес құндылық. Мен елімнің бір қазанда біте қайнап, өзгеге үлгі-өнеге 

болғанымызды шын пейіліммен мақтан етемін. Мен Қазақстанның әлемдегі ең 

бай 50 елдің біріне айналғанын көргім келеді. Мен Қазақстанды бейбітшілік 

пен келісімнің үлгісі болатын, барлық азаматының терезесі тең, босағасы берік 

ел болғанын көргім келеді.   

                                                                                                              Н. Назарбаев 

 

Ел тағдыры елеңдетсе .... 

Біздің ойымызда, қазақ халқы жұмыр жер бетінде Адам ата мен Хауа ана 

жаралғалы бар. Ол - жерден шыққан жоқ, көктен түскен жоқ, Адам ата мен Хауа 

ананың басқа балаларымен хұқы тең бір перзенті. 

Рас, ол қазақ деген атты кейінірек алды, соңғы кездердегі ғылыми 

деректерге сүйенсек, осының өзіне ең кемі бір 1000 жыл өтті. Бұған дейін ол әр 

түрлі ру, тайпаларға бөлініп, үйсін, қыпшақ, адай атанды. Әр түрлі ұлыс, 

халықтарға, жіктеліп, сақ, ғұн, түрік есімдерін иемденді. Әйтеуір, жер бетінен 

жоғалып, жойылып кеткен жоқ. Ыдырады, бірікті, әлсіреді, күшейді. "Мың 

өліп, мың тірілді!" Батыста - Балқан тауға барды, солтүстікте - Сібірді жайлады, 

оңтүстікте - Ұлы Қытай қорғанын көктей өтіп, Шығыста - Амур өзенінен ат 

суарды. Жауласты, дауласты. Жар сүйіп, бала өсірді. Кент тұрғызып, бидай 

жайқалтты.  

Осы тағдыр - тарихтың бәрі Қытайдың көне кітаптарында, Орхон-Енисей 

құлпытас - ескерткіштерінде жазулы; ежелгі ертегілеріміз бен батырлар 

жырымызда таңбаланған. 

Демек, біздің халқымызбен бірге сонау қадым замандардан бері жасап 

келе жатқан ескі де, жас та, асыл да ажарлы ана тіліміз бар. Оның жасын 

ғасырмен өлшеуге болатынына да, 30 ғасырға жеткізуге болатынына да ешбір 

күмән жоқ. 
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Аман қалған шабуылдан жүздеген, 

Батыр халық екенбіз ғой біз деген. 

Аямаған жұрттан нанын тұз бенен, 

Жомарт халық екенбіз ғой біз деген. 

Айтысатын ақсақалмен, қызбенен, 

Ақын халық екенбіз ғой біз деген, 

Болашақтан бір де күдер үзбеген, 

Жарқын халық екенбіз ғой біз деген, 

Астындағы атын алты ай іздеген, 

Аңқау халық екенбіз ғой біз деген. 

Әттең, бабам маңдайынан аққан сор, 

Ақырғысы басымырақ жатқан сор.   

                                                                               (Қ. Мырзалиев). 

                                                      Қуатты Қазақстан  

Қазақстан Республикасы Президентінің «Жаңа онжылдық – Жаңа 

экономикалық  өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан 

халқына  Жолдауын  және  Қазақстанның 2020 жылға дейінгі стратегиялық 

даму жоспарын  іске  асыру үшін  әзірленген. «Бизнестің жол картасы» -2020 

бағдарламасы»  индустриалды-инновациялық бағдарлама  болып табылады. 

Бағдарламаның мақсаты - жұмыс орындарын сақтау және тұрақты жұмыс 

істейтін жаңа жұмыс орындарын құру болып табылады. 

Бағдарлама екі кезеңнен тұрады: 

1-ші кезең - 2010-2014 жылдар аралығында. Яғни, 2010 жыл Бағдарлама 

міндеттемелерінің шешілуі: жаңа бизнес- бастамаларды қолдау, кәсіпкерлік 

секторды сауықтыру, шетелге тауар шығарушыларды қолдау сияқты үш бағыт 

бойынша іске асырылатын пилотты жыл болып табылады. 2011–2014 жж. 

міндеттемелердің шешілуі жаңа бағдарламаларды қолдау, шетелге тауар 

шығарушыларды қолдау сияқты екі бағыт бойынша іске асырылатын болады.  

2-ші кезең – 2015 - 2020 жылдар аралығында жаңа бағдарламаларды қолдау, 

шетелге тауар шығарушыларды қолдау сияқты екі бағыт бойынша іске 

асырылатын болады. 

6-тапсырма.  1) Мәтін бойынша сұрақтар құрастырып , жауаптарын жазыңыз. 

 2) Мәтінді орыс тіліне аударыңыз.. 

 

Ақорда 

Ақорда 2004 жылдың 24 желтоқсанында салтанатты түрде ашылды. 

Композициялық кендігі мен сыр-сипатына қарағанда, бұл резиденция шығыс 

пен батыс архитектураларының озық үлгілерін бойына сіңіргенін аңғару қиын 

емес. Оның кескін-келбетіне, сәулет өнерінің тілімен айтқанда, Ұлы Даланың 

тегеуріні мен даналығы, мәңгілігінің нышандары жазылған. Сондықтан бұл 

ғимараттан тарихта өткен хан сарайларына тән сипат пен заманауи белгілерді 

де көруге болады.  

Ақорда – елдің, мемлекеттің тағдырын шешетін ірі жұмыстар жүргізілетін 

орын болғанымен де, бұл өз алдына қайнап жатқан бір әлем. Мұнда 
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Мемлекеттік хатшы, Президент әкімшілігінің басшысы, Президенттің 

кеңесшісі мен көмекшісі, Президент канцеляриясының қызметкерлері, 

хаттамашылар мен баспасөз қызметі және басқа да түрлі қызмет өкілдері 

күнделікті жұмыс істейді.        

 «Бағаналы Ақорда» кітабынан 

 

Қазақстан біріккен ұлттар ұйымына қабылданды 

БҰҰ (Бета-ҚазТАГ). 1992 жылы Наурыздың 2-сінде Біріккен Ұлттар 

Ұйымы Бас ассамблеясының жұмысын қайта жалғастырған 46-сессиясында 

Қазақстан Республикасы БҰҰ-ға мүшелікке қабылданды. Дауыс шешім 

берусіз, бірауыздан мақұлдау негізінде қабылданды.   

 

Менің туым көтерілді БҰҰ-да, 

Таңғалатын ешнәрсе де жоқ онда, 

Ел алатын сыбағасын алады, 

Әділеттік бел алатын қоғамда. 

 

Мен қасында тұрып алып сол тудың 

Көкірегімді қуанышқа толтырдым. 

Бақыт деген басқалармен тең болу, 

Тең отыру - менің келген қорытындым. 

 

Арман туы, бақыт туы, бақ туы - 

Қазағымның ақтығы мен пәктігі. 

Көтерілді көк аспанның жүзіне 

Арманымның арайланған ақ күні. 

 

Өзім қолым өз аузыма жеткені, 

Өткен шақтың асуы мен өткелі, 

Көз алдымнан өтіп жатты біртіндеп, 

Жақындады жұлдызым да көктегі. 

 

Жазулы тұр сол туымның жүзінде, 

Жазулы тұр жазым, қысым, күзім де. 

Қазақстан кірді бүгін (тізімге) басқамен 

Терезесі тең ел деген тізімге. 

       (Т. Молдағалиев). 

                              

Менің  республикам – Қазақстан 

 Қазақстан Республикасы 1920 жылы 20 тамызда құрылды. Алғашқы 

кезде Қырғыз АССР деп аталды.1936 жылы одақтас республикаға айналды. 

 1990 жылы 25 – қазанда « Қазақ ССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы 

Декларация » қабылданды.Еліміз егеменді мемлекет болып жарияланды. 
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 1991 жылы 10 желтоқсанда Республика Жоғары Кеңесінің сессиясында 

ҚССР – сы Қазақстан Республикасы деп атау жөнінде шешім қабылданды. 

Әрбір адамның жүрегіне жылы тиер қасиетті сөздердің бірі – Отан. Отан- 

сенің туған жерің, өзіңнің туған - туысқаның, дос-жарандарың мен тұратын 

елің. 

 Біздің Отанымыз – Қазақстан. 

Қазақстан – ірі мемлекеттердің бірі. Елімізде100 – ден астам ұлт өкілдері 

тұрады. 

Қазақстан Республикасының бас қаласы – Астана. 

Қазақстандықтар өз Отанын сүйеді, мақтан етеді. Біздің еліміз жерінің 

кеңдігімен қатар табиғи байлығы да мол мемлекет. 

Өріс толы малы, жайқалған егіні,таусылмас кең байлығы, адал еңбегі- 

мен елінің даңқын, дәулетін арттырған аяулы адамдары бар Қазақстанды –

Отанымызды мақтан етеміз. 

Қазақстан жері ұлан-байтақ, жалпы шекара ұзындығы 16,5 мың 

шақырым. 

Шекарамыз батысында – Ресеймен, шығысында Қытаймен, оңтүстігінде-

Орта Азия республикаларымен және Каспий теңізімен шектеседі . Шекарамыз 

Алтай тауларынан Каспий теңізіне дейін, Тянь—Шань тауларынан Орал 

тауларына дейін созылып жатыр. 

 

Отан, туған жер туралы мақалдар 

 

Туған жердей жер болмас, 

          Туған елдей ел болмас. 

 

Нет земли лучше Родины,  

Нет людей лучше,чем на Родине. 

Отанды сүю- от басынан 

басталады. 

 

Любовь к Родине зарождается, у 

семейного очага 

Орағың өткір болса, 

           Қарың талмайды. 

           Отаның берік болса, 

           Жауың алмайды. 

 

Если серп острый, без хлеба не 

будешь, 

Если Родина сильна,с врагом на 

“ты”будешь. 

 

Туған жердің ауасы шипа. На Родине и воздух- лекарство. 

 

 6-тапсырма. 

1. Мәтінді орыс тіліне аударыңыз.  

2. Мақалдарды жаттап алыңыз. 

 

 

 

 

                             



18 

 

                                              Туған ел 

 

         Сөзі: Н.Ә. Назарбаевтікі                          Әні: Б. Тілеухановтікі 

 

     Арайлап таңым, асқақтап тауым, 

     Ән ойнап көгім, күй тарттып көңілім. 

     Қол жетті міне, аңсаған күнге, 

     Жасай бер жаса, қазағым менің. 

 

     Қазақстаным жасыл орманым, 

     Қуанышымды жасыра алмадым. 

     Аңсаған бабам, аңсаған елім, 

     Бостандық еді - ау асыл арманың. 

 

    Елім менің аңсаған, 

    Тас бұғаудан босаған. 

    Құтты болсын отауың, 

    Берік  болсын босағаң. 

                              

                                Бабамның қаны,анаңның жасы, 

                                Сінген бұл маңға,қымбат ол маған. 

                                Берекең үшін бабаңнан қалған. 

                                Ұрпаққа мәңгі-бұл ата мұра! 

    

   Ұрпақ үшін, ел үшін, 

   Ата мекен жер үшін 

   Береке мен бірлігің, 

   Таси берсін  ырысың. 
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Біздің тарихымыз 

1920 жылға қазанның 6-сында Қырғыз (Қазақ) АКСР-і кеңестерінің  

құрылтай съезі Қырғыз (Қазақ) АКСР-і еңбекшілері праволары Декларациясын 

қабылдады. 

1921 жылғы Наурыздың 14-інде Верный қаласын Алматы деп атау 

туралы декрет жарияланды; 

 1925 жылғы сәуірде өткен Қазақ АКСР-і Кеңестерінің съезінде қазақ 

халқының тарихи дұрыс атын қалпына келтіріп, Қырғыз АКСР-ін Қазақ АКСР-

і деп атау туралы қаулы қабылданды; 

1928 жылдың желтоқсанында қазақ жазуын арап алфавитінен латын 

алфавитіне көшіру туралы Қазақстан ОАК қаулы қабылдады; 

1940 жылғы қарашада қазақ жазуын латын алфавитінен орыс графикасы 

негізіндегі жаңа алфавитке көшіру туралы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі заң 

қабылдады; 

1961 жылғы Қазақ КСР Ғылым академиясы жанынан Тіл білімі 

институты дербес Шаңырақ болып құрылды; 

1989 жылғы қыркүйектің 22-сінде Қазақ КСР-інің Тіл туралы заңы 

қабылданып, онда қазақ тіліне мемлекеттік тіл, орыс тіліне ұлтаралық қарым-

қатынас тілі мәртебесі берілді; 

Сол жылғы қазан айының 21-інде республикалық "Қазақ тілі" қоғамы 

дүниеге келді. 

Қазақ АКСР-інің бірінші астанасы - Орынбор қаласы. 

Республикамыздың екінші астанасы - Қызылорда қаласы. 

Алматы 1929 жылы Қазақстанның астанасы болды. 

7-тапсырма.  1) Мәтін бойынша сұрақтар құрастырып , жауаптарын жазыңыз. 

 2) Мәтінді орыс тіліне аударыңыз.. 

 

 

260 жылдан кейінгі азаттық 

Туған халқымыз тәуелсіздік алды. Тарихымыздың беттеріне 1991 қой 

жылы алтын әріптерімен жазылары хақ. Бостандыққа парламенттік жолмен 

жеттік. Бұның саны аз халық үшін тиімді екеніне көзіміз жетті, көңіліміз сенді. 

"Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі" туралы заң Жоғарғы 

кеңес сессиясында көпшілік дауыспен бекітілді.  

Желтоқсан оқиғасына қатысқан қазақ жастарының судай аққан қаны мен 

көз жасы босқа кеткен жоқ. 

Желтоқсанның 17-сі Демократиялық Жаңару күні. 

Алматыдағы 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы Кеңес Одағы 

халықтарының санасын тоталитарлық ұйқыдан оятты. Бүгін оған ешкім күдік 

келтірмейді. Жас демократия әні қатая қоймаған сол аумалы-төкпелі кезеңде 

Орталық өз дегенін істеді. Республика басшыларын да өздері тағайындады. 

Халықтар тағдырын да сол жақтан шешіп жатты. Империялық осы саясатқа 

наразылық білдірген қазақтың өрімдей ұл-қыздары сол кезде орталық алаңға 

шыққан еді. 
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ТӘУЕЛСІЗДІК 

 

Өзіңдікі - Елің де, 

Өзіңдікі - жерің де. 

Өзіңдікі өзің еккен Бақ- 

Тәуелсіздік төріңде. 

 

Асқар Тау да - сенікі, 

Бақша, бау да - сенікі. 

Қалтқысыз Дос пенен 

Қатал Жау да - сенікі. 

 

Орыс, ұйғыр неміс те 

Үнін қосып жеңіске, 

Жұдырықтай жұмылды 

Келешегі кең іске. 

 

Өзіңдікі - Туың да, 

От пен Ауа, Суың да. 

Жаса, Қазақстаным 

Белді бекем буын да! 

 

Асыл шықты мұратың, 

Ұлттар басын құрадың. 

Керең күйден арылды 

Тарс біткен құлағың. 

 

Қара мына ғажапқа: 

Теңдік тиді қазаққа- 

Езгідегі ұрпағың 

Енді айналмас мазаққа. 

 

Темір еттің төзімді, 

Құлдық сезім безінді. 

Әлемге ашып қарадың 

Басыр болған көзіңді. 

 

Ұраның да жасасын, 

Құраның да жасасын. 

Қасиет-кие дарыған - 

Ұланың да - жасасын! 

 

… Қанатыңнан қайрылып, 

Қыр арқауынан майрылып, 
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Қонақ - тәуелсіздіктен, 

Қала көрме, айрылып.  

 

Достық үйлері шаңырағы астында 

Байтақ ел, күн сәулетті Қазақстан бүгінде дамудың даңғыл жолына түсті. 

Өлшеусіз табиғат байлығымен ғана емес, ең алдымен сан түрлі ұлттардан 

құралған халқының ауызбірлігімен аты шықты. Бүгінгі Қазақстан - өзі 

орналасқан аймақтың ғана емес, бүкіләлемдік проблемаларды талқылауда және 

шешуде ықпалды рөл атқаратын ел. Бүгінде Қазақстанның негізгі ұлтын қазақ 

халқы құрайды. Одан кейін славян халықтарының өкілдері орыс және украин 

халықтары. Сонымен қатар ең елеулі этносты құрайтындар өзбек. немістер 

және татар халықтары. Осы біздің елдегі халықтар басын біріктіріп, олардың 

ұлттық тегіне қарамастан, теңдігін бекітетін құжат бар. Ол еліміздің Ата Заңы, 

Конституциямыз.  

 

Қайта оралған қасиетті Қазан 

1935 ж. қыркүйекте  Санкт-Петербург (Ленинград) қаласында Иран өнері 

мен мәдениеті жөнінде үлкен конгресс өтті. Оған Түркістандағы Қожа Ахмет 

Яссауи кесенесіндегі тайқазан апарылды. Содан ол, арада жарты ғасырдан 

астам уақыт өткен соң қайтарылады. Халықтардың жыл қазынасы құтты 

орнына қайта қойылды. Бұл қазанның құйылғанына 576 жылдан асып барады.   

 

Жібек жолы 

Жібек жолы біздің заманымызға дейінгі ІІ ғасырда пайда болды. Қытай 

мен Батыс елдерімен байланысатын бұл жол Жетісу, Оңтүстік Қазақстан 

арқылы өтетін. Мұның түрлі себептері бар. Біріншіден, Жетісудағы Түркі 

қағанатының қызықтырар жақтары көп еді. Екіншіден, Ферғана жолы әр түрлі 

қақтығыстар салдарынан қауіпті бола бастады.  

Елшілік және сауда-саттық жолын 8-7 (б.з.д.) ғасырларда көшпелі және 

жартылай көшпелі сақ тайпалары мекендеген. Олардың жоғарғы мәдениеті 

түрлі қорған қазбаларынан белгілі. Сол кездің өзінде сақтар Қытаймен, 

Үндістанмен, Таяу және Орта Шығыс елдерімен алыс-беріс, барыс-келіс 

жасасып тұрған. Біздің жыл санауымызға дейінгі І ғасырдың соңында үйсіндер 

мен қаңлылар мемлекеттері гүлденді. Сол кезде, мұнда Рим әйнегі және 

ақшасы, Қытай жібегі, айнасы мен жылтыр ыдыстары, европалық, Ирандық 

мүліктер келіп жеткен. 

Осы кезеңде Шу, Талас және Сырдария өзендерінің бойларында түрлі 

қалалар мен кенттер пайда болды. Оларды салған жергілікті егіншілікпен 

айналысатын халықтар еді. 

ҮІ ғасырдың екінші жартысында Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан Түркі 

қағанатының құрамына кірді. Бұл Корея мен Қара теңіз аралығын түгел алып 

жатқан ұлы империя болатын. 

ҮІІ ғасыр қарсаңында қағанат екіге бөлінеді. Олар: Шығыс Түркі және 

Батыс Түркі қағанаттары делінеді. Екіншісінің орталық бөлігі Жетісу, ал 
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астанасы Суяб болды. Тап сол тұста Жібек жолы бұлардан да жандана түседі 

де, Жетісу мен Оңтүстік Қазақстанда қала мәдениетінің күллі өркениеттің 

өрістеуіне айрықша әсер етті. Қазақстанның оңтүстігінде де Жібек жолының 

бойында ірі орталықтар, елді мекендер пайда болды. Солардың ірілерін ғана 

алсақ, Суяб, Тараз және Ақсудағы қала (Испиджаб) болып жалғасып кете 

барады.  

ҮІІ-ҮІІІ ғасырлардағы Қытайдың жол көрсеткіш жазбаларында, 8-7 

ғасырлардағы арабтың осындай дүние-мүліктеріне Жібек жолы бойындағы 

алуан түрлі шаһарлардың аттары келтіріледі. 

Орта Азия, Оңтүстік Қазақстан, Жетісу арқылы өткен Жібек жолы ХІҮ 

ғасырға дейін нағыз кемелденген дәуірін бастан кешті. Содан былайғы ұрыс-

керіс, жаугершілік соғыстар қалалардың қирауына, елдің азып-тозуына әкеп 

соқтырады. Теңіз жолдарының ашылуы да Жібек жолының мән-маңызын 

әлсірете түсті.  

8-тапсырма.  1) Мәтін бойынша сұрақтар құрастырып , жауаптарын жазыңыз. 

 2) Мәтінді орыс тіліне аударыңыз.. 

 

 

Егеменді Қазақ елі 

Қазақстан жері - пайдалы кен қазбаларына бай. 

Қарағанды, Екібастұзда - көмір, Балқашта - мыс, Ақтау мен Маңғыстауда 

мұнай мен газ өндіріледі. 

Жамбыл, Қаратау химия комбинаттары; Алматы, Павлодар машина, 

трактор заводтары; Шымкент, Кентау, Ащысай рудниктері; Өскемен мырыш 

комбинаты - бүгінгі Қазақстан өнеркәсібінің алыптары. Елімізде ауыл 

шаруашылығы мен мал шаруашылығы жақсы дамыған іргелі мемлекет. Бүгінгі 

Қазақстан мәдениеті дамыған көп ұлтты егеменді мемлекет. 

Бүгінгі Қазақстан - дүние жүзіндегі көптеген мемлекеттер таныған іргелі 

ел, өзінің елтаңбасы- жалауы, әнұраны бар. Еліміз өз егемендігін, тәуелсіздігін 

1991 жылы 16 желтоқсанда алды.  

Бірақ әрдайым бұлай болған жоқ. Бостандықты жеңіп алып, ұлан-байтақ 

жерін сақтап қалу үшін, елге өзі ие болу үшін қазақ халқы ұзақ уақыт күресті. 

Ол туралы осы оқулықты оқу кезінде танысасыңдар. 
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Өткеніңді ұмытсаң, өшкеніңнің белгісі 

Ашаршылық құрбандары 

 

       Зорлық-зомбылыққа толы қуғын-сүргін 

және ашаршылық жылдарының, оның 

тигізген залал-зардаптарының тарих 

парағынан өшпесі хақ. Ал ұлт тарихындағы 

осынау қасіретті де нәубетті кезеңге арнап 

ескерткіш орнату – тоталитарлық саясаттың 

құрығына ілініп, аштық қырғынының 

құрбанына айналғандардың рухына деген 

құрмет пен тағзымның бір белгісі іспетті. 

            2012 жылдың 31 мамырында 

мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Астанада бой көтерген «1932-1933 

Ашаршылық құрбандарына ескерткіш» монументін ашты.  Бүгін, Саяси қуғын-

сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні, біз екі қайғылы датаны 

есімізге түсіреміз. Биыл біздің жерімізде жаппай ашаршылықтың орын 

алғанына 80 жыл және саяси қуғын-сүргіннің басталғанына 75 жыл толды. 

Кеңес Одағы аумағындағы 1932-1933 жылдары болған ашаршылық – адамзат 

тарихындағы ең қасіретті кезеңдердің бірі. Қазақстанда ғана емес, Ресей, 

Украина, Беларусь жерлерін қамтыған алапат ашаршылық 7 миллион адамның 

өмірін жалмады. Оның ішінде Қазақстаннан ең кемі 1,5 миллион адам аш-

тықтан ажал құшты. Біз бүгін алапат ашаршылық құрбандарының рухына 

тағзым ету үшін жиналып, «Ашаршылық құрбандарына ескерткіш» монумен-

тін ашып отырмыз, деді елбасы. 

                                                                                          М. Жиембай 

9-тапсырма.  1) Мәтін бойынша сұрақтар құрастырып , жауаптарын жазыңыз. 

 2) Мәтінді орыс тіліне аударыңыз.. 

 

Киіз үй 

«Отыз омыртқа, қырық қабырға, бәрін ұстап тұрған ауыз омыртқа», - 

деген жұмбақ бар. Әрине, жұмбақтың түпкі мағынасына түсінген адам мұның 

жауабы «киіз үй» дейтіні сөзсіз. Осынау тек ағаштан ғана жасалып, бірде-бір 

шегесіз құрастырылатын, бар-жағы үш түрлі бөлшектен тұратын баспананы 

кезінде кім ойлап тапса да, дәл осы күнгі қандай да болсын өнертапқыш 

ғалыммен тең қойып, ғылым докторы деген атақты берсе әбден лайықты болар 

еді. Әттең, оның авторы бүгінде бізге белгісіз. Дей тұрғанмен белгілісі сол – 

киіз үйді өз тұрмыс тіршілігіне лайықтап, жан-жақты ойластырып жасап 

шыққан біздің ата-бабаларымыз екенінде дау жоқ. 

Киіз үй бірнеше ғасырлардан бері көшпенді халыққа Отан-отау, баспана 

болып келген. Осы үйде жарық дүниеге шыр етіп сәби болып келіп, осы үйде 

қартайып-бақилық-дүниеге аттанған. Киіз үйлерін түйеге артып, сайын даланы 

шарлаған, жерін кеңейтіп, қонысын жаңалаған. Ата-бабаларымыздың барша 

http://inform.kz/kaz/searchauthor/41
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жақсылық-қуанышы, жамандық-қайғысы осынау дөңгеленген үйде өтіп, 

ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келген. 

Киіз үй – мал баққан көшпелі халықтардың қысы-жазы отыратын өте 

қолайлы және төзімді баспанасы. Ол тез құрылып, тез жиналады. Қыста жылы, 

ал жазда салқын болады. Көлеміне және сыртқы кейіпіне қарай әртүрлі болып 

келеді. 

Киіз үйдің негізгі қаңқасын – киіз үйдің сүйегі деп атайды. Олар: кереге, 

уық, шаңырақ, есік немесе сықырлауық. Бұл сүйектері көлеңкеде кептірілген 

талдан, жіңішке қайыңнан немесе теректен жасалады. Киіз үй жасаудың өзіндік 

ерекшеліктері бар. Оны тек шебер-үйші жасайды. Киіз үйді тігу оңай емес. 

Алдымен керегені жаяды. Керегенің биіктігі екі метрдей болады. Керегенің әр 

бөлігін – қанат деп атайды. Қанат саны үй көлеміне қарай көбейе береді. Киіз 

үй төрт, алты, сегіз, он екі қанатты болады. Ал, хан ордасының қанат саны 

отызға дейін жеткен. 

Осыдан кейін шаңырақты көтереді. Қазақтың өмірінде шаңырақтың 

маңызы зор. Шаңырақ – үй, әулет мағынасында да пайдаланылады.  Оны «қара 

шаңырақ» деп атайды. Ұл бала әке шаңырағының иесі, мұрагері болып 

саналады. Киіз үйдің басқа сүйектері ескірсе, жаңартады, ал шаңырақты 

жаңартпайды. Әдетте шаңырақты үй иесі, ер адам көтереді. Үлкен киіз үйлердің 

шаңырағын ат үстінде тұрып бақанмен көтерген. Бақан – бір ұшын екі аша етіп 

жасаған екі сырық. Сонан соң уықтарды шаншыған. Уықтың кереге басына 

байланатын жағы жалпақтау болып келеді және сол жерді тесіп бау өткізеді, 

оны «уықбау» деп атайды. Осы бау арқылы уық пен кереге басын біріктіріп 

байлайды. Шаншылып біткен уықтың сыртынан айналдыра құрмен шалмалап 

таңады. Шаңырақтан кейінгі ерекше қастерленетін бөлшегі – босаға. Ол 

табалдырық пен маңдайшадан тұрады. Ал, есіктің екі жақтау ағашын «таяныш» 

дейді. Оған сықырлауық орнатылады. 

Сықырлауық – киіз үйдің өте әшекейленіп жасалатын сәнді есігі. Бұл 

ортасынан ашылып – жабылатын жарма есіктерге ұқсас. Ол екі таянышқа ілмек 

арқылы ұстасады, ашып – жапқанда сықырлап тұрады, сондықтан оны 

сықырлауық деп атайды. Осыдан кейін үйдің киізін жабады. Киіздің төрт түрі 

бар. Олар: туырлық, үзік, түндік, киіз есік. Алдымен туырлықты керегеге керіп, 

ұзын баулары арқылы уыққа бекімдеп байлайды. Сонан соң бақанның 

көмегімен үзік пен түндікті жабады. Үзік кереге басынан шаңырақ шеңберіне 

дейінгі аралықты қамтиды. Атауына сай олар үзік-үзік киізден құралады. 

Түндік-шаңырақты, киіз есік сықырлауықты жауып тұрады. Түндік арнаулы 

бау арқылы оңай ашылып – жабылады. Киіз есіктің сырты киіз, ортасы ши, 

астары жарғақ теріден жасалады. Ол шиыршықтап түріп қоюға ыңғайлы. 

Киіз үйдің іші екіге бөлінеді. Олар: төр жақ (төрдің оң жағы, сол жағы), 

есік жақ (оң босаға, сол босаға). Қазақ халқы киіз үйдің ішін әсемдеп 

безендірген. Желбау-өрнекті, төгілме шашақты құр, шаңыраққа үш жерден 

байланып, керегеге асылады. Ол киіз үйге сәндік-жиһаздық сипат береді. Оның 

негізгі міндеті-дауыл кезінде шаңырақты салмамен басып тұру. 
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Әдетте, үйдің оң жағына ағаш төсек орнатып, оның тұсына түскиіз ұстап, 

шымылдық құрады. Төрге жүкаяқ, оның үстіне абдыра (сандық) қояды.   

Абдыраға көрпе-жастық тағы басқа жүктерді жинайды. Үйдің сол жағына 

тамақ салатын кебеже, қазан-аяқ салатын аяққап, ыдыс-аяқтар (саба, торсық, 

ожау, кесе, тостақ және т.б.) қойылады да, осы араны шым шимен қоршап 

жабады. Бұл «ас – су бұрышы» деп есептелінеді. Ал, үйдің ортасына тамақ 

асатын ошақ (таған) немесе темір пеш орнатып қояды. Киіз үйді осылай әр 

отбасы өз қалауларынша безендіріп, жабдықтаған. Жабдықталған үйдің сәнді, 

әдемі болуы үй иелеріне байланысты. 

 

Киіз үй 

 

10-тапсырма. Тапсырма: cөзжұмбақ №1 

 

1) Киіз үйдің негізгі қаңқасы не? 

2) Киіз үй жасаудың өзіндік ерекшеліктері бар. Оны кім жасайды? 

3) Үй, әулет мағынасында не пайдаланылады? 

4) Керегенің әр бөлігі не? 

5) Киіз үйдің өте әшекейленіп жасалатын сәнді есігі не? 

6) Киіз түрлерінің бірі қандай? 

7) Киіз үйдің ыдыс-аяқтарының бір түрі. 

8) Киіз үйдің сүйектерінің бірі. 
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11-тапсырма. Сөздік құрастырыңыз. 

 

1. -------------                   6.       ----------------                     

2. -------------                   7.       ----------------- 

3. -------------                   8.       ----------------- 

4. -------------                   9.       ----------------- 

5. --------------                  10.     --------------- 

 

12-тапсырма. Мәтінді орыс тіліне аударыңыз. 

 

13-тапсырма.  Мәтінді қысқаша қазақ тілінде әңгімелеп беріңіз. 

 

   

Шаңырақ 

 

Шаңырақ «үй, отбасы» деген мағынаны да 

білдіреді. Жаңадан отбасын құрып, өмірге қол 

ұстасып бірге аттанған жастарға «Шаңырағың 

биік болсын!» деп бата береді. Бұл – құрған 

отбасыңның тұғыры берік, мәртебесі жоғары  

болсын  деген сөз. 

Шаңырақ тоғын, күлдіреуіш және кепілдік 

деген бөліктерден тұрады.   

Қазақта «шаңырақ» сөзінің «отбасы» деген 

мағынаны білдіреді.  Адамзат өмірінің бастауы – осы отбасы.  Отбасы – адам 

өмірінің негізгі кезеңдерін бастан кешіретін ең кіші әлеуметтік топ. Ондағы 

адамдардың әрқайсысы әр отбасы мүшесінің дауына ықпал етеді. Қара 

шаңырақ, отбасы адам баласының алтын діңгегі. Өйткені адам шыр етіп 

дүниеге келісімен осы отбасының есігін айқара ашып енеді және ер жетіп, 

тәрбие алады. « Шаңырағың биік, босағаң берік болсын!» деген  бата – үйді 

көтергенде , жас жұбайлар үйленгенде айтылатын ақ тілектер. Жастарға   бата 

беріп , шаңырағына бақыт тілеген: 

                             Қуаныш қайырлы болсын, 

                             Жастар абыройлы болсын. 

                             Уайымдары жоқ болсын, 

                             Көңілдері тоқ болсын, 

                             Адал еңбек арқасында  

                             Табыстары мол болсын!   

                                                                                                           А. Мұсабекова 
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Қарашаңырақ 

Киіз үй 

 

Орда (Ақорда) – он, он екі және одан да көп қанатты салтанатты үй. 

Отау – жас отбасы үйі. 

Қараша үй – малшы, шаруа үйі. 

Жолым үй – абылайша – керегесіз немесе уықсыз тігілген жолаушы үйі. 

Күрке, қос – шаруашылық, ас сақтайтын үй.  

 

 Киіз үй құрлысы 

 

Сүйектері: 

Шаңырақ құрамы: 

шеңбер, (тоғын) 

күлдіреуіш 

қалымдық 

кепілдік 

уық 

(қаламы, иіні бауы) 

 

Кереге (қанат) құрамы: 

ерісі, сағанақ, балашық, көгі, 

желкөз, торкөз, азаткөз. 

 

Есік құрамы: 

сықырлауық, маңдайша, бақалақ, 

босаға, табалдырық, бақан, қазық. 

Киіздері мен шилері: 

түндік 

туырлық 

үздік 

дөдеге 

ши 

шымши 

 

 

Арқан, баулары: 

басқұр, аяққұр, түндік бау, белдеу, 

жіп, құр, үзік бау, уық бау, үшбау, 

желбау, таңғыш, бау, тарту арқан, 

жел арқан, белдеу арқан. 

 

 

Үй жиғаздары 

 

кілем 

алаша 

ағаш 

текемет 

сырмақ 

көрпе 

төсеккөрпе 

шабадан 

шымылдық 

басжастық 

құсжастық 

сандық 

жәшік 

адалбақан 

кебеже 

асадал 

жүнжапқыш 

жүк-аяқ 

орамал 

сүлгі 

көрпеше 

көрпе 

төсеніш 

тулақ 

абдыра 

түскиіз 

төсекағаш 

жастық 

кір салғыш 

кесе қап 

аяқ қап 

дастарқан 

айна 

шам 

бөстек 

қоржын 

қобдиша 

киіз 

қолсандық 
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       Халық мәдениеті мен этнографиясына байланысты берілген киіз үй 

түрлерін, киіз үй құрылысы мен үй жиһаздарына арналған атауларды жатқа 

айтыңыз. 

 

14-тапсырма.  Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. 

 

Казахская юрта 

 

Казахская юрта – кииз уй 

относится к тюркскому (кыпчакскому) 

типу разборных решетчато-войлочных 

построек, которая с точки зрения 

конструктивной не превзойдена ни одним 

из кочевых народов и является самым 

совершенным из переносных жилищ. 

 

Кииз уй состоит из красиво 

изогнутых складывающихся решетчатых 

стен – кереге, сводчатых жердей – уыков, 

верхнего обруча – шанырака. Все это обвязывается веревками и 

ковровыми дорожками, покрывается по бокам четырьмя туырлыками (названия 

войлочных покрытий юрты), поверх их – двумя узуками и тундуком, 

составляющими стены и кровлю жилища, надежно защищающими от 

непогоды. 

Неизменными принадлежностями казахской юрты являлись 

всевозможные завязки и подвесные украшения – тангыш, шанырак-бау, аркан , 

уыкбау, желбау, аякбау и др. Двери юрты – сыкырлаук украшались тонкой 

резьбой, костяной инкрустацией или росписью, прикрывались войлочной 

завесой. Пол застилался коврами паласного типа, текеметами, корпеше – 

ватными одеялами, рассчитанными на постилку для сидения, на которые 

разбрасывали жержастык – 

подушки жесткие, а когда приходили наиболее почетные гости – еще и 

кусжастык, копшик – подушки мягкие, набитые перьями. На стены вешали 

разноцветные ковры. 

В центре юрты ставили обычно очаг – треножник с котлом для 

приготовления пищи на огне. А в парадной юрте имелся круглый стол для 

трапезы, который покрывался дастарханом – скатертью. При входе в юрту 

слева, как полагается, висели принадлежности конской сбруи, приспособления 

для охоты с ловчей птицей. Чуть подальше ставилась деревянная кровать – 

тосекагаш для молодоженов с шымылдыком – пологом, прикрывавшим их 

постель от посторонних глаз. Рядом с тосекагаш на двух-трех подставках – 

жукаяк ставили набитые домашними вещами войлочные или ковровые чехлы – 
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каршын , тен, а на них два-три сундука (абдре), поверх которых складывали 

одеяла, подушки, чтобы продемонстрировать достаток жившей в юрте семьи. 

Справа от входа ставили асадал – разборный шкаф для посуды, скатертей, 

салфеток; кебеже – ларь для продуктов; кухонные принадлежности. Здесь же 

висели настенные сумы – аяккап для посуды, теркеш – футляры для кесе (пиал). 

Наряду с юртой часть казахов, кочевавших вместе со скотом, имела и 

постоянные зимние стоянки – кыстак, кыстау с жилыми и хозяйственными 

постройками. В них на лето оставались лишь те, кто занимался заготовкой сена, 

примитивным земледелием, поскольку сенокос, уборка хлеба, ремонт жилья 

привязывали их к месту зимовки. Отправляя свой скот на джайляу вместе с 

некоторыми членами семьи, они ставили тут же рядом с кыстау юрты и жили в 

них до возвращения стада на зимовку.    
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15-тапсырма. Суреттегі заттардың  киіз үй ішінде  орналасу тәртібін  

жазыңыз. 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

             

     1.  

     2.  

     3.  

     4.   

 

1.  

2.  

3.  

4.         
 

                      

   

       1.  

     2.  

     3.  

     4.  
 

 

1.  

2.  

3.  

4.           
 

                 

             
          1.Маңдайша.  

       2.  

       3.  

       4.  
 

 

16-тапсырма. Сөздерге тәуелдік жалғауын жалғаңыз. 

Мысалы: Киіз үйдің шаңырағы....... 
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17-тапсырма. Сурет бойынша киіз үйді құру ретін баяндап жазыңыз. 
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Әкесі баласын көтеріп, 

     Баласы бөркін көтеріп тұр.    

                                                            (____________) 

  

 

    Қазша қанатын жаяды, 

        Үйрекше мойнын созады, 

         Құсша қонады. 

                                                                                        (____________) 

 

Бір нәрсе өзі тұтас,іші қуыс, 

Ол заттың сүйегі көп айқыш-ұйқыш 

Көзі бар-жарқыраған төбесінде, 

Жайса үлкен,жиналғанда  бір-ақ уыс. 

                                                                 (___________)  

  

 18-тапсырма. Жұмбақтарды орыс тіліне аударыңыз, жауаптарын                         

 табыңыз.    

 Тапсырма.  Киіз үй туралы  мәтін  құрастырып  жазыңыз. 

 

Артық болмас білгенің 

Жеті ата 

 

Қазақта “Жеті атасын білген ұл жеті жұрттың қамын жейді” деген мәтел 

бар. Қазақта жеті атаға толмай жақын-жуықтар бір-бірінен қыз алыспайды. 

Жеті атаға толғаннан кейінгі күннің өзінде, бір рудың жастары некелесетін 

жағдай туа қалса, сол рудың ақсақалдары бір пәтуаға келіп, боз биені айтып 

сойып, баталасып барып рұқсат ететін болған. 

Тарихта Есім ханның мынадай жарлық бергені де белгілі: “Туыстық араға 

жеті ата толғанша жастарға бір-бірімен некелесуге болмайды. Кімде-кім осы 

жарлықты бұзса, өлім жазасына кесілсін!” 

Сонымен, ататек атауларын санамалап, жіктейтін болсақ, төмендегідей: 

1 – ата; 

2 – әке; 

3 – бала; 

4 – немере; 

5 – шөбере; 

6 – шөпшек; 

7 – немене; 

Бұдан әрі туыстық атаулар: жүрежат, туажат, жұрағат, жат жұрағат, 

жегжат, жамағайын болып кете береді. Балаға жеті атасын үйретіп, құлағына 

құю - әр ата-ананың парызы. Бала өзінен әрі қарайғы әкесі, атасы, бабасы 

сияқты жеті буындағы аталарының есімін білуге міндетті. Соңғы түйіндеуші 
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буын, әдетте, ру есіміне тіреледі. Немесе, керісінше, руынан бастап, сатылап 

өз әкесіне, яки өзіне дейін тарата алуы керек. 

Жеті ата – родословная 

У казахов есть пословица: “Только тот сын способен думать о народе, кто 

знает своих предков до седьмого колена”. Знание собственного 

генеалогического дерева до седьмого поколения было обязательным долгом 

каждого казаха. У этого обычая разные причины. До седьмого колена 

запрещалось заключение родственных браков, что строго контролировалось 

старейшинами аулов. Даже когда сочетались браком после седьмого 

поколения, это позволялось с разрешения совета старейшин аула. 

Из истории известен указ Есимхана, гласящий: “В родственных 

отношениях молодежи запрещается вступать в брачные отношения до седьмого 

поколения. Кто нарушит этот указ, приговаривается к смертной казни”. 

Родословная каждого предстает в таком порядке: 

1) ата (дед) 

2) әке (отец) 

        3) бала (дети) 

4) немере (внук) 

5) шөбере (правнуки) 

6) шөпшек (праправнуки) 

7) немене (праправнуки) 

Ребенок должен знать эту “лестницу ” снизу вверх и сверху вниз наизусть 

и без запинки перечислять. Долг родителей – научить их этому. 

 

ЖЕТІ ЖАРҒЫ  

(Әз тәукенің заңдары) 

 

1-жарғы. Көтеріліс жасап, бүлік шығарған кісілерге өлім жазасы 

бұйырылсын (Бұл жарғы мемлекеттің бүтіндігі талабынан туды.). 

2-жарғы. Түркі халқының мүддесін сатып, елге опасыздық еткендер өлім 

жазасына бұйырылсын (Бұл жарғы халықтың ортақ мүддесі – елдің бүтіндігін 

қорғаған бір тұтас қоғамдық сананың жемісі.). 

3-жарғы.  Мемлекет ішінде жазықсыз кісі өлтіргендер өлім жазасына 

бұйырылсын (Бұл жарғы да жабайылықтың төменгі сатысына тәп кісі 

өлтірушілікке тыйым салған және мәдениеттіліктің белгісі ретінде танылуға 

тиіс өте елеулі жаңалық.). 

4-жарғы. Өзге біреудің әйелімен зинақорлық жасап, ақ некені 

бұзушыларға өлім жазасы бұйырылсын (Бұл жарғы да шаңырақтың бірлігін 

қамтамасыз еткен, неке парызына адалдықты талап еткен маңызы зор 

жаңалық.). 

5-жарғы. Өреде тұрған, тұсаулы жүрген сәйгүлік атты ұрлаған кісіге өлім 

жазасы бұйырылсын (Ол кезде «ер қанаты - ат» елдің, мемлекеттің соғыс күші 

ретінде бағаланады.).  
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6-жарғы. Төбелесте мертігудің түріне қарай төмендегіше мүліктегі құн 

төленсін: 

а) Біреудің көзін шығарған кісі айыпқа қызын береді, ал қызы жоқ болса, 

қыздың қалың малын береді. 

ә) Төрт мүшенің бірін мертіктірген кісі айыпқа ат береді. 

7-жарғы. Ұрланған жылқы өзге де құнды мүлік үшін он есе артық айып 

төлеттірілсін. 

 

ұлы жүз – великий жуз зайыбы – супруг 

орта жүз – средний жуз Зинақорлық – измена 

кіші жүз –младший жуз зорлау – насиловать 

парасат – ум, интеллект ақылдың арқасында-благодаря уму 

жарғы – свод күрделі-основной 

барымта – угон скота ұрлық – воровство 

кек – месть зақым салу – повредить 

жекпе-жек – поединок шатқал-узкое ущелье 

балағаттау – бранить шырын – сок 

айып – вина  

 19-тапсырма. Сөзжұмбақтардың шешімін тап. 

№2:                                                                                   №3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Есім ханды Қалай атаған? 

2.  «Есімханның ... жолы» заң жобасы көп нукте орнына дұрыс сөз қойыңыз 

3. Есіммен Жәнгір қандай халықпен соғысқан? 

4. Тәуке ханның «Жеті жарғы» құқық жинағында неше мәселені қамтиді? 

5. Тәукені қалай атаған? 

6. Болат ханнан кейін кім болды?   

Жеті жетекші 

1. Адамның басшысы – ақыл. 

2. Жетекшісі – талап. 

3. Жолаушысы – ой. 

4. Жолдасы – кәсіп. 

5. Қорғаны – сабыр. 

6. Қорғаушысы – мінез. 

7. Сынаушысы – халық. (Саққұлақ би) 
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ЖЕТІ ҒАШЫҚ 

 

1. Ләйлі – Мәжнүн. 

2. Фархад – Шырын. 

3. Таһир – Зуһра. 

4. Арзу – Қамбар. 

5. Уәлик – Ғарра. 

6. Уәки – Күлшаһ. 

7. Жүсіп – Зылиқа. 

 

Жеті қазына (Бірінші түрі) 

«Жеті қазынаң барда – көштен қалып, аштан өлмейсің» (бабалар сөзі). 

Жеті қазына – бір жанды, алты жансыздан құралады: бір жанды – ит; алты 

жансыз – кездік, садақ, дұзақ (қақпан), шақпақ, қазан, біз. Осы жетеудің бірі 

кем болса, жігіт апатқа ұшырап кетуі кәдік делінген. (Ел аузынан естігенім.) 

 

ЖЕТІ ҚАЗЫНА (ЕКІНШІ ТҮРІ С.КЕНЖЕАХМЕТҰЛЫ) 

 

1. Ер жігіт. 2. Сұлу әйел. 3. Ақыл, білім. 4. Жүйрік ат. 5. Қыран 

бүркіт. 6. Берен мылтық. 7. Жүйрік тазы (ит). 

 

Ертедегі ғалымдар 

 

Әл-Фараби (870-950) 

Отырар қаласында туған, аса көрнекті ғалым. Ол жас шағында ұзақ уақыт 

шетелде саяхатта жүрген. Фараби тіл, музыка, физика, математика, астрономия 

саласында зерттеулер жүргізген. Шығыс халықтарының музыкасы  жөнінде 

"Музыканың үлкен кітабы" деген кітап жазған. Ол бірнеше тіл білген. 80 

жасында Шам (Дамаск) қаласында қайтыс болған. 

 

Әбу Райхан Бируни (973-1048) 

Хорезмнің көне астанасы - Қият қаласында туған. Математика, физика, 

география, астрономия т.б. ғалымдар саласында 150-ден астам еңбек жазған. 

Ол шығыста тұңғыш рет жердің күнді айналып қозғалатынын айтқан. Бируни 

дүние жүзілік карта құрастырған. Адамның шыққан тегі жөнінде, адам мен 

маймылдың ұқсастығы жөнінде айтқан. Бируни шындық пен ақиқатқа қызмет 

ету, ғылым жолында өмір сүру мен еңбек ету - зор адамгершілік деген. 

 

Ахмед Яссауи 

Сайрам қаласында туған. Түркі халқының арасында мұсылман дінінің 

таралуына әсер еткен адам. Сонымен қатар ол ақын, көп өлеңдер жазған. Оның 

"Даналық жайындағы кітап" деген өлеңдер жинағы халық арасында кең 

тараған. Бұл жинақ көне мұра ретінде өте құнды еңбек. 
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Орта ғасырдағы қазақ мәдениетінің орталықтары 

Отырар 

 

Орта ғасырлардағы Қазақстанның ең ірі мәдени орталықтарының бірі – 

Сырдария бойындағы Отырар алқабы. 300 шаршы км. Жерді қамтып жатқан 

осы алқапта 50-ден астам ескі қалалардың, елді мекендердің орындары бар. Бұл 

өңір магистралдық каналдар мен арықтардың ізіне лық толы. Осы қалалардың 

ең ірісі – Отырар. Қаланың қалдығы Отырар төбе деген атпен белгілі, қазіргі 

Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шәуілдір елді мекенінің 

жанында орналасқан. Отырар қаласы туралы көптеген саяхатшылардың жазба 

деректерінде айтылады. Тарихи деректерге үңілер болсақ, Отырар кезінде 

Фараб деген атпен де белгілі болғанға ұқсайды. Алғаш сол аймақтың аты Фараб 

атанып, астанасы Отырар болған, ал кейіннен қаланың өзі де Фараб атанған 

(ҮІІІ ғасырда). Сонымен бірге қала ІХ ғасырдың басында Тирбаж деп те 

аталған. Қаланың мұндай аты Білге Қағанға арналған ежелгі түрік руникалық 

жазуында кездеседі. Ал ХІІІ ғасырдан өмір сүруін тоқтатқанға дейін қала 

Отырар атанған. Отырар қаласының атының дәуірлеп шыққан кезі Шыңғыс хан 

жаугершілігі тұсында. Отырар қаласы, жалпы Отырар мәдениеті моңғол 

шапқыншылығы (ХІІІ ғ.) кезінде қатты ойрандалыпты. 1218 жылы Шыңғыс хан 

Қайырхан басқарған қазақ қаласына 450 адамнан тұратын саудагерлер 

елшілігін жібереді. Саудагерлер керуені Отырарға келген кезде Қайырхан 

олардың арасында «жансыздар» бар екенін естіп, сенімсіздік білідіреді де, 

тұтқынға алып жазалайды. Осы уақиға монғолдардың қазақ даласына 

жаугершілік жасауына себепші болады. 1219 жылы құмырсқадай қаптаған 

монғол қолы Отырарды қоршап алып, бес ай бойы жанкешті ұрыс жүргізеді. 

Ақырында өз іштерінен шыққан әскери басшы Қараша қожаның 

сатқындығынан қала монғолдар ойранына ұшырап, қайсар да ержүрек басшы 

Қайырхан қолға түседі. Халқының басым көпшілігі қырылған, қалғандары 

босып кеткен, әйгілі кітапхананың қоры құрып, тоз-тоз болған. Бұл 

халқымыздың тарихында «Отырар ойраны» деген атпен сақталған. 

Осындай есеңгіреткен қырғыннан кейін де Отырар қайтадан ес жиып, 

бұрынғы қалпына келіп отырды. Бір жағынан тоғыз жолдың торабында – Жібек 

жолының бойында орналасқандықтан, қала экономикалық жағынан тез 

өркендеп өсті. 1248 жылы қалада алғаш рет Отырар белгісімен ақша соғылды. 

Ұлы ғұлама, данышпан бабамыз Әбу-Нәсір Әл Фарабидің туған қаласы 

көптеген ғасырлар бойы батыс пен шығысты байланыстырып тұрған 

күретамыр орталығы болған. Археологиялық қазба жұмыстарының нәтижелері 

көрсеткендей, бұл қала сол кездің өзінде-ақ озық ойлы жобалармен 

тұрғызылғаны анықталды. Қаланың бір елең еткізетін, мамандарға ой салатын 

жері – оның су жүйелерінің қазіргі қалалардағы жүйелерге тән ұқсастығы. Онда 

үйлердің әр бөлмесіне су құбырлары жүргізілген. Құбырлардың жасалуы да әрі 

ықшам, әрі әдемі, ернеулеріне нақышты өрнектер салынған. Үй мен үйдің 

арасын жалғайтын құбырлар бұлардан едәуір жуандау болып келеді. Сонымен 

қатар кейбір бөлмелерде жуынып-шайынатын бұрыштар, тіпті ванналар 



39 

 

кездеседі. Бір жағы сынған, қабырғасында көне жазуы бар, көгілдір гранит 

тастан ойып әшекейленген осынау мүлікті 600 жыл шамасы бұрын жасаған хас 

шеберге таңдаңасын, бабалар өнеріне тәнті боласың. Отырарда сонымен қоса 

ғажайып үлкен қыш ыдыстар-хумдар көптеп кездеседі. Олардың кейбірінің 

үлкендігі адам бойындай зор болып келеді. Ол ғажайып құмыраларда астық, 

жем сақталатын болған. Қазір Отырар қазынасының аса бір көзге елеулі 

көрінетіні – оның керамикалық ыдыстары, күміс, қола құмғандары және түрлі 

қыш қақпақ – дастархандары. Әсіресе Отырар керамикалары өзінің 

композициялық құрылымы жағынан, ою-өрнектерінің күрделілігі, ерекшелігі 

жағынан назар аударады. Қаншама ғасыр өтсе де табақтардағы бояулар өз 

сапасын жоймаған. Бояу түрлерінің бір-бірімен жымдасуы, әдемі нақышты 

өрнегі, жасалу сапасы берік. 

Кейінгі қазба жұмыстарының нәтижесінде Отырарда сәулетті сарай, 

мешіттердің болғанын дәлелдейтін олардың қалдықтары аршылып алынуда. 

Бұл жағынан Қазақ Республикасы ғылым академиясының Ш. Уәлиханов 

атындағы археология, тарих және этнография институтының Оңтүстік 

Қазақстан комплексті экспедициясының 1970 жылдан басқарып, жемісті еңбек 

істеп келе жатқан атақты археолог-ғалым ағаларымыз Кемел Ақышев пен Карл 

Байпақовтың ашқан жаңалықтарының арқасында Отырар қазынасы жалпақ 

жұртқа әйгіленді.  

 

1. Мәтінді оқып орыс тіліне аударыңыздар. 

2. Мәтіннен тұрлаулы және тұрлаусыз сөз мүшелерін анықтаңыз. 

3. Мәтіннен құрмалас сөйлемдерді табыңыздар. 

4.  

5. 20-тапсырма. Отырар жайлы әңгімелеп беріңіздер.           

 

Отырар 

 

«... Отырар айтулы үлкен қала болған, 

Тас қамал, шыр айнала биік қорған. 

Он алты тылсым темір қақпасы бар, 

Айнала қазылған ор суға толған. 

Отыз жол Отырардан шығады екен, 

Жүргендер жолдың тілін ұғады екен, 

Сан керуен, саяхатшы күнде келіп, 

Қақпасы бір жабылмай тұрады екен. 

Қала халқы ғажайып күн кешіпті, 

Қаратаудан құбырмен су ішіпті. 

Моншасында жуынып мөлдір суға, 

Салқын бақ саясында кеңесіпті. 

Өнерпаз болған онда озған топтан, 

Темірге жан бітіріп, құрал соққан. 

Тас қиып, сарай салып салтанатты, 
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Таңдантқан келгендерді шар тараптан. 

Зор қала қатар-қатар, көше-көше, 

Ішінде болған үлкен медресе. 

Кітапхана болыпты кітапқа бай, 

Өзінен табылыпты не іздесе... 

Еместі бұл айтылған жай бір ертек, 

Шежіре мұның бәрін сыр ғып шертед, 

Қаланы қарқаралы қан сасытып, 

Кетіпті шапқыншылар жайнап, өртеп. 

Қаратау қайғырыпты қара киіп, 

Аласа болып қалыпты басын иіп, 

Елі тозып кетіпті есі шығып 

Үйлері кеткеннен соң отқа күйіп... » 

 

                                                                                   Өтебай Тұрманжанов 

 

1. Өлеңді жаттап алыңыздар. 

2. Өлеңді орыс тіліне аударыңыз. 

3. Өлеңнен сан есімдерді тауып, жазыңыз. 

 

«Отырар»  

 

21-тапсырма.: №4 сөзжұмбақ 

 

1) Орта ғасырлардағы Қазақстанның ең ірі мәдени орталықтарының бірі. 

2) Отырар қазіргі қандай Қазақстан облысында орналасқан? 

3) Отырар қаласы туралы кімдердің жазба деректерінде айтылады? 

4) Отырар кезінде қандай атпен де белгілі болғанға ұқсайды? 

5) Қала IX ғасырдың басында қалай аталған? 

6) 1218 жылы қандай хан Қайырхан басқарған қазақ қаласына 450 адамнан 

тұратын саудагерлер елшілігін жіберді? 
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7) Халқының басым көпшілігі қырылған, қалғандары босып кеткен, әйгілі 

кітапхананың қоры құрып, тозтоз болған. Бұл халқымыздың тарихында қандай 

атпен сақталған? 

 

Сөздік  

 

орта ғасыр – средневековье  

мәдени – культурный қазба – ископаемое 

ескі – старый тән – характерный 

өңір – окрестность құмыра – ваза 

тарихи – исторический әшекейленген – разукрашенный 

деректер – факты шамасы – примерно 

үңілер – всматриваться сапасы – качество 

ғұлама – ученый баба – предки 

даңышпан – мудрец ғасыр – век 

 

Ежелдегі Тараз қаласы 

Қазақ халқының көне тарихының көзіндей өмір сүрген мәдени 

қалаларының бірі – ежелгі Тараз (қазіргі Жамбыл). Қала жазба деректерде 

сонау Ү ғасырдан белгілі. Көне жылнамалар түрік қағанатына қарайтын Тараз 

қаласына 568 жылы Юстинианың – (Византия императоры), Земарх 

Киликийски басқарған елшілігі келгенін баяндайды. Елшілік сол кезеңдегі 

қаған Дизабулмен кездескен. Сонау көне заманнан бері қарай Тараз қаласы 

шығыстағы елге мәлім ірі қаланың бірі болған. Ірі керуен жолының бойында 

тұруы, жанындағы Талас алатауының қойнауынан күміс кенішінің жұмыс 

істеуі қаланың тез өркендеуіне әсер етті. Х ғасырда қалада болған араб 

жиһангері Макдиси былай деп жазады: «Тараз – ірі қорғанды, көптеген бау-

бақшалары бар, халық жиі қоныстанған қала. Оның төрт қақпасы бар, қала 

ортасынан өтетін өзен оны екіге бөлген, оларды байланыстыратын көпір бар. 

Орталық базарда жиналмалы мешіт орналасқан». Қала Х-ХІІ ғасырларда өзінің 

өркендеуін басынан өткерді. Ал монғол шапқыншылығы кезінде Хорезмшах 

Мухаметтің бұйрығымен қала қиратқызылады. Көз жауын алатын әсем қаланы 

жау қолына бергенше, билеуші амалсыздан осылай істеген еді. Содан қала ХІІІ 

ғасырда өмір сүруін тоқтатады.  

Таразда Х-ХІІІ ғасырларда тұрғызылған әсем сәулет сарайлары, мешіттер 

сақталмаған. Бірақ ондағы аршылып алынған Шығыс моншасы жұрнағының, 

табылған түрлі керамикалық ыдыстарының өзі және қала маңында сол 

дәуірлерде тұрғызылған кесенелер оның ежелгі даңқын жоққа шығармайды. 

Қала орталығынан ашылған монша құрылысы өзіндік ерекшелігімен көзге 

түседі. Оның бөлмелерінің еденіне түрлі-түсті 50х50 см шаршы плиткалар 

төселген, ал жуынатын ванна бөлмесінің керегелері әр түсті глазурлы кірпіш-

плиткалармен көмкеріліп, сегіз бұрышты өрнекті роспистермен (жазулар) 

айшықталған. Өрнектер қара сызықтармен жиектелініп, қызыл фонға салынған. 

Ал ваннаның өзі су өткізбейтін сылақпен сыланған кірпіштермен өрілген. 
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Моншаны жылытатын бу, су құбырлары еденнің асты арқылы өтіп, жуынатын 

бөлмелердің еденін белгілі бір жылылықта ұстап тұрған. Қазіргі Алматыдағы 

Арасан моншасының шығыс бөлігі осы Тараз моншасының жүйесіне сүйеніп 

салынған. 

Тараздың керамикалық ыдыстарының басқа қалалардан табылған 

табақтардан өзіндік ерекшеліктері бар. Мұндағы ыдыстарда символикалық 

белгі-өрнектермен қоса, жан-жануар бейнесі жиі кездеседі. Сондай ыдыстың 

бірі – тәкаппар, арыстан бейнесі кескінделген табақ. Табақта жыртқыш аң 

бейнесі аса бір нәзіктікпен, аса зор шеберлікпен салынған. 

 

1.  Мәтіннен зат есім, сын есімдерді тауып астын сызыңыздар. 

2.  Мәтінді орыс тіліне аударыңыздар. 

3.  Ежелгі Тараз қаласы туралы әңгімелеп беріңіздер.  

 

 «Ежелгі Тараз қаласы» 

22-тапсырма.:№5 сөзжұмбақ 

 

Сөзжұмбақ: 

1) Қазақ халқының көне тарихының көзіндей өмір сүрген мәдени 

қалаларының бірі. 

2) Ежелгі Тараз қазіргі қандай қала? 

3) Қала жазба деректерде сонау нешінші ғасырдан белгілі? 

4) «Тараз-ірі қорғанды, көптеген бау-бақшалары бар, халық жиі 

қоныстанған қала...» Бұл кім деп жазды? 

5) Қала кімнің бұйрығымен қиратқызылады? 

6) Табақта жыртқыш ненің бейнесі аса бір нәзіктікпен салынған? 

7) Тараздың ыдысының бірі. 
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Тараздың сәулет ескерткіштері 

Х-ХІІ ғасырларда қала маңында салынған ескерткіштер Тараз 

мәдениетінің, сәулет өнерінің шарықтаған кезеңі екенін дәлелдейді. Енді осы 

сәулет ескерткіштеріне қысқаша шолу жасайық. 

Айша-бибі кесенесі ХІІ ғасырда тұрғызылған қазақ сәулет маржаны, 

қазақтың Тәж-Махалы. Өзінің сәулеттік сымбатымен, өрнекті керегелерінің 

айшықтығымен бүкіл Орта Азия мен Қазақстанда теңдесі жоқ құрылыс. Қазіргі 

ғалымдар «Айша бибіге» осындай баға беруде. «Айша бибіні» тұрғызған 

сәулетшінің аса кемеңгер шебер екеніне көз жеткізу қиын емес. Ол үшін 

құрылыстың әр бөлігін, әр кірпішін аса кірпияз шеберлікпен оймыштап, 

дестелеп жасағанын байқасаң болғаны. 

Орта Азия мен Қазақстанда кездесетін тамаша сәулет кешендері 

баршылық. Олар: Шир-Дор ансамблі, Қожа Ахмет Иассауи ғимараты және тағы 

басқалары. Бұлар да көрерменді таңдандырып, айтса ауыздың суын құртатын 

ұлы ескерткіштер, бірақ та соған қарамай, білгір ғалымдар, сәулетшілер «Айша 

бибіні» солардан жоғары қояды, бірегей туынды дейді. Неге? Өйткені бұл 

құрылыстың өн бойы бедерлеме тәсілімен ойылып жасалған өрнекті текше 

плиткалардан құралған. Әр кірпіштің өзі бір өнер туындысы. Сондықтан да 

кесене керегесі қыздың кестесіндей құлпырып, адамды табындырады, 

нәзіктігімен таңдандырады. Мұнда Орта Азия мен Қазақстан сәулетіндегі бар 

айшықтар және қазақ нақышты ою-өрнегі түгелімен топтасқан, сондықтан 

кесене қазақ өнерінің символы болып, ғасырдан ғасырға жасай бермек. Бір 

өкініштісі – ескерткіш толығымен сақталмаған, мамандардың айтуынша, 

кезінде төбесі күмбезбен жабылғанға ұқсайды. Бірақ та қазіргі жартылай 

құлаған қалдығының өзі алтынның сынығындай құлпырып, өлмес мұраға 

айналған. Ежелгі, ел аузындағы аңыз бойынша, құрылысты Қараханиттер 

әулетінің билеушісі өзінің сүйікті қалыңдығы Айша бибіге тұрғыздырған дейді. 

Аңыз желісі былай шертіледі. 

... Екі жасқа арналған той қамы дайын болады, бірақ уәделескен күні 

әскери жорықта жүріп, жас батыр жете алмайды. Бір жағынан сағыныштан, 

екіншіден махабаттың нәзік сезімі тағат таптырмай, қалыңдық сүйіктісін қарсы 

алу үшін жолға өзі шығады. Тағдырдың жазғаны солай шығар, жолдың 

ауыртпалығын көтере алмай ауырып, жас ару қайтыс болады. Сүйікті жарының 

адал да кіршіксіз махаббатына тәнті болған батыр өз махаббатын мәңгілік есте 

қалдыру үшін оның басына осы кесенені тұрғызуға әмір еткен. Ақылды 

сәулетші мен шебер қолды құрылысшылар махаббаттың символы болған 

ескерткішті өзіндік шеберлікпен өре білген. 

Тараз қаласы аймағында «Айша-бибіден» басқа, одан ертеректе 

тұрғызылған тағы бір әйелге арналған ескерткіш бар. Ол – Бабатша қатын 

кесенесі (ХІ ғасыр). Ескерткіш құрылысы өте қарапайым, күйдірілген 

кірпіштен қаланған. Кезінде төбесі сан қырлы күмбезбен жабылған. Қазіргі 

кезде күмбездің тек тұқылы ғана сақталған. Бұл ескерткіш көшпенділердің 

бірегей ескерткіштерінің бірі, кейінгі ғасырларда салынған талай сәулет 
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кешендеріне үлгі болған классикалық құрылыс. Бірақ ескерткіштің кімнің 

басына орнатылғаны туралы ешқандай дерек те, аңыз да көп сақталмаған. 

 

1.   Мәтінді орыс тіліне аударыңыздар. 

2.   Тараздың сәулет ескерткіштері туралы әңгімелеп беріңіздер. 

3.   Мәтіннен сын есімдерді, есімдіктерді тауып астын сызыңыздар. 

 

23-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіздер. 

а) Айша-бибі кесенесі қай ғасырда тұрғызылған? 

ә) Айша-бибі кесенесі Қазақстанның қай қаласының маңында? 

б) Тараз қаласы аймағында «Айша-бибі» кесенесінен басқа тағы қандай 

кесенелер орналасқан. 

 

«Тараздың сәулет ескерткіштері».  

24-тапсырма.: №6 сөзжұмбақ 

 

 

1) Тараздың сәулет ескерткіштерінің бірі. 

2) Орта Азия мен Қазақстанда кездесетін тамаша сәулет кешендері 

баршылықтарының бірі. 

3) Таразда кімнің ғимараты бар? 

4) Сәулетшілер «Айша бибині» жоғары қояды, бірегей туынды дейді. Өйткені бұл 

құрылыстың өн бойы бедерлеше тәсілімен ойылып жасалған өрнекті текше 

неден құралған? 

5) Ежелгі, ел ауызындаға аңыз бойынша, құрылысты кімдер әулетінің билеушісі 

өзінің сүйікті қалындағы Айша бибигі тұрғыздарған дейді? 

6) Нешінші ғасырдан қала маңында салынған ескерткіштер Тараз мәдениетінің, 

сәулет өнерінің шарықтаған кезеңі екенін дәлелдейді? 
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7) Тараз қаласы аймағында «Айша-бибиден» басқа, одан ертеректе тұрғызылған 

тағы бір әйелге арналған ескерткіш бар. Ол – кімнің  кесенесі? 

СӨЗДІК 

Көне – древний өркендеу – развиваться 

ежелгі – исторический орталық – центральный 

жазба – запись мешіт – мечеть 

белгілі – известный сәулет – величественный 

заман – эпоха, эра дәуір – эпоха 

мәлім – известно аса – особый 

ірі – крупный нәзіктік – изящество 

керуен – караван шеберлік – мастерство 

 

Түркістан 

Орта ғасырдағы Қазақстан қалаларының бірі – Түркістан. Оның бұрынғы 

ежелгі аты – Шабғар. Шабғар кезінде мықты қорғанысы бар сол аймақтың 

орталығы болған. Тұрған жері қазіргі Түркістанның жанында Сырдария 

сағасының маңайы. ХІІ-ХІІІ ғасырларда қала өзінің бұрынғы маңызды атақ-

даңқынан айырылып, ел кетіп, елеусіз қалады. Аймақтың орталығы Яссы-

Түркістанға көшіріліп, бұрынғы кішігірім елді мекен өсе келе ірі сауда-саттығы 

өркендеген қалаға айналады. Кейіннен осы Түркістан қаласы қазақ 

мемлекетінің орталығы, қазақ хандарының ордасы-резиденциясы ролін 

атқарады. Қазақ тарихының негізгі уақиғалары, игі жақсыларының өмірі осы 

шаһармен тығыз байланыста болып келді. ХІІ ғасырда Түркістанда, Орта Азия 

мен Қазақстанда мұсылман дінін уағыздаушы, Мұхамбет пайғамбардан кейінгі 

екінші адам атанған Қожа Ахмет Иассауиге кесене орнатылады. Бірақ 

ескерткіш Тоқтамыс ханның жаугершілігі тұсында бүлініп, кейіннен Ақсақ 

Темір билік құрған дәуірде құрылыс қарқыны қайтадан қолға алынады. 

Заманында Қожа Ахмет Иассауи әулиелігімен, пайғамбарлығымен қарапайым 

халық арасында үлкен беделге ие болған адам. Әсіресе оның данышпандық 

қағида өлеңдері халық арасында «Диуани хикмет» (Даналық кітабы) атты 

еңбегі арқылы кеңінен тараған. Ахмет Иассауи адамдарды ізгілікті, кішіпейіл 

болуға, үлкенді сыйлап, құрметтеуге, пайдакүнемдік пен нысансыздықтан 

жиіркенуге уағыздайды. Мұсылман дінінің қағида, шарттарын ұстануға 

шақырады. Осындай әулие адамның қадір-қасиетін көтеру үшін, бытырап 

жүрген көшпенді халықты бір дінге, бір орталыққа бағындыру үшін және де 

өзінің билік, беделін нығайту мақсатында Ақсақ Темір оның басына Зәулім де 

айбынды мемориалдық комплекс салдырады. Бұл құрылысты мемориалдық 

комплекс дейтініміз – мұнда бірнеше қызметтерге, мақсаттарға арналған 

бөлме-сарайлар бар. Онда мешітпен қатар медресе, кітапхана, хан сарайлары, 

тағы да басқа бөлмелер болған. Түрлі мақсаттағы бөлмелердің бір комплексте 

біріктіріле салынуы сол заман үшін үлкен жаңалық, прогресс еді. Оған дейінгі 

тұрғызылған мұндай комплекс Орта Азия мен Қазақстан аясында жоқтың қасы, 

әдетте олар жеке-жеке салынатын. Сонымен қатар Иассауи сәулет ғимараты 

өзінің көлемділігімен, сәулетті айшықтарымен де көзге түседі. Оның ұзындығы 
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– 65 метр де, ені – 46,5 метр. Қасиетті қола қазан тұрған қазандық күмбезінің 

ұшар басына дейінгі биіктігі – 38 метр. Қазандық күмбезі Орта Азиядағы ең 

үлкені, оның диаметрі 18,3 метрге жетіп жығылады. Сәулет ғимаратын салу 

барысында сол кезеңдегі сәулеттік тәжірибенің қалыптасқан озық үлгілерінің 

бәрі қолданылған. Ғимараттың іші-сырты керегінше беті жылтыр түрлі-түсті 

мозайкалы өрнектермен, жазулармен көмкерілген. Жалпы айтқанда, Иассауи 

сәулет ғимараты – қазақ сәулетінің классикалық көне ескерткіші. Қазіргі кезде 

әлемдік маңызы бар ескерткіштер қатарына Қазақстаннан тіркелген бірден-бір 

ғимарат. Бұл туралы көптеген еңбектер жазылған, әсіресе қазақтың белгілі 

суретшісі Нағым Нұрмұханбетов көп зерттеген. Ол кісінің еңбектерін оқыған 

адам Қожа Ахмет Иассауи сәулет ғимаратынан толық мәлімет алады. 

 

1.   Мәтінді орыс тіліне аударыңыз. 

2.   Сұрақтарға жауап беріңіздер. 

a) Түркістанның ежелгі атауын айтыңыз. 

b) Қожа Ахмет Иассауи кесенесі қай жерде, қай ғасырда тұрғызылған. 

c) Қожа Ахмет Иассауидің данышпандық қағида өлеңдері қандай еңбегі 

арқылы танылды? 

d) Қожа Ахмет Иассауи сәулет ғимаратын зерттеген ғалым, суретші кім? 

 

Түркістан 

Түркістан – екі дүние есігі ғой, 

Түркістан – ер түріктің бесігі ғой. 

Тамаша Түркістандай жерде туған, 

Түріктің тәңірі берген несібі ғой. 

 

Ертеде Түркістанды Тұран дескен, 

Тұранда ер түрігім туып-өскен. 

Тұранның тағдыры бар толқымалы, 

Басынан көп тамаша күндер кешкен. 

 

Тұранның теңіз дерлік көлдері бар, 

Шалқыған шегі-шетсіз Теңіз, Арал. 

Бір шетте қасиетті Ыстықкөлдің, 

Бауырында дүние көрген түрік көкжал. 

 

Арыстан елге Отан болған Тұран, 

Тұранда қазағым да хандық құрған. 

Қазақтың қасқа жолды Қасым ханы. 

Тұранның талай жерін билеп тұрған. 

 

Бұл Тұран ежелден-ақ алаш жері, 

Тұрансыз тарқамаған алаш шері. 

Тұранның топырағында тыныштық тапқан, 



47 

 

Алаштың арыстаны Абылай еді. 

 

Шер батса кім іздемес туған елін, 

Тұлпар да көксемейме туған жерін? 

Арқаның ардагері – қалың алаш, 

Тұран да, біле білсең, сенің жерің! 

                                                           М. Жұмабаев 

 

1.  Өлеңді мәнерлеп оқып, жаттап алыңыздар. 

 

«Түркістан».  

25-тапсырма.  №7 сөзжұмбақ  

  

1) Орта ғасырдағы Қазақстан қалаларының бірі. 

2) Түркістанның бұрынғы ежелгі аты қандай 

3) Тұрған жері қазіргі Түркістанның жанында қандай өзеннің 

сағасының маңайы? 

4) А.Иассауи кесіне қандай ханның жаугершілігі тұсында бүлініп, 

кейіннен Ақсақ Темир билік құрған дәуірде құрылыс қарқыны қайтадан қалға 

алынады? 

5) Түркістан қаласы ненің орталығы болды? 

6) Түркістан туралы қандай еңбегі бар? 

7) Қазақ сәулетінің классикалық көне ескерткіші кімнің сәулет 

ғимараты? 

8) Түркістан туралы көптеген еңбектер жазылған. Бұл – кітаптар, 

суреттер. Қазақтың белгілі суретшілерінің бірі. 
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Сөздік  

 

бұрынғы – раньше жаугершілік – борьба против врагов 

елеусіз – незаметный қызмет – функция 

маңызды – важный сарай – дворец 

байланыс – связь, общение ғимарат – здание 

 

Сауран 

 

Түркістанның солтүстік батысында, шамамен 30 км қашықтықта орта 

ғасырдағы қазақтың атақты ірі қаласының бірі – Сауранның қалдығы бой 

көрсетеді. Поезбен кетіп бара жатып алыстан көрген адамға қала 

қорғанысының қазіргі көрінісі үлкен әсер етеді. Осы қалдығының өзі 

тәкаппарланып, ұлылығын паш ететін сияқты. Көне жылнамаларда Сауран аты 

ІХ ғасырдан белгілі. Х ғасырда Макдисидің жазуы бойынша: “Сауран жеті 

қабат қорғанмен қоршалған үлкен қала. Оғыздар мен қимақтардан қорғану 

үшін салынған шекаралық бекініс”. 

Татар-монғол шапқыншылығынан кейін қала Қазақстанның саяси-

экономикалық өмірінде үлкен орын алды. Әсіресе ол ХҮ-ХҮІ ғасырларда 

өзінің гүлденуін басынан өткерді. Сол кезеңдегі деректерге қарасақ, Сауран-

алынбас қамалы, мешіт-медіресесі бар ірі қала. Мешіт екі “тербелмелі” 

мұнарасымен аты әйгіленіп, қаланың айналасы бау-бақшаға тұнып тұрған. 

Орта ғасырлардағы қазақ мәдениетінің орталықтары болған бірнеше 

негізгі қалаларды әңгімелеп, сипаттап өттік. Бұлардан басқа Қазақстанның кең 

даласында елуге жуық ірілі-ұсақты қалалар болған. Олардың көбі Жетісуда 

(Алматы, Талғар, Баба-ата, Қойлық, т.б.), Оңтүстік Қазақстанда (Құлан, 

Сығанақ, Сайрам, Қарпақ, т.б.) және батыс өңірлерде орын тепкен. Осыншама 

қаласы бар қазақ халқын мәдениеттен мақұрым, отырықшы болмаған деу 

дәлелсіз екені көзге ұрып тұрған жоқ па! 

1.  Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2.  Сұрақтарға жауап беріңіз. 

a) Сауран қандай қала болған? 

b) Сауран қаласының аты қай ғасырда белгілі болған? 

c) Қала өзінің гүлденуін қай ғасырларда басынан өткерді?  

 

Сөздік 

Солтүстік – север шама – величина 

батыс-запад орта – среда 

ғасыр – век ірі – крупный 

қорғаныс –оборона шама – величина 

тербелмелі-вибрационный дерек – факт 

мешіт – мечеть мәдениет – культура 

өңір – окрестность гүлдену-расцветать 
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Хан Ордалы Сарайшық 

 Қазақ даласындағы кең көне тарихи орындардың бірі Сарайшық қаласы. 

Тарихшы ғалымдар оның пайда болуын ХІІІ –ғасырда, яғниШыңғысхан мен 

Батудың жасаған шапқыншылығымен байланыстырады. 

Әзірге белгілі болған деркетерге сүйенсек, бұл орын туралы жазба 

мәліметтер ХІV – ғасырдың алғашқы жартысынан басталады да, оларда 

Сарайшық  гүлденген қолөнері  мен сауда қаласы болғандығы айтылады. 

Сарайшық туралы алғашқы жазба дерек қалдырған арабтың белгілі 

географ-ғалымы, саяхатшысы Ибн-Батута.Ол өзінің саяхаттарының бірінде, 

1334 жылы “Үлкен  Сарай қаласынан шығып Азияға жасаған сапарында 

Сарайшық қаласында болған. Бұл жөнінде ол , “Біз Сарайшық қаласынан ат 

жеккен арбамен он күн жол жүріп, Сарай-жук қаласына жеттік. Бұл “Ұлысу” 

деп аталатын үлкен, терең ағысы қатты өзенніңжағасындағы гүлденген әсем  

қала екен және дүние жүзіндегі Бағдаттан кейінгі екінші жүзбелікөпір осында 

екен.”  Сарай-жук – монголша кіші Сарай деген мағынаны білдіреді. 

Ол кезде Алтын Орда үлкен Сарай, Сарайшықты кіші Сарай деп атаған. 

Бұдан кейін Сарайшық жөнінде жазба дерек қалдырған орыс патшасы VI Иван 

Грозныймен дос болған ағылшын көпесі Антоний Дженкинсон . Ол 1558-1559 

жылдары Каспий теңізінің солтүстік және шығыс жағалауына саяхат жасауы 

кезінде Сарайшық қаласына соғады. “Измаил деген татар князінің қол астында 

екен. Шығыс пен батысты байланыстыратын керуен жолының үстінде 

болғандықтан қолөнері мен саудасы дамыған қала екен” – деп жазған. 

Республика ғылым академиясының 1950 жылы Батыс Қазақстанға жүргізген 

археологиялық экспедициясының қорытындысы негізінде белгілі археологтар 

С.П.Толстов пен Г.И. Пацевич “Сарайшықты ХІ ғасырдағы араб тарихшылары 

еңбектерінде аталатын, орта ғасырда өмір сүрген Саксин қаласының орнында 

бой көтеріп, жаңа атауға ие болған қала.  

Заманымыздың заңғар жазушысы Әбіш Кекілбаев өз ойын төмендегідей етіп 

қалдырған: “Алтын Орданың ақтығы, Қазақ Ордасының бесігі, Дешті 

қыпшақтың байтағы, тәуелсіз Қазақстанның ежелгілігінің ең қасиетті 

жәдігерлерінің бірі, Араб, Иран, Туран, Еуропа араластығының  алтын кіндігі 

Сарайшықтың санадағы салихалы да салтанатты елесін қайта тірілткен Атырау 

азаматтарына аса разы сезіммен, ең ізгі тілектермен: Әбіш Кекілбаев. 

09.12.1999 ж.” 

  

1.  Мәтінді оқып орыс тіліне аударыңыздар. 

2.  Сарайшық қаласы қай ғасырда пайда болды? 

3.   Мәтіннен Әбіш Кекілбаев сөзін жатқа айтыңыздар. 

 

Бүкіл Еуразиялық байтақ даласын күн шуақты – алтынды «аң тәсілді» 

өнерімен көмкерген ата-бабаларымыз кейінгі ұрпағы мақтанарлықтай өлмес 

мұралар қалдырды. Соның бірі - әлемдегі өнер сүйер қауымды елең еткізген, 

бір тума ескерткіш. 1969-1970 жылдары Алматы қаласынан 50 шақырым 

жердегі Есік қорғанынан табылған «Алтын адам» кейпі. Оны алғаш ашып, 
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әлемге танытқан ғалым-археолог Кемел Ақышев. Бұл обаға б.з.д. Ү-ІҮ ғасырда 

өмір сүрген 17-18 жас шамасындағы Сақ жауынгері, сол кездегі дәстүр 

бойынша, киімімен, тұрмыстық заттармен қоса жерленген. 

Оның салтанатты биік бас киімі, бешпенті, шалбары мен етігіне дейін 

200-ден астам аң, құс сипатты алтын әшекейлермен безендірілген. Қару-

жарағы, сақинасы да алтын. Оның “Алтын адам” аталуы да сондықтан. Ең 

ғажабы, ол бүтіндей алтынмен апталған! Бірге жерленген жауынгерлік қаруы – 

алмас қылыш пен болат қанжардан басқасы бүтіндей алтыннан! Жұқа көйлегі 

де, бешпенті де, етігі де, шошақ бөркі де, асатаяғы да, қамшысы да – бәрі 

алтыннан ... Ал бас киімі 200-ден астам неше түрлі алтын зер, әшекей заттармен 

безендірілген. Олардың көпшілігі барыстың, таутекенің, арқардың, аттың, 

құстың кескінімен таңбаланған. Бас киімнің маңдай жағы мүйізді, қанатты қос 

аттың кескінімен өрнектелген 

Сонымен қатар, ағаш ыдыс-аяқтар т.б. заттар қойылған. Соның бірі – 26 

таңбадан тұратын жазуы бар күміс тостаған. Оны ғылымда «Есік жазуы» деп 

атайды. 

«Алтын адам» киімі – сирек кездесетін ғажайып өнер туындысы. 

Бұл тек құнды археологиялық олжа ғана емес, ата-бабамыздың жоғары 

мәдениеті, тарихы, біздің тарихымыз, мәдениетіміздің алтын тұғыры. 

Осы ескерткіштер қазақ жерін мекендеген бабаларымыздың осыдан 2500 

жыл бұрын өзіндік жазу-сызуы мен өркендеген мәдениетінің болғандығын 

дәлелдейді. 

 

1.  Мәтінді оқып, орыс тіліне аударыңыз. 

2.  Сұрақтарға жауап беріңіздер. 

a)  «Алтын адам» – кейпі қай қаланың маңынан табылды? 

b) Алтын адамды ол жерден қай жылы қазып алған? 

c) Алтын адам жанынан тағы қандай заттар табылған?  

 

Сөздік 

бүкіл – весь жоғары – высокий 

байтақ – обширный, просторный алтын – золото 

ұрпақ – потомок шалбар – брюки 

қалдыру – оставить әшекейлер - украшения 

жауынгер – воин, боец мұра – наследство 

киім – одежда жерлеу – хоронить, погребать 

тұрмыс – быт, жизнь ескерткіш – памятник 
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